
Prosíme, zašlete vyplněný formulář na následující adresu: Iniciativa Nourish the Children®   
Nu Skin Eastern Europe Kft., 1123 Budapest, Alkotás utca 48-50, Hungary. Tel: +420296330519,  Email: czechweb@nuskin.com  
Svůj dar můžete zaslat i online na www.nuskin.com.

Formulár dárce

Jméno

Adresa Město    PSČ

Země Fax

Číslo ID 

Telefonní číslo přes den  Email

VELIKOST DARU

Přihláška upřednostněného zákazníka
 Ano, chci začít přispívat iniciativě Nourish the Children® prostřednictvím programu prémiové automatické objednávky (ADR) a zaregistrovat se jako 
upřednostněný zákazník Nu Skin Enterprises. Je mi známo, že od společnosti dostanu přidělené číslo ID. 

 Přeji si dostávat informace o iniciativě Nourish the Children® a produktech Nu Skin®.
 Ano
 Ne

 Nepřeji si být registrován/a jako upřednostněný zákazník.

ID číslo sponzora

ÚDAJE O ODPOVÍDAJÍCÍM DISTRIBUTOROVI ( jen u žádosti upřednostněných zákazníků)

FREKVENCE POSKYTOVÁNÍ DARŮ

 Chtěl/a bych dar poskytovat každý měsíc prostřednictvím programu ADR. 
 
Prosím o zpracování mé objednávky ______. den každého měsíce (vybírejte mezi 1. a 25. dnem měsíce). Pro realizaci automatických měsíčních darů 

uvedené kreditní karty.
DĚKUJEME 

 Toto je pouze jednorázový dar.

INFORMACE O PLATBĚ

DISTRIB UPŘEDNOSTNĚNÝ ZÁKAZNÍK NFORMACE O ZÁKAZNÍKOVI

U
Rozumím, že transakce uskuteční Nu Skin EMEA . Chci darovat  
(prosíme, zadejte počet darovaných balení, např.  5 balení VitaMeal):

 5 balení VitaMeal za 2148CZK  PSV). Zvolíte-li tuto možnost, darujete 150 porcí.*
  balení VitaMeal ZA 870CZK Zvolíte-li tuto možnost, darujete 60 porcí.* 
  balení VitaMeal za 532CZK . Zvolíte-li tuto možnost, darujete 30 porcí.*

*  Program dorovnání Nu Skin Enterprises 
Darujete-li iniciativě Nourish the Children®, daruje i Nu Skin Enterprises. Ke každému darovanému balení po 5 přidá společnost další balení, což nasytí 
jedno dítě na dobu dalších 30 dní. Za každých osm balení po jednom nebo dvou sáčcích, přidá společnost další balení.

Příspěvek k soběstačnosti
USD věnováno nadaci Nu Skin Force for Good Foundation® a slouží k podpoře zemědělského vzdělání ve 
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Možnosti platby (vyberte jednu)  ❑ VISA   ❑ MasterCard ❑ Převod 

Jméno držitele kreditní karty  .........................................................................................................................................................
 
Číslo karty  Konec platnosti (MM/RR)

PSČ držitele karty Podpis držitele karty

Pokud jste si vybrali tuto metodu 
bankovního převodu, prosím provedtě 
převod na účet na toto číslo:

4454122/0800 
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Tato smlouva pro program prémiové automatické 
objednávky (ADR) je uzavřena mezi vámi, jakožto 
nezávislým distributorem nebo upřednostněným 
zákazníkem („já“ „mě/mi“ nebo „vy“/vám“) a Nu Skin 
Enterprises Product Inc., společností státu Delaware, 
75 West Center Street, Provo, Utah 84601, DIČ: 
NL8039.25.372.B.01 („Společnost“). Jsem srozuměn/a se 
skutečností, že program ADR je volitelný program, který 
mi dovoluje zadat u společnosti trvalou objednávku, jejíž 
hodnota bude každý měsíc odečtena z mé kreditní karty, 
spořícího nebo běžného účtu (v případě, že si nezvolím 
možnost dodávky každý druhý měsíc).

Podpisem této ADR smlouvy souhlasím s 
následujícím:
1. R  egistrační postupy
  Tuto ADR smlouvu mohu předložit online, faxem, 

poštou nebo doručením podepsaného výtisku do 
centra pro distributory (walk-in) Společnosti.

2. D  odatečné výhody
  Jakožto distributor nebo zákazník jsem srozuměn/a 

neexistují minimální požadované nákupy produktů. 
Nicméně pokud je celková hodnota mé měsíční 
ADR objednávky vyšší než 50 PSV (osobní bodová 
hodnota) po slevě, budu mít nárok na následující 
výhody:

(a)  Obdržím 5% slevu z velkoobchodních cen a PSV 
produktů na mé ADR objednávce, kromě produktů a 
sad, na které se tato 5% sleva nevztahuje (např. sady, 
zlevněné balíčky, VitaMeal, atd.);

(b)  Získám produktové body, které lze vyměnit za další 
produkty.

emailem, poštou nebo prostřednictvím centra 
pro distributory, bude se na tuto správu vztahovat 
manipulační poplatek.
3.  ADR produktové body – nákup, smazání a 

vrácené zboží
A.  Mé měsíční ADR objednávky mi mohou získat 

produktové body, které lze vyměnit za produkty. 
Produktové body se mohou lišit a jsou získávány 
na základě 20 až 30% hodnoty ADR objednávky 
před zdaněním. Měsíčně nelze získat více než 

nebo zkombinuji běžnou produktovou objednávku 

ADR, získám sníženou sazbu za dodávku. Sazby za 

zákaznický servis. 
B.  Rozumím a souhlasím, že produktové body, které 

získám, a které nevyužiji, automaticky vyprší první 
den 13. měsíce od doby, kdy byly získány („Smazání“). 
Rozumím a souhlasím, že pokud uvědomím 

společnost do třiceti (30) dnů od Smazání a zažádám 
o navrácení smazaných produktových bodů, budou mi 
smazané produktové body navráceny. 

C.  Rozumím a souhlasím, že není možné vrátit produkty, 

bodů a z produktů, které byly zakoupeny s využitím 
ADR produktových bodů, není možné získat PSV 
nebo GSV (bodová hodnota skupiny). 

D.  Vrácené zboží
  

objednané v rámci ADR programu, mohou být 
navráceny společnosti na základě běžného postupu 
společnosti při navrácení produktů (odstavec 7 EU 
Politiky a postupů). Upozorňujeme, že produktové 

vašeho účtu odstraněny.
4.  Platba
A  Na této ADR smlouvě jsem specifikoval/a množství 

jednotlivých produktů, které si přeji obdržet každý 
měsíc a poskytl/a jsem společnosti platnou kartu Visa 

karty a ostatními informacemi, potřebnými pro 
vytvoření přímého inkasa na mém spořícím nebo 
běžném účtu. Všechny mnou objednané produkty 
musí být plně zaplaceny předtím, než budou dodány.

B.  Jestliže jsem zvolil/a kreditní kartu jako způsob 
platby, poté autorizuji společnost nebo její 

měsíc.
5. Změna objednávky
  Kromě případů, kdy písemně oznámím Společnosti 

poštou, faxem nebo online změny mé objednávky 
alespoň čtyři (4) pracovní dny před určeným dnem 
zpracování, produkty, které jsem si vybral/a mi 
budou dodány každý měsíc na adresu, kterou jsem 
poskytl/a. Společnost provede úpravy specifikované 
v mém písemném oznámení nejpozději do čtyř (4) 
pracovních dnů před dokončením procesu zpracování 
objednávky, po včasném obdržení tohoto oznámení. 
V případě příkazu k inkasu kontaktujte, prosím, 
váš místní zákaznický servis pro detailní informace 
ohledně způsobu platby a termínů.

6. Zastavení výroby produktů
  Společnost může zastavit výrobu konkrétních 

mi společnost poskytne písemné oznámení alespoň 
30 dní před zastavením výroby produktů a bude mi 
nadále zasílat zbývající vybrané produkty na mé ADR 
smlouvě. Produkty, jejichž výroba byla zastavena, 
mohu nahradit jinými produkty; v případě, že si vyberu 
jiné produkty, písemně uvědomím společnost o typu a 
bodové hodnotě vybraných produktů alespoň 30 dní 
před dodáním. Nákupní cena a poplatky za dodávku 
budou automaticky změněny tak, aby odrazily změnu 
mé objednávky. 

7. Zvýšení cen
  Společnost může změnit ceny produktů, které jsem si 

zvýšena, společnost mě písemně upozorní alespoň 
30 dní před zvýšením ceny, a bude mi i nadále zasílat 
vybrané produkty za tuto zvýšenou cenu, pokud jí 
nedám pokyn, aby učinila jinak. 

8. Ukončení ADR programu nebo objednávek
A.  Společnost může ukončit ADR program písemným 

oznámením 14 dní předem. Společnost může také 

vyprší, je zrušena, nebo jinak ukončena, (ii) poruším 
všeobecné podmínky této ADR smlouvy, nebo 
(iii) v případě, že jsem distributor, a porušil/a jsem 
všeobecné podmínky své distributorské smlouvy.  

B.  Svou ADR objednávku mohu písemně kdykoliv zrušit. 
Společnost zruší mou ADR Smlouvu do 14 dnů od 
obdržení mého písemného oznámení. 

C.  Společnost může, podle vlastního uvážení, písemným 
oznámením 14 dní předem modifikovat všeobecné 
podmínky tohoto ADR programu, včetně, ale ne 
pouze, doby platnosti produktových bodů pro 
distributory.

9. Úprava Distributorské smlouvy
  Pouze pro distributory: Všeobecné podmínky 

nepozměňují ani neupravují všeobecné podmínky mé 
distributorské smlouvy.

10.  Shromažďování osobních dat
  Údaje, které poskytujete, budou zpracovány nezávisle 

společností Nu Skin International Inc („společnost“ 
nebo „my“) pro účely zpracování vašich objednávek 
a pro běžné administrativní, marketingové, statistické 
a správní účely. Pro tyto účely je možné vaše údaje 
zaslat jednatelům a třetím stranám, které konají naším 
jménem. Některé z nich se mohou nacházet mimo 
území Velké Británie a evropské hospodářské zóny. 
Požadujete-li údaje o těchto jednatelích a třetích 
stranách, kontaktujte společnost na adrese uvedené 
na začátku tohoto formuláře. Souhlasíte, že společnost 
může vaše údaje použít pro alternativního distributora, 
pokud váš současný distributor přeruší svou spolupráci 

vás máme, což je součástí zákona o ochraně osobních 

Chcete-li opravit jakékoli nepřesnosti ve svých údajích, 
kontaktujte společnost na adrese uvedené na začátku 
tohoto formuláře. Je možné, že vás budeme kontaktovat 

a abychom získali zpětnou vazbu na naše služby a 
produkty. 

Formulář pro dary VitaMeal – smlouva pro program ADR

❑ Přečetl/a jsem a souhlasím se všemi podmínkami souvisejícími s touto smlouvou.
Na základě této Na základě této smlouvy s Nu Skin Enterprises Product Inc. souhlasím, že jsem poskytl/a autorizaci pro automatickou úhradu produktů každý měsíc v souladu s 
výše určenými daty, v uvedeném množství a způsobem platby, zvoleným na první stránce. Zavazuji se, že dodržím všeobecné podmínky, vyložené na této stránce, viz výše. 

Podpis žadatele:  Jméno tiskacím písmem  Datum (DD/MM/RR) 
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PROSÍME O ZASLÁNÍ VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE VAŠÍ MÍSTNÍ POBOČCE NU SKIN:
NU SKIN EASTERN EUROPE, Kft.  •  1123 Budapest, Alkotás utca 48-50, Hungary  

Tel: +420296330519  •  Email: czechweb@nuskin.com  •  Internetová stránka: www.nuskin.com

SMLOUVA A PODPIS (vyplňte POUZE pro darování VitaMeal prostřednictvím ADR)
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