
Send venligst en kopi af den udfyldte blanket til: Nourish the Children® Initiative 
c/o Nu Skin Scandinavia A/S, Havneholmen 25, 1561 København V, Danmark, Tel:  +4578730602, E-mail: scandinavia@nuskin.com   
Du kan også foretage en donation online på www.nuskin.com.

Tilmeldingsblanket

Navn

Adresse By     Postnummer

Land  Fax 

ID-nummer

Tlf. i dagtimerne E-mail 

Navn på refererende distributør

Fordelskundetilmelding
  Ja, jeg vil gerne starte en Nourish the Children® donation via ADR-programmet og blive oprettet som Nu Skin Enterprises fordelskunde. Jeg er indforstået 
med, at virksomheden tildeler mig et ID-nummer. 

Ja 
Nej

Jeg ønsker ikke at blive oprettet som fordelskunde.

Sponsor ID-nummer

REFERERENDE DISTRIBUTØRINFORMATION (gælder kun ved fordelskundetilmeldinger)

DONATIONSHYPPIGHED

  Jeg ønsker at dette skal være en månedlig donation via ADR-programmet.    Dette er en engangsdonation.

Min donation skal e�ektueres den ______ i hver måned (vælg en dato mellem den 1. og 25. i hver måned). Kontrakter om automatisk månedlig 
donation skal være modtaget på det lokale kontor fire arbejdsdage før den ønskede e�ektueringsdato. Beløbet vil hver måned blive debiteret det 
kreditkort, jeg har opgivet herunder.
MANGE TAK for din donation. Takket være din generøsitet får fejl- og underernærede børn i Malawi livsvigtig næring, samt chancen for en bedre 
fremtid.

BETALINGSOPLYSNINGER  

DISTRIBUTØR FORDELSKUND KUNDEINFORMATION

Jeg er indforstået med at tillade Nourish the Children® initiativet at koordinere en donation af VitaMeal til Malawi-projektet på mine vegne.
Jeg er indforstået med, at min(e) donation(er) bliver e�ektueret af Nu Skin Europe. Jeg ønsker at donere (angiv venligst hvor mange poser du ønsker at 
donere f.eks.  5 poser VitaMeal):

 5 poser VitaMeal til  DKK 637,- (115 PSV). Denne donation giver i alt 150 måltider.* 
 2 poser VitaMeal til DKK 262,- (50 PSV). Denne donation giver i alt 60 måltider.* 
 1 pose VitaMeal til DKK 161,- (30 PSV). Denne donation giver i alt 30 måltider.*

* Nu Skin Enterprises matchprogram 
Når du donerer til Nourish the Children®, gør Nu Skin Enterprises det samme. For hver donation på fem poser, donerer virksomheden en ekstra pose og giver mad til endnu et barn i 30 dage. For hver otte 
poser, der doneres via donationen på en eller to poser, donerer virksomheden en ekstra pose.

Du bidrager til selvforsyning
USD 0,25 fra hver VitaMeal køb doneres til Nu Skin Force for Good Foundation® for at finansiere landbrugsuddannelse i skolelandsbyen Mtalimanja  
i Malawi 
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ANTAL DONATIONER
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Betalingsmåde (vælg én)      ❑ VISA   ❑ MasterCard/EuroCard

Kortholders fulde navn  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Kortnummer   Udløbsdato (MM/ÅÅ) 

Kortholders postnummer Kortholders underskrift
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VitaMeal donationsformular - ADR programaftale

VILKÅR OG BETINGELSER
Denne ADR-aftale indgås mellem dig som uafhængig 
distributør (“jeg” eller “mig” eller “du” eller “din”) og  
Nu Skin Enterprises Product Inc., a Delaware 
corporation, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, 
momsnummer: NL8039.25.372.B.01 (“virksomheden”). 
Jeg er indforstået med, at ADR-programmet er et 
valgfrit program, der giver mig mulighed for at lægge en 
stående ordre hos virksomheden, som sendes til mig en 
gang om måneden og debiteres på mit kreditkort eller 
bankkonto på månedlig basis (medmindre jeg har valgt 
muligheden for levering hver anden måned). 

Ved at underskrive denne ADR-aftale indvilliger 
jeg i at:
1.  Registreringsprocedurer 

Jeg kan indsende denne ADR-aftale via nettet, 
fax, brev eller aflevere en underskrevet kopi i 
virksomhedens Concept Store. 

2.  Supplerende fordele.  
Jeg er indforstået med, at som distributør eller kunde 
er der ikke noget mindstekrav for produktkøb for 
at deltage i ADR-programmet. Men hvis summen 
af min månedlige ADR-ordre er over 50 PSV efter 
rabat, er jeg berettiget til følgende fordele:  

(a)  Jeg får 5% rabat på indkøbspriser og PSV på 
produkter i min ADR-ordre, ekskl. produkter og kit, 
der ikke har 5% ADR-rabat (fx kit, nedsatte pakker, 
Vitameal etc.);

(b)  Jeg optjener produktpoint, der kan indløses til flere 
produkter. 

Hvis jeg håndterer min ADR-konto via fax, 
e-mail, brev eller via Concept Store, tillægges et 
ekspeditionsgebyr, der er nøjagtig det samme beløb 
som forsendelsestaksten for ADR efter rabat. 
3.  ADR Produktpoint - Køb, forfaldne point og 

returneringer
A.  Mine månedlige ADR-ordrer kan tjene produktpoint, 

som kan indløses til produkter. Produktpoint varierer, 
og de indtjenes på 20-30% af værdien på ADR-
ordren før afgifter. Jeg kan ikke tjene mere end 75 
produktpoint per måned. Hvis jeg lægger en ordre, 
hvor jeg kun bruger produktpoint eller kombinerer 
en almindelig ordre på mindre end 50 PSV og 
produktpoint, skal jeg betale normal forsendelsestakst; 
hvis jeg lægger en ordre på 50 PSV eller mere 
efter rabat kombineret med produktpoint på en 
eksisterende ADR, får jeg nedsat forsendelsestakst. 
Du kan se forsendelsestaksterne på prislisten eller 
kontakte din lokale kundeservice.

B.  Jeg er indforstået med, at hvis jeg ikke bruger 
de produktpoint, som jeg optjener, forfalder de 
automatisk den 1. dag i den trettende måned efter 
de blev optjent (”Forfald”). Jeg er indforstået med, 
at hvis jeg giver virksomheden besked inden 30 
dage efter forfaldsdatoen og anmoder om at få de 
forfaldne point genoprettet, vil dette være muligt.

C.  Der er ikke returret på varer, der er købt med ADR-

  produktpoint, og der optjenes ingen PSV eller GSV 
(gruppesalgsvolumen) på produkter købt med ADR-
produktpoint. 

D.  Returvarer 
Bortset fra produkter, der er købt med produktpoint 
optjent gennem ADR-køb, kan alle produkter, der 
er købt gennem ADR-programmet, returneres til 
virksomheden i henhold til dennes returpolitik (se 
paragraf 7 i Politikker og procedurer for EU). Bemærk 
venligst, at hvis du returnerer en vare, som du har 
fået produktpoint for, vil disse produktpoint blive 
fratrukket din konto.

4. Betaling 
A.  Jeg har i ADR-aftalen specificeret antal og 

produkter, som jeg ønsker at modtage hver måned. 
Jeg har givet virksomheden et gyldigt Visa eller 
MasterCard sammen med kortets udløbsdato og 
andre oplysninger, der er nødvendige for at oprette 
en debiteringsaftale på min konto. Alle produkter, 
som jeg bestiller, skal være betalt inden produkterne 
afsendes.

B.  Hvis jeg har valgt kreditkort som betalingsmetode, 
giver jeg virksomheden og dets tilknyttede selskaber 
tilladelse til hver måned at debitere min konto for 
produkter, som er anført herover.

5.  Ændringer i ordrer 
Medmindre jeg giver virksomheden skriftlig 
besked via brev, fax eller online om ændringer i min 
ordre mindst fire (4) arbejdsdage før den angivne 

hver måned blive sendt til den adresse, jeg har 
opgivet. Virksomheden vil foretage de tilpasninger, 
der er anført i min skriftlige meddelelse, senest fire 
(4) arbejdsdage efter at have modtaget en sådan 
meddelelse, hvis de modtager den i rette tid. I 
tilfælde af at det er en direkte debitering, bedes 
du kontakte kundeservice for flere oplysninger om 
betalingsmetoder og frister.

6. U  dgåede produkter  
Virksomheden kan indstille produktionen af de 
specifikke produkter, jeg har valgt. Hvis produkterne 
udgår, vil virksomheden give mig skriftlig meddelelse 
herom mindst 30 dage i forvejen og sende mig 
de resterende produkter på min ADR-ordre. Jeg 
kan vælge andre produkter som erstatning for 
de udgåede produkter. Gør jeg det, skal jeg give 
virksomheden skriftlig besked om produkter og antal 
senest 30 dage inden leveringen. Indkøbsprisen og 
forsendelsestakst reguleres automatisk, så de afspejler 
ændringerne i min ordre.

7. P  risstigninger 
Virksomheden kan ændre prisen på de produkter, jeg 
har valgt. Hvis prisen stiger på specifikke produkter, 
vil virksomheden give mig skriftlig meddelelse 
herom mindst 30 dage i forvejen, og medmindre jeg 
beder om andet, vil de fortsat sende mig de valgte 
produkter til den forhøjede pris.

8. Opsigelse af ADR-programmet eller ordrer 
A.  Virksomheden kan opsige ADR-programmet med  

14 dages skriftligt varsel. Virksomheden kan også 
med øjeblikkelig virkning opsige min ret til at 
deltage i ADR-programmet og denne ADR-aftale 
og informere mig herom, hvis (i) kreditkortet eller 
banktilladelsen, som er opgivet i denne ADR-aftale, 
udløber, ophæves eller på anden måde bringes til 
ophør, (ii) jeg overtræder vilkårene og betingelserne 
for denne ADR-aftale eller (iii) jeg som distributør 
har overtrådt vilkårene og betingelserne for min 
distributør-aftale. 

B.  Jeg kan til enhver tid skriftligt opsige min ADR-ordre. 
Virksomheden vil ophæve min ADR-aftale inden for  
14 dage efter modtagelsen af min skriftlige 
henvendelse.

C.  Med et varsel på 14 dage kan virksomheden skriftligt 
og efter eget skøn ændre vilkårene og betingelserne 
i dette ADR-program, herunder men ikke begrænset 
til, udløbsfristen for distributørers produktpoint.

9.  Ingen ændring i distributøraftalen 
Vilkår og betingelser i denne ADR-aftale, kan på 
ingen måde erstatte eller modificere vilkårene og 
betingelserne for min distributøraftale.  

10. Indsamling af personlige oplysninger 
Virksomheden, dets moderselskab, søsterselskaber 
og datterselskaber (“Nu Skin”) er opmærksomme 
på og lydhør over for dine bekymringer om, hvordan 
dine personlige oplysninger indsamles, bruges 
og udveksles som følge af din deltagelse i ADR-
programmet. Nu Skin respekterer privatlivets fred og 
forpligter sig til at beskytte forbrugere af Nu Skins 
produkter og tjenesteydelser.  
Nu Skin indsamler visse personlige oplysninger 
fra dig, som gemmes, med henblik på at kunne 
give dig fordelene ved at være distributør og 
give dig meddelelser angående (l) kampagner 
og produkttilbud, (ll) distributør/kunde-forhold, 
(lll) kundehenvisninger og (lV) andre relevante 
forretningsanliggender. Alle de oplysninger, du sender 
os, vil blive opbevaret på Nu Skins hovedkvarter i 
USA, dets regionale hovedkontor og/eller den lokale 
filial i det land, hvor du bor. Du har ret til at få adgang 
til og rette i dine personlige oplysninger hos Nu Skin 
i overensstemmelse med kravene hertil i Persondata-
loven. Det gør du ved at kontakte kundeservice i det 
land, hvor du bor. 

❑ Jeg har læst og accepterer alle vilkår og betingelser, der gælder for denne aftale
I henhold til denne aftale med Nu Skin Enterprises Product Inc., bekræfter jeg, at jeg har givet tilladelse til, at der opkræves betaling fra mig automatisk hver måned i henhold til datoen, 
mængden og den betalingsmetode, jeg har valgt på side 1. Jeg er indforstået med at være bundet af de vilkår og betingelser, der er fremsat herover. 

Ansøgers underskrift  Navn med blokbogstaver Dato (DD/MM/ÅÅ)
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DEN UDFYLDTE FORMULAR INDSENDES TIL DIT LOKALE NU SKIN KONTOR
NU SKIN SCANDINAVIA A/S  •  Havneholmen 25, st. & 1. tv, 1561 København V, Danmark.

Tel: +4578730602  •  E-mail: scandinavia@nuskin.com  •  Hjemmeside: www.nuskin.com

AFTALE OG UNDERSKRIF udfyldes KUN for VitaMeal donation via ADR-programmet)
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