Framlagseyðublað
Vinsamlegast sendið útfyllt eyðublaðið til: Nourish the Children® Initiative
c/o Nu Skin Scandinavia A/S, Havneholmen 25, st. og 1.tv, 1561 Copenhagen V, Denmark, Fax: 800 85 40, Netfang: scandinavia@nuskin.com
Þú getur einnig lagt inn framlag á netinu á www.nuskin.com.
Upplýsingar um dreifingaraðila/neytenda/viðskiptavin
Nafn

Viðskiptanúmer

Heimilisfang

Staður 				Póstnúmer

Land

Faxnúmer

Símanúmer á daginn

Netfang

Upplýsingar um dreifingaraðila sem vísað er til (aðeins fyrir neytendur)
Stuðningsaðilanúmer

Nafn dreifingaraðila sem vísað er til
Skráning fyrir neytendur

p J á, ég vil gefa framlag til Nourish the Children® í gegnum ADR-áskriftarkerfið og skrá mig sem neytandi hjá Nu Skin Enterprises. Ég skil að fyrirtækið mun úthluta mér
viðskiptanúmeri.
Ég vil gjarnan fá upplýsingar um Nourish the Children® frumkvæðið og Nu Skin® vörurnar.
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p
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Já
Nei
Ég óska ekki eftir að vera skráður sem neytandi.

Upphæð framlags
Ég samþykki að leyfa Nourish the Children® frumkvæðinu að greiða leið og hafa umsjón með VitaMeal framlagi til Malawí-verkefnisins af minni hálfu.
2 5 poka framlag af VitaMeal):
Ég geri mér grein fyrir að framkvæmd þessi verður gerð af Nu Skin Evrópu. Ég vil gjarnan gefa (vinsamlegast taktu fram fjölda poka, t.d. ■

■ 5 poka framlag af VitaMeal 14.000 kr. (115 eigin punktar (PSV)). Þessi möguleiki veitir 150 máltíðir.*
■ 2 poka framlag af VitaMeal 5750 kr (50 PSV). Þessi möguleiki veitir 60 máltíðir.*
■ 1 poki af VitaMeal 3450 kr. (30 PSV). Þessi möguleiki veitir 30 máltíðir.*
* Samsvarandi styrkjaáætlun Nu Skin Enterprises
Þegar þú gefur framlag til Nourish the Children® mun Nu Skin Enterprises einnig leggja sitt af mörkum. Fyrir hvert fimm poka framlag mun fyrirtækið bæta við einum poka
og með því fæða eitt barn til viðbótar í 30 daga. Fyrirtækið bætir við einum poka fyrir hverja átta poka sem gefnir eru með einu og tveggja poka möguleikanum.
Stuðla að sjálfbærs atvinnuvegar
0,25 Bandaríkjadalir frá hverju seldu VitaMeal gengur til Nu Skin Force for Good Foundation® til að fjármagna landbúnaðarmenntun í Mtalimanja þorpinu í Malawí.

Tíðni framlaga

p Ég vil að þetta verði mánaðarlegt framlag gefið í gegnum ADR-kerfið.

p Þetta er stakt framlag.

Vinsamlegast vinnið pöntun mína þann ______ hvers mánaðar (veldu á milli 1. og 25.hvers mánaðar). Samningar fyrir sjálfvirk mánaðarleg framlög verða að berast
þinni staðarskrifstofu fjórum dögum fyrir umbeðna vinnsludagssetningu. Upphæð pöntunarinnar verður gjaldfært í hverjum mánuði af því greiðslukorti ég hef gefið
upp hér að neðan.
Þakka þér fyrir framlag þitt. Vegna gjafmildar þinnar munu vannærðu börnin í Malawí fá lífsnauðsynlega næringu og möguleika á betri framtíð.

Upplýsingar um greiðslu
Upplýsingar um greiðslu (veljið einn)

q VISA

q MasterCard/EuroCard

Fullt nafn korthafa ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Kortanúmer

Gildistími (MM/ÁÁ)

Póstnúmer korthafa
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Undirskrift korthafa

VitaMeal framlagseyðublað – ADR samningur
REGLUR OG SKILMÁLAR
Þessi ADR-samningur (Automatic Delivery Rewards) er
á milli þín, sem sjálfstæðs dreifingaraðila eða neytanda
("ég eða "mér" eða "þú" eða "þinn") og Nu Skin
Enterprises Product Inc., Delaware-fyrirtækis, 75 West
Center Street,Provo, Utah 84601, VSK.númer: NL80
39.25.372.B.01(„Fyrirtækisins“). Ég geri mér grein fyrir
að ADR-áætlunin er valfrjáls og gerir mér kleift að
senda inn fasta pöntun til fyrirtækisins sem verður send
eftir atvikum á mánaðarfresti og gjaldfærð reglulega af
kreditkortinu mínu mánaðarlega. (nema að ég hafi valið
að fá sendingu á tveggja mánaða fresti).
Með því að skrifa undir þennan ADR-samning
samþykki ég eftirfarandi:
1.	Innskráningarferli
Ég get sent inn þennan ADR-samning um netið, með
faxi, pósti eða með því að afhenda undirritað afrit til
Concept Store fyrirtækisins.
2.	Önnur fríðindi.
Hvort sem ég er dreifingaraðili eða viðskiptavinur
geri ég mér grein fyrir að ekki er krafist neinna
lágmarksinnkaupa til að taka þátt í ADR-áætluninni.
Ef heildarfjöldi mánaðarlegra ADR-pantana er meiri
en 50 PSV einingar (Personal Sales Volume) eftir
afslátt á ég rétt á eftirfarandi fríðindum:
(a) Ég fæ 5% afslátt af heildsöluverði og
persónusölumagni (PSV) af vörum í ADR-pöntun
minni, fyrir utan vörur og sett sem ekki falla undir
5% ADR-afslátt (t.d. sett, afsláttarpakka, VitaMeal,
o.s.frv.);
(b) Ég fæ vörupunkta sem hægt er að nota fyrir fleiri
vörur.
Ef ég læt breyta ADR-pöntun minni með faxi, tölvupósti,
pósti eða í Concept Store verður tekið afgreiðslugjald.
3.	A DR-vörupunktar -Innkaup, Útstrikun og Skil
A. M
 ánaðarlegar ADR-pantanir mínar kunna að vinna
inn vörupunkta sem má nota til að innleysa vöru.
Vörupunktar eru breytilegir og vinnast inn í hlutfalli
sem nemur 20 til 30% af upphæð ADR-pöntunar
fyrir skatta. Ég get ekki unnið mér inn meira en
nemur 75 vörupunktum á mánuði. Ef ég legg inn
pöntun eingöngu á grundvelli vörupunkta, eða
sameina venjulega vörupöntun sem er minna en 50
PSV ásamt vörupunktum, borga ég hefðbundinn
flutningskostnað. Ef ég legg inn pöntun sem
nemur 50 PSV eftir afslátt eða fleiri pantanir
ásamt vörupunktum á ADR sem þegar eru fyrir
hendi, er dregið úr flutningskostnaði. Skoða má
flutningskostnað á verðlistanum eða hafa samband við
þjónustuver.
B. É
 g geri mér grein fyrir og samþykki að vörupunktarnir
sem ég vinn mér inn og nota ekki, munu sjálfkrafa
renna út fyrsta dag 13. mánaðar eftir að ég vann þá inn
(„Útstrikun”). Ég geri mér grein fyrir og samþykki að ef
ég hef samband við fyrirtækið innan þrjátíu (30) daga
eftir að útstrikun átti sér stað og bið um innsetningu
útstrikaðra vörupunkta, þá munu útstrikaðir
vörupunktar verða settir inn aftur.
C. E
 kki er hægt að skila vörum sem keyptar voru með

ADR vörupunktum og ekki er hægt að vinna inn PSV
né GSV (sölupunktar í hóp) fyrir vörur sem keyptar
eru fyrir ADR vörupunkta.
D. Skil
Fyrir utan vörur sem keyptar eru fyrir vörupunkta sem
fengnir voru fyrir ADR innkaup, má skila tilbaka öllum
vörum til fyrirtækisins sem pantaðar eru samkvæmt
ADR-áætluninni, samkvæmt almennum skilareglum
fyrirtækisins (sjá 7. efnisgrein evrópsku Stefnur &
Starfsreglur). Vinsamlegast athugið að uppsafnaðir
punktar verða fjarlægðir ef vörum sem punktarnir eru
fengnir fyrir, verður skilað.
4.	Greiðslur
A. Ég hef tilgreint í þessum ADR-samningi vörumagnið
sem ég óska eftir að fá sent frá fyrirtækinu í hverjum
mánuði og gefið upp gilt Visa eða MasterCard
greiðslukort, auk gildistíma þess. Ég verð að greiða
að fullu fyrir allar vörur sem ég panta áður en þær eru
afgreiddar til sendingar.
B. E
 f ég hef valið að greiða með kreditkorti, þá veiti
ég fyrirtækinu eða fyrirtæki því tengdu leyfi til að
skuldfæra af kreditkorti mínu í hverjum mánuði fyrir
þær vörur sem tilgreindar eru hér á undan.
5.	B reytingar á pöntun
Að því undanskildu að ég láti fyrirtækið vita skriflega,
í pósti, með faxi eða á netinu ef breytingar verða á
pöntun minni a.m.k. fjórum (4) dögum fyrir áætlaða
afgreiðsludagsetningu, verða vörurnar sem ég pantaði
sendar til mín í hverjum mánuði á það heimilisfang
sem ég tilgreindi. Fyrirtækið mun gera breytingar
sem tilgreindar eru í skriflegri tilkynningu frá mér ekki
seinna en fjórum (4) dögum fyrir afgreiðslu eftir að
hafa fengið slíka tilkynningu innan réttra tímamarka.
6.	Vörur sem hætta í framleiðslu
Tilteknar vörur sem ég panta kunna hugsanlega að
hætta í framleiðslu hjá fyrirtækinu. Ef vörur hætta
í framleiðslu, mun fyrirtækið senda mér skriflega
tilkynningu þess efnis a.m.k. 30 dögum áður en
vörurnar hætta í framleiðslu og sendir mér vörurnar
sem eftir voru á pöntun minni samkvæmt ADRsamkomulagi mínu. Ég á kost á að velja aðrar vörur
í stað þeirra sem hættu í framleiðslu. Ef ég vel aðrar
vörur mun ég tilkynna fyrirtækinu skriflega um slíkt og
tilgreina gerð og magn valdar vöru a.m.k. 30 dögum
fyrir afhendingu. Kaupverði og flutningskostnaði
verður sjálfkrafa breytt til samræmis við breytingar á
pöntun minni.
7.	H ækkun á verði
Fyrirtækinu er heimilt að hækka verð þeirra vara
sem ég hef pantað. Ef verð tiltekinnar vöru hækkar,
mun fyrirtækið tilkynna mér um slíkt með skriflegri
tilkynningu a.m.k. 30 dögum áður en verð vörunnar
hækkar og ef ég sendi þeim ekki tilmæli um
annað, mun fyrirtækið senda mér áfram vörurnar á
hækkuðu verði.
8.	U ppsögn ADR áætlunar eða pantana
A. Fyrirtækinu er heimilt að segja upp ADR áætluninni
með 14 daga fyrirfram skriflegri tilkynningu.
Fyrirtækinu er einnig heimilt að svipta mig

umsvifalaust réttinum til þátttöku í ADR-áætluninni
og ADR samningi þessum og tilkynna mér um
uppsögnina að því tilskyldu að (i) annað hvort
kreditkort eða bankaheimild sem veitt er í ADR
samningi þessum er runnin út, felld niður eða sagt
upp á annan hátt, (ii) ef ég brýt gegn skilmálum ADR
samningsins eða (iii) ef ég sem söludreifingaraðili brýt
gegn skilmálum söludreifingarsamnings míns.
B. Mér er leyfilegt hvenær sem er að hætta við ADR
pöntun á skriflegan hátt. Fyrirtækið mun fella ADR
samninginn úr gildi innan 14 daga eftir að það fær
skriflega beiðni mína í hendur.
C. Fyrirtækið getur ákvarðað með 14 daga fyrirfram
skriflegri tilkynningu að breyta ákvæðum og skilmálum
þessarar ADR áætlunar, þ.m.t. en án þess að
takmarkast við, fyrningardagsetningu vörupunkta til
söludreifingaraðila.
9. Engar breytingar á dreifingaraðilasamningi
Aðeins fyrir dreifingaraðila: Skilmálar þessa ADR
samnings leysa hvorki af hólmi né breyta á neinn hátt
skilmálum söludreifingarsamnings míns.
10.	S öfnun persónulegra upplýsinga
Upplýsingarnar sem þú gefur upp munu verða unnar
af Nu Skin International Inc (“fyrirtækið" eða „við")
til þess að vinna pantanir þínar og vegna almennrar
stjórnsýslu, markaðssetningar, tölfræðilegrar og
rekstrarlegum tilgangi. Til þess að geta gert það,
kunna gögnin að vera send utan EES (Evrópska
Efnahagssvæðisins) til viðskiptaaðila okkar sem
og þriðja aðila í þeim ásetningi að vera notuð.
Þú getur beðið um nánari upplýsingar um þessa
aðila með því að hafa samband við fyrirtækið í
gegnum þær upplýsingar sem gefnar eru upp efst
á þessu eyðublaði. Þú samþykkir að fyrirtækið getur
gefið þessi gögn til annars dreifingaraðila ef þinn
núverandi dreifingaraðila velur að hætta sem Nu
Skin® dreifingaraðili. Þú getur fengið afrit af þessum
upplýsingar frá fyrirtækinu samkvæmt lögum
persónuverndar frá 1998 (gegn lágu gjaldi) og haft
samband við fyrirtækið í gegnum þær upplýsingar
sem gefnar eru upp efst á þessu eyðublaði til að geta
lagað upplýsingarnar um þig ef þær eru rangar. Við
getum haft samband við þig vegna þjónustu sem við
bjóðum upp á, vara okkar, boðið þér á viðburði eða
haft samband við þig vegna upplifun þinnar á þjónustu
okkar og vara.

Samkvæmt samning þessum við Nu Skin Enterprises Product Inc samþykki ég að ég hafi gefið leyfi fyrir að gjaldfært verði á greiðslukorti mínu, með þeim greiðslumáta
sem ég valdi hér að ofan og á þeim dagssetningum sem gefnar voru upp á síðu 1. Ég samþykki að fylgja þeim reglum og skilmálum sem teknir eru fram hér að ofan.
Undirskrift umsækjanda

Prentstafir

Dagssetning (DD/MM/ÁÁ)
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q Ég hef lesið og skilið reglur og skilyrði samningsins.
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Samþykkt og undirskrift (þarf AÐEINS að fylla út vegna VitaMeal framlags í gegnum ADR-kerfið)

