Formular de donatie
‚ VitaMeal
Vă rugăm să trimiteţi o copie a formularului completat de către dumneavoastră la: Iniţiativa Nourish the Children®
Nu Skin Eastern Europe Kft, Alkotás utca 48-50, 1123, Budapesta, Ungaria. Tel: +40312294653, Email: romaniaweb@nuskin.com
De asemenea, puteţi să donaţi online la adresa: www.nuskin.com.
DATELE DISTRIBUITORULUI

IENTULUI PREFERENŢIA

IENTULUI

Numele

Numărul de Identificare

Adresa

Oraşul

Ţara

Fax

Numărul de telefon disponibil în timpul zilei

Email

Codul Poştal

INFORMAŢII DESPRE DISTRIBUITORUL DE REFERINŢĂ (a se folosi numai pentru înscrierea Clienţilor Preferenţiali)
Numărul de Identificare al Sponsorului:

Numele Distribuitorului de Referinţă:

Înregistrare Client Preferenţial
Da, doresc să iniţiez o donaţie Nourish the Children® prin programul Recompensele Livrării Automate (ADR) şi să fiu înregistrat în calitate de Client
Preferenţial al Nu Skin Enterprises. Am luat la cunoştinţă faptul că compania îmi va emite un Număr de Identificare.
Doresc să primesc informaţii despre iniţiativa Nourish the Children® şi produsele Nu Skin®.
Da
Nu

Nu doresc să fiu înregistrat ca şi Client Preferenţial.

MĂRIMEA DONAŢIEI
Sunt de acord să îi permit iniţiativei Nourish the Children® să faciliteze şi să coordoneze o donaţie VitaMeal către Proiectul Malawi în numele meu.
Am luat la cunoştinţă faptul că tranzacţia(ile) va(vor) fi condusă(e) de către Nu Skin EMEA. Doresc să donez (vă rugăm să indicaţi numărul de pungi
donate, de ex. 2 5 pungi de VitaMeal):
5 pungi de VitaMeal la 312 RON (115 PSV). Această opţiune oferă 150 de mese în total*.
2 pungi de VitaMeal la 130 RON (50 PSV). Această opţiune oferă 60 de mese în total*.
1 pungă de VitaMeal la 78 RON (30 PSV). Această opţiune oferă 30 de mese în total*.
*Programul de Potrivire al Nu Skin Enterprises
Atunci când dumneavoastră donaţi pentru Nourish the Children®, Nu Skin Enterprises donează de asemenea. Pentru fiecare donaţie prin opţiunea de cinci pungi, compania
adaugă o pungă, hrănind încă un copil timp de 30 de zile. Pentru fiecare opt pungi donate prin opţiunile de una sau două pungi, compania adaugă încă o pungă.
Contribuiţi la Autosuficienţă

Pentru fiecare pungă VitaMeal achiziţionată, 0,25 US$ sunt donaţi către Nu Skin Force for Good Foundation® pentru a finanţa educaţia în agricultură în
Satul Mtalimanja din Malawi.

FRECVENŢA DONAŢIEI
Doresc ca aceasta să fie o donaţie lunară prin programul ADR.

Aceasta reprezintă o singură donaţie.

Vă rog să procesaţi donaţia mea în ziua de ______ a lunii (alegeţi între zilele de 01 şi 25 ale fiecărei luni). Pentru donaţii lunare automate, voi trimite
contractul către biroul local cu patru zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru procesare. Valoarea comenzii va fi retrasă în fiecare lună din contul
cardului de credit indicat mai jos.
VĂ MULŢUMIM pentru donaţia dumneavoastră. Datorită generozităţii dumneavoastră, copiii subnutriţi din Malawi vor primi hrana vitală şi o şansă pentru
un viitor mai bun.

INFORMAŢII DESPRE PLATĂ
Opţiuni de plată (alegeţi una):

❑ VISA

❑ MasterCard

❑ Virament:

Numele complet al deţinătorului cardului ....................................................................................................................................

Dacă alegeţi această opţiune, vă rugăm să
transferaţi banii în contul nostru bancar:

Nr. cardului

90002059990001

Data expirării (LL/AA):

Codul poştal al deţinătorului cardului Semnătura deţinătorului cardului
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Formular de Donaţie VitaMeal – Acordul Programului ADR
TERMENI ŞI CONDIŢII
Acest Acord al Recompenselor Livrării Automate
(ADR) este încheiat între dumneavoastră, în calitate
de Distribuitor Independent sau Client Preferenţial
(“Eu” sau “mea/meu/mie/mine” sau “dumneavoastră”
sau “al dumneavoastră”) şi Nu Skin Enterprises Product
Inc., o corporaţie înregistrată în Delaware, cu sediul în
75 West Center Street, Provo, Utah 84601, Cod fiscal:
NL8039.25.372.B.01 (“Compania”). Înţeleg că programul
ADR este un program opţional care îmi permite să plasez
o comandă de lungă durată către Companie, comandă ce
va fi percepută în mod convenabil în contul cardului meu
de credit, din contul de economii sau din contul curent în
fiecare lună (în cazul în care nu am selecţionat opţiunea
de livrare o dată la două luni).
Semnând acest Acord ADR, sunt de acord cu:
1. Procedurile de Înscriere
Pot să trimit acest Acord ADR online, prin fax, prin
poştă sau depunând o copie tipărită şi semnată în
Magazinul de Prezentare al Companiei.
2. Beneficiile Adiţionale
În calitate de Distribuitor sau Client, înţeleg faptul că
nu este necesară achiziţionarea unui minim de produse
pentru a participa la programul ADR. Totuşi, în cazul
în care comanda mea lunară ADR este în valoare sau
mai mare de 50 PSV (Volum Personal din Vânzări)
după discount, atunci voi avea dreptul la următoarele
beneficii:
(a) Voi primi 5% discount din preţul de vânzare en gros şi
punctele PSV ale produselor din comanda mea ADR,
excluzând produsele şi pachetele care nu beneficiază
de reducerea ADR de 5% (ex. pachete, pachete cu
preţ redus, VitaMeal, etc.);
(b) Voi câştiga puncte de produse ce pot fi răscumpărate
pentru produse adiţionale.
În cazul în care îmi administrez contul meu ADR prin
fax, email, poştă sau prin intermediul Magazinului de
Prezentare, se va aplica o taxă de manipulare.
3. Puncte de Produse ADR – Achiziţii, Ştergere şi
Returnări
A. Comenzile mele lunare ADR pot câştiga puncte de
produse ce pot fi răscumpărate prin produse. Punctele
de produse pot să varieze şi sunt răscumpărate la o rată
de 20 până la 30% din valoarea comenzii ADR, înainte
de adăugarea taxelor. Nu pot să câştig mai mult de 75
de puncte de produse pe lună. Dacă plasez o comandă
folosind numai puncte de produse, sau dacă combin
o comandă obişnuită de produse de mai puţin de 50
PSV şi puncte de produse, atunci voi achita costurile
de expediere obişnuite; dacă plasez o comandă de 50
PSV după discount sau mai mult combinată cu puncte
de produse din comanda ADR existentă, atunci voi
beneficia de taxe de expediere reduse. Puteţi să aflaţi
care sunt taxele de expediere din lista de preţuri sau
contactând Serviciul de Relaţii cu Clienţii.
B. Înţeleg şi sunt de acord cu faptul că punctele de
produse câştigate, în cazul în care nu sunt folosite, vor
expira automat în prima zi din cea de-a 13-a lună după
ce au fost câştigate (“Ştergerea”). Înţeleg şi sunt de
acord că în cazul în care notific Compania în termen de
treizeci (30) de zile de la Ştergere şi solicit restabilirea
punctelor de produse şterse, atunci punctele de
produse şterse vor fi restabilite.

C. Înţeleg şi sunt de acord că nu sunt permise returnări
de produse achiziţionate cu puncte de produse ADR
şi că nu se câştigă PSV sau GSV (Volumul Vânzărilor
Grupului) pentru produsele achiziţionate cu puncte de
produse ADR.
D. Returnări
Cu excepţia produselor achiziţionate cu puncte de
produse câştigate din achiziţiile ADR, toate produsele
comandate prin programul ADR pot fi returnate
Companiei conform politicii Companiei de returnare
a produselor (vedeţi paragraful 7 al Politicilor şi
Procedurilor EU). Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că
punctele de produse câştigate vor fi şterse din contul
dumneavoastră pentru produsele aferente returnate.
4. Plata
A. În cadrul acestui Acord ADR am specificat cantitatea
fiecărui produs pe care doresc să îl primesc în fiecare
lună şi am pus la dispoziţia Companiei un card Visa sau
MasterCard valid, împreună cu data expirării cardului
precum şi alte informaţii necesare pentru stabilirea
aranjamentelor debitului direct din contul meu personal
de economii sau din contul curent. Toate produsele
pe care le-am comandat trebuie achitate în întregime
înaintea livrării acestora.
B. În cazul în care am selectat cardul de credit ca metodă
de plată, autorizez Compania sau compania afiliată
acesteia să perceapă lunar valoarea comenzii în contul
cardului meu de credit pentru produsele menţionate
mai sus.
5. Modificările comenzii
În cazul în care nu notific Compania în scris prin
poştă, fax sau online asupra oricăror modificări ale
comenzii mele cu cel puţin patru (4) zile lucrătoare
înaintea datei de procesare aleasă, produsele selectate
îmi vor fi trimise în fiecare lună la adresa oferită de
mine. Compania va face modificările menţionate
în notificarea mea scrisă in termen de patru (4) zile
lucrătoare înaintea procesării de la data primirii acestei
notificări la timp. În cazul în care este vorba de debit
direct, vă rugăm să contactaţi Serviciul de Relaţii cu
Clienţii pentru mai multe informaţii legate de metoda
de plată şi termenele limită.
6. Întreruperea Vânzării Produselor
Vânzarea anumitor produse selectate de mine poate fi
întreruptă de către Companie. În acest caz, Compania
mă va notifica în scris cu cel puţin 30 de zile înaintea
întreruperii vânzării produselor şi va continua să îmi
trimită produsele selectate rămase în Acordul meu
ADR. Pot să selectez alte produse pentru a le înlocui
pe cele a căror vânzare a fost întreruptă; în cazul în care
selectez alte produse, voi notifica în scris Compania în
legătură cu tipul şi volumul produselor selectate cu cel
puţin 30 de zile înaintea livrării. Preţurile de achiziţie şi
taxele de expediere vor fi modificate automat pentru a
corespunde modificării comenzii mele.
7. Creşterile Preţurilor
Compania poate să modifice preţul produselor
selectate de mine. Dacă preţul unui anumit produs
creşte, atunci Compania mă va notifica în scris cu cel
puţin 30 de zile înaintea majorării preţului şi, în cazul în
care nu ofer alte instrucţiuni, va continua să îmi trimită
produsele selectate la preţ mărit.

8. Terminarea Programului ADR sau a Comenzilor
A. Compania poate să termine programul ADR la 14 zile
de la transmiterea notificării în scris. Compania poate,
de asemenea, să termine cu efect imediat dreptul meu
de a participa în Programul ADR şi acest Acord ADR
şi mă va notifica în legătură cu această terminare dacă
(i) cardul de credit sau autorizarea bancară oferite în
acest Acordul ADR expiră, sunt anulate sau terminate
în alt mod,
(ii) încalc termenii şi condiţiile acestui Acord ADR, sau
(iii) dacă sunt Distribuitor, dacă am încălcat termenii şi
condiţiile Acordului Distribuitorului.
B. Pot să anulez comanda ADR în scris în orice moment.
Compania va anula Acordul meu ADR în termen de 14
zile de la primirea notificării mele scrise.
C. La 14 zile de la transmiterea notificării scrise, Compania
poate, la propria sa discreţie, să modifice termenii şi
condiţiile acestui program ADR incluzând, dar fără a
se limita la aceasta, expirarea punctelor de produse ale
Distribuitorilor.
9. Nu sunt incluse modificări ale Acordului Distribuitorului
Doar pentru Distribuitori: Termenii şi condiţiile din
acest Acord ADR nu înlocuiesc sau modifică în niciun
fel termenii şi condiţiile Acordului meu de Distribuitor.
10. Colectarea Informaţiilor Personale
Informaţiile pe care dumneavoastră le furnizaţi vor
fi procesate în mod independent de către Nu Skin
International Inc (“Compania” sau “noi”) pentru
a procesa comenzile dumneavoastră şi pentru
administrare generală, marketing, în scopuri statistice
şi de management. Pentru acest lucru, este posibil să
transmitem datele dumneavoastră către agenţi şi terţe
părţi care efectuează activităţi în numele nostru, iar
unii dintre aceştia pot fi din afara Marii Britanii sau a
zonei Economice Europene. Puteţi să solicitaţi detalii
cu privire la aceşti agenţi sau terţe părţi contactând
Compania la adresa menţionată la începutul acestui
formular. Sunteţi de acord cu faptul că Compania
poate să ofere datele dumneavoastră unui Distribuitor
alternativ în cazul în care Distribuitorul dumneavoastră
actual încetează să mai fie Distribuitor Nu Skin®. Puteţi
să obţineţi din partea Companiei o copie a informaţiilor
pe care le deţinem despre dumneavoastră şi care fac
obiectul Legii Protecţiei Datelor din anul 1998 (pentru
care este posibil ca noi să solicităm o taxă) şi puteţi
contacta Compania la adresa menţionată la începutul
acestui formular pentru a corecta orice greşeală
referitoare la informaţiile despre dumneavoastră. Este
posibil să vă contactăm pentru detalii cu privire la
serviciile, oportunităţile şi produsele pe care le oferim,
să vă oferim anumite funcţii sau pentru a obţine
feedback cu privire la serviciile şi produsele noastre.

Ca urmare a semnării acestui acord cu Nu Skin Enterprises Product Inc., confirm că am autorizat ca valoarea produselor să îmi fie percepută în mod automat în fiecare lună
conform datelor, cantităţilor şi metodei de plată selectate în prima pagină. Sunt de acord să mă conformez termenilor şi condiţiilor de mai sus.
Semnătura solicitantului

Numele cu majuscule

Data (ZZ/LL/AA)

VĂ RUGĂM SĂ TRIMITEŢI FORMULARUL COMPLETAT LA BIROUL NU SKIN LOCAL AL DUMNEAVOASTRĂ:
NU SKIN EASTERN EUROPE Kft. • 1123 Budapesta, Alkotás út 48-50, Ungaria.
Tel: +40312294653 • E-mail: romaniaweb@nuskin.com • www.nuskin.com
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❑ Am citit şi am acceptat toţi termenii şi condiţiile relevante ale acestui Acord.

© 2017 NSE Products, Inc.

ACORDUL ŞI SEMNĂTURA completaţi DOAR pentru donaţia VitaMeal oferită prin programul ADR)

