
Envie uma cópia do seu formulário devidamente preenchido para: Nourish the Children® Initiative 
Nu Skin Eastern Europe Kft., 1123 Budapest, Alkotás utca 48-50, Hungary, Fax: 800 83 21 34, E-mail: portugalweb@nuskin.com  
Poderá também doar online através do site www.nuskin.com.

Formulário de doação

Nome

Endereço Cidade     Código Postal

País  Fax

Número de ID

Número de telefone durante o dia E-mail

MoNtANtE dA doAção

Nome do Distribuidor Responsável

Registo de Cliente Preferido
p  Sim, desejo iniciar uma doação Nourish the Children® através do programa de Recompensas por Entrega Automática (ADR) e ser registado 

como Cliente Preferido da Nu Skin Enterprises. Compreendo que a companhia me atribuirá um número de ID. 
Desejo receber informação sobre a iniciativa Nourish the Children® e sobre os produtos Nu Skin®. 
p Sim 
p Não

p Não desejo ser registado como Cliente Preferido.

Número de ID do Patrocinador

INfoRMAção SoBRE o dIStRIBuIdoR RESPoNSávEl (apenas para inscrição de Clientes Preferidos)

fREquêNCIA dA doAção

p Desejo que esta seja uma doação mensal através do programa ADR.  p Esta trata-se de uma doação única.

Desejo que a minha doação seja processada no ______ dia de cada mês (escolha entre o dia 1 e o dia 25 de cada mês). Para doações 
mensais automáticas, enviarei o meu contrato para o escritório local quatro dias antes da data de processamento escolhida. O montante da 
encomenda será debitado todos os meses do cartão de crédito que indiquei abaixo.
MuItO ObRIgADO pela sua doação. graças à sua generosidade, as crianças subnutridas no Malawi receberão nutrição vital e uma 
oportunidade para um futuro melhor.

INfoRMAção dE PAgAMENto

INfoRMAção SoBRE dIStRIBuIdoR/ClIENtE PREfERIdo/ClIENtE

Autorizo o programa Nourish the Children a efetuar e coordenar uma doação de VitaMeal ao Malawi Project em meu nome.
Compreendo que a(s) transação(ões) será(ão) processada(s) pela Nu Skin Europe. gostaria de doar (por favor indique o número de sacos a 
doar, por exemplo ■ 5 sacos de VitaMeal)):

■  5 sacos de VitaMeal a €85,00 (115 Volume de Vendas Pessoal (PSV)). Esta opção equivale a 150 refeições.*
■  2 sacos de VitaMeal a €35,00 (50 PSV) Esta opção equivale a 60 refeições.* 
■  1 saco de VitaMeal a €21,00 (30 PSV). Esta opção equivale a 30 refeições.*
* Programa de Emparelhamento da Nu Skin Enterprises 
Quando faz uma doação à Nourish the Children®, a Nu Skin Enterprises também o faz. Por cada doação de cinco sacos, a companhia adiciona um saco, permitindo assim alimentar mais uma criança durante 
30 dias. Por cada oito sacos doados através das opções de um ou dois sacos, a companhia adiciona um saco.

Contribuindo para a autossuficiência
Por cada compra de VitaMeal, são doados uS$0.25 para a Nu Skin Force for good Foundation® para o financiamento de formação em 
agricultura na vila de Mtalimanja no Malawi.
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opções de Pagamento (escolha uma) q vISA   q MasterCard

Nome completo do portador .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Número de cartão Válido até (MM/AA) Assinatura do portador

Código postal do portador

-
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formulário de doação vitaMeal – Contrato de Programa AdR 

tERMoS E CoNdIçÕES
Este contrato de Recompensas por Entrega Automática 
(ADR) é celebrado entre si, como Distribuidor 
independente ou Cliente Preferido (“Eu” ou “mim” 
ou “você” ou “seu”) e a Nu Skin Enterprises Product 
Inc., uma empresa Delaware, 75 West Center Street, 
Provo, utah 84601, número de IVA: NL8039.25.372.b.01 
(“Companhia”). Compreendo que o programa ADR se 
trata de um programa opcional que me permite efetuar 
uma encomenda à Companhia que será devidamente 
debitada no meu cartão de crédito, conta de poupança 
ou conta corrente mensalmente de forma recorrente (a 
menos que eu tenha selecionado a opção de envio de 
dois em dois meses).
Ao assinar este Contrato AdR, concordo que: 
1.  Procedimento de inscrição  

Posso enviar este Contrato ADR através da Internet, 
através de fax, por correio ou entregando uma cópia 
assinada numa Loja de Marca da Companhia.

2. vantagens adicionais
  Quer eu seja Distribuidor ou Cliente, compreendo 

que não existem montantes mínimos de compras 
de produtos para participar no programa ADR. No 
entanto, se a minha ADR mensal for igual ou superior 
a um valor de 50 PSV (Volume de Vendas Pessoal) 
após os descontos, poderei beneficiar das seguintes 
vantagens:

(a)  receberei 5% de desconto sobre os preços por 
atacado e PSV de produtos na minha encomenda 
ADR, excluindo produtos e kits que não gozam 
do desconto de 5% para ADR (por exemplo, kits, 
pacotes com desconto, VitaMeal, etc);

(b)  ganharei pontos de produtos que poderão ser 
trocados por produtos adicionais. 

Se gerir a minha conta ADR através de fax, e-mail, 
correio ou Loja de Marca será cobrada uma taxa de 
processamento.
3.  Pontos de Produtos AdR – Compras, 

Expiração e devoluções
A.  As minhas encomendas mensais ADR podem 

ganhar pontos de produtos que poderão ser trocados 
por produtos. Os pontos de produtos variam e 
são ganhos com base em 20 a 30% do valor da 
encomenda ADR antes da aplicação de impostos. 
Não poderei ganhar mais que 75 pontos de produtos 
por mês. Se efetuar uma encomenda utilizando 
apenas pontos de produtos, ou se combinar uma 
encomenda normal de produtos de menos de 50 
PSV com pontos de produtos, pagarei as taxas 
normais de envio; se efetuar uma encomenda com 
valor de 50 PSV ou mais após descontos com pontos 
de produtos sobre uma ADR existente, gozarei de 
uma taxa de envio com desconto. Para consultar as 
taxas de envio verifique a lista de preços ou contacte 
o serviço de Assistência ao Cliente. 

b.  Compreendo e concordo que se não utilizar os 
pontos de produtos que ganhei estes expirarão 
automaticamente no primeiro dia do 13o mês após 
terem sido ganhos (“Eliminação”). Compreendo e 
concordo que se notificar a Companhia dentro de 
trinta (30) dias após a Eliminação solicitando a 

reintegração dos pontos de produtos, estes pontos de 
produtos eliminados serão reintegrados. 
C.  Compreendo e concordo que não são permitidas 

devoluções de produtos adquiridos com pontos de 
produtos ADR e que não é ganho qualquer PSV ou 
Volume de grupo de Vendas (gSV) sobre produtos 
adquiridos com pontos de produtos ADR. 

D.  Devoluções 
Exceto no caso de produtos adquiridos com pontos 
de produtos ADR, todos os produtos adquiridos no 
âmbito do programa ADR podem ser devolvidos 
à Companhia segundo o regulamento normal de 
devoluções da Companhia (consultar parágrafo 7 
do folheto Políticas e Procedimentos na uE). tenha 
em conta que os pontos de produtos recebidos por 
produtos devolvidos posteriormente serão eliminados 
da sua conta. 

4.  Pagamento
A.  Especifiquei neste Contrato ADR a quantidade de 

cada produto que desejo receber todos os meses 
e forneci à Companhia os dados de um cartão 
Visa ou  MasterCard válido, bem como a data de 
validade do cartão e a restante informação necessária 
para estabelecer um débito direto na minha conta 
corrente ou de poupança pessoal. todos os produtos 
encomendados devem ser pagos integralmente antes 
de serem enviados. 

b.  Se tiver selecionado um cartão de crédito como 
método de pagamento, autorizo a Companhia ou 
companhias suas afiliadas a cobrar mensalmente do 
meu cartão de crédito o valor dos produtos acima 
mencionados.

5.  Alterações na encomenda 
Os produtos que selecionei ser-me-ão enviados 
mensalmente para o endereço que forneci, a menos 
que eu informe a Companhia por escrito através de 
correio, fax ou Internet sobre qualquer alteração na 
minha encomenda pelo menos quatro (4) dias antes 
da data de processamento da minha encomenda. 
A companhia efetuará as alterações especificadas 
na minha comunicação escrita dentro do prazo de 
quatro (4) dias antes do seu processamento após 
o recebimento atempado da comunicação. Caso 
se trate de um débito direto, contacte o serviço de 
Assistência a Clientes para mais informações sobre 
método de pagamento e deadlines.

6.  Produtos retirados do estoque 
Os produtos específicos selecionados por mim 
podem ser retirados de estoque se a Companhia 
assim o entender. Caso os produtos sejam retirados 
de estoque, a Companhia informar-me-á por escrito 
pelo menos 30 dias antes da descontinuação dos 
produtos e continuará a enviar-me os restantes 
produtos registados no meu contrato ADR. Poderei 
selecionar outros produtos para substituir os que 
foram retirados de estoque; se selecionar outros 
produtos notificarei a Companhia por escrito acerca 
do tipo e do volume dos produtos selecionados, pelo 
menos 30 dias antes da entrega da encomenda. O 
preço de compra e taxas de envio serão alterados 
devidamente em conformidade com a alteração na 
minha encomenda.  

7. Aumento de preços
A  Companhia pode alterar o preço dos produtos que 

selecionei. Caso o preço de um produto específico 
seja alterado, a Companhia notificar-me-á 30 dias 
antes da entrada em vigor do aumento, e a menos 
que eu notifique a Companhia do contrário, esta 
continuará a enviar-me os produtos selecionados pelo 
novo preço.  

8. fim do Programa ou Encomendas AdR 
A.  A Companhia pode terminar o programa ADR 

através de uma comunicação por escrito com 14 
dias de antecedência. A Companhia pode também 
cancelar de imediato o meu direito de participação 
no programa ADR e neste Contrato de ADR e 
notificar-me-á este cancelamento se (i) o cartão de 
crédito ou autorização bancária fornecidos neste 
Contrato ADR expirar, for cancelado ou terminado 
de qualquer outra forma, (ii) eu violar os termos e 
condições deste Contrato ADR, ou (iii) caso eu 
seja um Distribuidor, se eu tiver violado os termos e 
condições do meu Contrato de Distribuidor. 

b.  Poderei cancelar a minha encomenda ADR por 
escrito a qualquer momento. A Companhia cancelará 
o meu Contrato ADR dentro de 14 dias após o 
recebimento da notificação por escrito. 

C.  A Companhia poderá, a seu critério exclusivo e 
através de notificação prévia por escrito 14 dias 
antes da entrada em vigor, modificar os termos e 
condições deste programa ADR, incluindo mas não 
se limitando, a expiração de pontos de produtos para 
Distribuidores.

9.  Inalteração do Contrato de distribuidor 
Apenas para Distribuidores: Os termos e condições 
constantes deste Contrato ADR não se sobrepõem 
nem modificam de qualquer modo os termos e 
condições do meu Contrato de Distribuidor.

10.  Recolha de informação pessoal 
A informação que nos fornece será processada 
independentemente pela Nu Skin International Inc 
(“a Companhia” ou “nós”) para processar as suas 
encomendas e para fins de administração geral, 
marketing, estatística e gestão. Para tal, poderemos 
fornecer os seus dados a agentes e terceiros que 
efetuam serviços em nosso nome e que poderão 
estar localizados fora do Reino unido e da Área 
Económica Europeia. Poderá solicitar detalhes sobre 
estes agentes e terceiros contactando a Companhia 
através do endereço no início deste formulário. 
Concorda que a Companhia forneça os seus dados 
a um Distribuidor alternativo caso o seu Distribuidor 
atual deixe de ser Distribuidor da Nu Skin®. Poderá 
solicitar à Companhia uma cópia da informação 
que possuímos sobre si, a qual está protegida de 
acordo com a Lei de Proteção de Dados de 1998 
(pela qual poderemos cobrar um pequeno valor) e 
contactar a Companhia através do endereço no início 
deste formulário para corrigir quaisquer incorreções 
existentes na sua informação. Poderemos contactá-lo 
com informações sobre serviços, oportunidades e 
produtos que fornecemos, convidá-lo para diversas 
funções ou contactá-lo para obter a sua opinião sobre 
determinados serviços ou produtos. 

q li e aceito todos os termos e condições relativos a este Contrato. 
Segundo o presente contrato com a Nu Skin Enterprises Product Inc., concordo ter autorizado a cobrança automática mensal de produtos segundo as datas, quantidades e 
método de pagamento acima selecionados. Concordo ficar vinculado pelos termos e condições estipulados acima.  

Assinatura do candidato   Nome   Data (DD/MM/AA) 
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ENvIE o SEu foRMuláRIo dEvIdAMENtE PREENCHIdo PARA o SEu ESCRItÓRIo loCAl Nu SKIN:
Nu SkIN EAStERN EuROPE kft.  •  1123 budapest, Alkotás utca 48-50, Hungary  

Números de telefone grátis: 800 85 57 43  •  Números de fax grátis: 800 83 21 34  •  E-mail: portugalweb@nuskin.com  •  Website: www.nuskin.com

ACoRdo E ASSINAtuRA (preencha APENAS para doação de vitaMeal através do programa AdR)


