Adományozási lap
Kérjük, a kitöltött nyomtatvány másolatát juttassa el az alábbi címre: Nourish the Children® (Tápláld a gyermekeket!) kezdeményezés
Nu Skin Eastern Europe Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 48-50. Magyarország. Telefon:+36212007827, E-mail: hungaryweb@nuskin.com
Az interneten is adományozhat, ha ellátogat a www.nuskin.com.
ÜZLETÉPÍT

SŐBBSÉGI VÁS

SÁRLÓI INFORMÁCIÓ

Név

Azonosító

Cím

Város

Ország

Fax

Nappali telefonszám

E-mail cím

Postai irányítószám:

ÖSZTÖNZŐ ÜZLETÉPÍTŐ ADATAI (kizárólag Elsőbbségi Vásárló regisztrációhoz)
Szponzor azonosítója

Ösztönző Üzletépítő neve

Elsőbbségi Vásárló regisztrációja

Igen, szeretnék adományozni a Nourish the Children® (Tápláld a gyermekeket!) kezdeményezésnek az Automatikus Szállítási Hűségprogramon (ADR) keresztül, és kérném
Nu Skin Enterprises Elsőbbségi Vásárlóként történő regisztrációmat. Tudomásul veszem, hogy a vállalat azonosítószámot állít ki számomra.
Szeretnék információkat kapni a Nourish the Children® (Tápláld a gyermekeket!) kezdeményezéssel és a Nu Skin® termékekkel kapcsolatban.
Igen
Nem
Nem szeretném, ha Elsőbbségi Vásárlóként regisztrálnának.

AZ ADOMÁNY MENNYISÉGE
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Nourish the Children® (Tápláld a gyermekeket!) kezdeményezés a nevemben lehetővé tegye és koordinálja a malawii projekt részét képező
VitaMeal adományozást. Elfogadom, hogy a tranzakció(ka)t a Nu Skin EMEA bonyolítja le. A részemről adományozni kívánt mennyiség (kérjük, jelezze, hogy hány
csomaggal kíván adományozni, pl.: 2 5 VitaMeal csomag):

5 csomag VitaMeal 24290 HUF értékben (115 Személyes Pontforgalom (PSV)). Ez az opció 150 ételadagot jelent.*
2 csomag VitaMeal 9947 HUF értékben (50 Személyes Pontforgalom (PSV)). Ez az opció 60 ételadagot jelent.*
1 csomag VitaMeal 5968 HUF értékben (30 Személyes Pontforgalom (PSV)). Ez az opció 30 ételadagot jelent.*
* Nu Skin Enterprises Adományozási Program
Amikor Ön a Nourish the Children® (Tápláld a gyermekeket!) kezdeményezésnek adományoz, a Nu Skin Enterprises is ugyanezt teszi. Minden eladott 5 csomagos
VitaMeal után a vállalat hozzátesz még egy adománycsomagot, így táplálva még egy gyermeket 30 napon át. Továbbá, minden nyolcadik egy- vagy kétcsomagos VitaMeal
értékesítése után a vállalat további egy csomagot adományoz.
Hozzájárulás az önellátáshoz vezető úthoz
Minden megvásárolt VitaMeal csomag után 0,25 amerikai dollár adományt juttatunk a Nu Skin Force for Good Foundation® (Jobbító Erő Alapítvány) számára a célból, hogy a
malawi Mtalimanja faluban anyagilag támogassuk a mezőgazdasági oktatást.

AZ ADOMÁNYOZÁS GYAKORISÁGA
Szeretném, ha ez havi adományozás lenne az ADR programon keresztül.

Ez egy egyszeri adományozás.

Kérem, az adományomat a hónap ______ napján dolgozzák fel (minden hónap 1-je és 25-e között válasszon). Az automatikus havi adományozásért szerződésemet elküldöm
a helyi irodának négy nappal a kért feldolgozási dátum előtt. A megrendelés összegét az alább megadott hitelkártyáról vonják le havonta.
KÖSZÖNJÜK adományát! Nagylelkűségének hála, Malawi alultáplált gyermekei létfontosságú táplálékban részesülnek, és esélyt kapnak egy szebb jövőre.

FIZETÉSI INFORMÁCIÓ
Fizetési opciók (válasszon egyet)
❑ VISA
❑ MasterCard
Kártyatulajdonos teljes neve: ...................................................................................................................................................
Kártya száma:

Kártyatulajdonos postai
irányítószáma:

Lejárat dátuma (hónap/év):

Kártyatulajdonos aláírása:

❑ Átutalás
Amennyiben az átutalásos
fizetési módot választja,
a pénzt a következő
bankszámlaszámra
szíveskedjen átutalni:

11794008-20523572
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VitaMeal adomány-nyomtatvány – ADR Program Megállapodás
SZABÁLYZAT:
Jelen Automatikus Szállítási Hűségprogram (ADR)
Megállapodás Ön, mint független Üzletépítő vagy
Elsőbbségi Vásárló („Én” vagy „Ön” vagy „Öné) és a
Nu Skin Enterprises Product Inc., Delaware corporation,
75 West Center Street, Provo, Utah 84601 között jön létre,
amely utóbbi Adóazonosító száma: NL8039.25.372.B.01
(“Vállalat”) között jött létre. Elfogadom, hogy az ADR
program opcionális, amellyel állandó érvényű
megrendelést adhatok le a Vállalatnál. Ennek összegét
a Vállalat vonja le hitelkártyámról, megtakarítási- vagy
folyószámlámról rendszeres, havi szinten (kivéve, ha a
kéthavonkénti kiszállítási opciót jelöltem be).
Jelen ADR Megállapodás aláírásával beleegyezem:
1. Feliratkozás
Jelen ADR Megállapodás egy aláírt példányát leadhatom
interneten, faxon, postai úton vagy pedig személyesen is
eljuttathatom a Vállalat Walk-In központjába.
2. További előnyök
Akár Üzletépítő, akár Vásárló vagyok, elfogadom,
hogy az ADR programban való részvétel nincs
minimális termékvásárláshoz kötve. Mindazonáltal,
ha a havi ADR rendelésem eléri vagy meghaladja
az 50 Személyes Termékforgalmi Értéket (PSV) a
kedvezmény után, akkor a következő előnyökben
részesülök:
(a) ADR megrendelésem során 5% kedvezményt kapok
a nagykereskedelmi árakból valamint a termékek PSV
pontjából. Kivételt képeznek ez alól azok a termékek
és csomagok, amelyekre nem vonatkozik az 5%-os
ADR-kedvezmény ( pl.: csomagok, akciós csomagok,
Vitameal, stb);
(b) Termékpontokat kapok, amelyeket további termékekre
válthatok be.
Ha ADR azonosítómmal kapcsolatos teendőket faxon,
e-mailen, postán vagy a Walk-In központban intézem,
akkor a kedvezményes ADR szállítási költséggel
megegyező kezelési költség kerül felszámításra.
3. ADR Termékpontok – Vásárlás, Törlés és
Visszáru
A. Havi ADR rendeléseimmel termékpontokra tehetek
szert, amelyek további termékekre válthatók be.
A Termékpontok eltérőek, és az ADR rendelés
nettó értékének 20-30%-a után kaphatók. Havi 75
Termékpontnál több nem szerezhető. Amennyiben
rendelésemet kizárólag a Termékpontok beváltásával
adom le, illetve ha a hagyományos, 50 PSV-nél
kevesebb értékű rendelésemmel együtt
Termékpontokat is beváltok, akkor normál szállítási
költséget fizetek. Amennyiben a kedvezmény után
legalább 50 PSV értékű rendelést adok le, amelyet a
már létező ADR Termékpontokkal kombinálok, akkor
kedvezményes szállítási költséget kell csak fizetnem. A
szállítási költségek felől az árlistából tájékozódhat, vagy
lépjen kapcsolatba a helyi Ügyfélszolgálattal.
B. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a be nem
váltott Termékpontok a jóváírást követő 13. hónapban
automatikusan törlésre kerülnek.(„Törlés”) Tudomásul

veszem és elfogadom, hogy amennyiben harminc
(30) napon belül értesítem a Vállalatot a Törlésről, és
kérvényezem a törölt Termékpontok visszaállítását,
akkor a törölt pontok jóváírásra kerülnek.
C. ADR-es Termékpontokkal vásárolt termékek nem
válthatók vissza, valamint az ADR Termékpontokért
vásárolt termékek után nem jár PSV vagy GSV (Group
Sales Volume).
D. Visszaváltás
Az ADR rendelések után jóváírt Termékpontokkal
történő termékvásárlások kivételével minden az ADR
programban rendelt termék visszaküldhető a Vállalatnak
az általános visszáru szabályzat rendelkezéseinek
értelmében (ld. EU Szabályzat 7. Bekezdés).Kérjük,
vegye figyelembe, hogy a jóváírt termékpontok,
amelyeket beváltott termékekre, levonásra kerülnek
számlájáról!
4. Fizetés
A. Jelen ADR Megállapodásban megneveztem a havi
rendelésem szerinti termékek mennyiségét, valamint
megadtam a Vállalatnak egy érvényes Visa vagy
MasterCard számot a kártya lejárati dátumával valamint
minden ahhoz szükséges további információval
együtt, hogy személyes megtakarítási számlámra
vagy csekkszámlámra közvetlenül terhelhessék a
rendelés értékét. Az általam rendelt összes terméket a
kiszállítást megelőzően teljes mértékben ki kell fizetni.
B. Amennyiben a fizetés módjának a hitelkártyát
választottam, azzal felhatalmazom a Vállalatot vagy
annak leányvállalatait, hogy a fent megnevezett
termékek értékét ráterhelje a kártyámra.
5. Rendelés módosítása
Az előirányzott feldolgozási dátumot megelőző legalább
4 munkanapig postai úton, faxon vagy online eljuttatott, a
rendelés módosításáról szóló írásbeli értesítés hiányában
az általam kiválasztott termékek minden hónapban
a megadott címre kerülnek kiszállításra. A Vállalat az
általam küldött írásbeli értesítésben foglaltak szerint
négy (4) munkanappal az esedékessége előtt elvégzi
a kért módosításokat, amennyiben az értesítés időben
megérkezik. Közvetlen terhelés esetén, a fizetési módra
és a határidőkre vonatkozó további információért kérjük,
lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatával!
6. Kifutó termékek
Az általam kiválasztott egyes termékeket a Vállalat
már kivonhatja a forgalomból. Kifutó termék esetén a
Vállalat a forgalomból való kivonást megelőző legalább
30 nappal írásbeli értesítést küld erről, és az ADR
Megállapodásomban foglalt termékeket továbbra is
kiszállítja. A kifutó termékek helyett választhatok más
termékeket; amennyiben így teszek, a Vállalatot írásban
értesítem az újonnan kiválasztott termékek típusáról
és darabszámáról a kiszállítás előtt min. 30 nappal.
A megrendelés végösszege és a szállítási költségek
a rendelésem módosítása szerint automatikusan
frissítésre kerül.

7. Áremelés
A Vállalat módosíthatja az általam kiválasztott
termékek árát. Ha egy bizonyos termék ára
emelkedett, akkor az áremelés előtt legalább 30
nappal erről a Vállalat írásbeli értesítést küld nekem, és
ha én másképp nem kérvényezem, akkor a kiválasztott
termékek az emelt áron kerülnek kiküldésre számomra.
8. ADR Programban való részvétel vagy rendelés
törlése
A. 14 nappal korábbi írásbeli értesítés megküldésével a
Vállalat törölheti az ADR programot. A Vállalat továbbá
azonnali hatállyal törölheti az ADR programban való
részvételi jogomat, továbbá a jelen ADR Megállapodást,
valamint erről a törlésről értesíthet, amennyiben (i) a
jelen ADR Megállapodásban megadott hitelkártya
vagy a banki megbízás lejár, törlésre kerül vagy egyéb
módon felhasználhatatlanná válik, (ii) ha megsértem
a jelen ADR Megállapodásban foglalt szabályzatot,
vagy (iii) ha Üzletépítőként megsértem az Üzletépítői
Megállapodásom szabályzatában foglaltakat.
B. ADR rendelésemet írásban bármikor törölhetem. A
Vállalat az általam küldött írásbeli értesítés kézhezvételét
követő 14 napon belül törli az ADR Megállapodásomat.
C. 14 nappal korábbi írásbeli értesítés megküldésével
a Vállalat módosíthatja ezen ADR program
szabályzatát, beleértve többek között az Üzletépítők
Termékpontjainak lejáratát.
9. Üzletépítői Megállapodás nem módosul
Kizárólag Üzletépítőknek: Jelen ADR Megállapodásban
foglalt szabályzat nem helyezi hatályon kívül ill.
semmilyen módon nem módosítja az Üzletépítői
Megállapodásom szabályzatát.
10. Személyes Adatok Megadása
A Vállalatnak, az anyacégnek, a társvállalatoknak és a
leányvállalatoknak (a továbbiakban mint “Nu Skin®”)
tudomása van az Ön ADR programban való részvétele
miatt szükséges, Önről szóló információk szolgáltatása,
felhasználása és megosztása miatti aggodalmára.
A Nu Skin® tiszteletben tartja az Ön magánélethez
való jogát, és elkötelezetten dolgozik a Nu Skin®
termékeket fo-gyasztók és szolgáltatásait igénybevevők
magánéletének védelméért. A Nu Skin® bekéri
Öntől és nyilvántartásában tart bizonyos személyes
adatokat, hogy biztosíthassa Önnek az Üzletépítőknek
járó előnyöket, valamint hogy kapcsolatba léphessen
Önnel (I) a promóciós ajánlatokkal és termékekkel,
(II) az Üzletépítő/Vásárló viszonnyal, (III) a Vásárlói
beszámolókkal és (IV) egyéb vonatkozó üzleti
kérdésekkel kapcsolatosan. Minden az Ön által adott
információt a Nu Skin® eltárol társasági székhelyén
az Egyesült Államokban, regionális központjában és/
vagy helyi leányvállalatainál az Ön lakóhelye szerinti
országban. Önnek jogában áll, hogy a Nu Skin® által
tárolt saját személyes adataihoz hozzáférjen, és javítást
eszközöljön bennük, amihez kapcsolatba kell lépnie a
lakóhelye szerinti ország Ügyfélszolgálatával.

A Nu Skin Enterprises Product Inc.-nel kötött, jelen Megállapodás értelmében elfogadom, hogy felhatalmazást adtam az általam kijelölt termékek összegének
havonta történő, automatikus levonására, az első oldalon kiválasztott dátumon, mennyiségben és fizetési mód szerint. Elfogadom a fentiekben ismertetett
szabályzatban foglaltakat.

Jelentkező aláírása

Nyomtatott név

KÉRJÜK, A KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNYT KÜLDJE EL A HELYI NU SKIN IRODÁBA:
NU SKIN EASTERN EUROPE Kft. • 1123 Budapest, Alkotás utca 48 50. Magyarország.
Telefon: +36212007827 • E-mail: hungaryweb@nuskin.com • Website: www.nuskin.com
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Dátum (NN/HH/ÉÉ):

NTCFM_WEB_HU_1711_JA

❑ Jelen Megállapodás szabályzatát elolvastam és tudomásul veszem.

© 2017 NSE Products, Inc.

BELEEGYEZÉS ÉS ALÁÍRÁS (KIZÁRÓLAG az ADR Programon keresztül történő VitaMeal adományozáshoz töltse ki)

