Donationsformulär
Sänd den ifyllda blanketten till: Nourish the Children® Initiative
Nu Skin Scandinavia A/S, Havneholmen 25, 1561, Köpenhamn V, Danmark, Tel: +46107502459, E-mail: scandinavia@nuskin.com
Du kan även donera via internet på: www.nuskin.com.
DISTRIBUTÖRS FÖRDELSKUND

NDINFORMATION

Namn

ID-nr.

Adress

Ort

Land

Fax

Telefon, dagtid

Mejl

Postnr.

HÄNVISANDE DISTRIBUTÖR endast för fördelskunder som ansluter sig)
Sponsors ID-nr.

Namn på hänvisande distributör

Registrering som fördelskund

Ja, jag vill donera till Nourish the Children® via ADR-programmet och registrera mig som fördelskund hos Nu Skin Enterprises. Jag är införstådd med att
företaget tilldelar mig ett ID-nummer.
Jag önskar få information om Nourish the Children® och Nu Skins produkter.
Ja
Nej

Jag vill inte registrera mig som fördelskund.

DONATIONSBELOPP
Jag godkänner att Nourish the Children® koordinerar min donation av VitaMeal till Malawi-projektet.
Jag är införstådd med att transaktionen(-erna) hanteras av Nu Skin Europe. Jag vill donera (skriv antalet påsar, t.ex. 2 5 påsar VitaMeal):

VitaMeal donationer med 5 påsar för SEK 792,-(115 PSV). Detta ger totalt 150 matportioner.*
VitaMeal donationer med 2 påsar för SEK 330,-(50 PSV). Detta ger totalt 60 matportioner.*
VitaMeal donation med 1 påse för SEK 198,-(30 PSV). Detta ger totalt 30 matportioner.*
*Nu Skin Enterprises matchningsprogram
När du donerar till Nourish the Children® donerar även Nu Skin Enterprises. För varje donation med alternativet fem påsar, lägger företaget till ytterligare en påse vilket ger ett
barn mat i 30 dagar. För var åttonde påse som donerats via alternativet en- eller två påsar, lägger företaget till ytterligare en påse.

Bidrar till självförsörjning
För varje såld VitaMeal donerar Force for Good Foundation® US$0.25 för att stötta jordbruksutbildning i byn Mtalimanja i Malawi.

DONATIONSFREKVENS
Jag vill donera varje månad via ADR-programmet.

Jag vill göra en engångsdonation.

Expediera min donation den _____ varje månad (välj mellan den 1:a och 25:e). Avtalet ska nå lokalkontoret senast fyra arbetsdagar innan expedieringsdatum.
Donationssumman dras varje månad från det kontokort jag uppgivit nedan.
Tack för din donation. Tack vare din generositet får undernärda barn i Malawi viktig näring och chansen till ett bättre liv.

BETALNINGSINFORMATION
Betalningsalternativ (välj ett)

❑ VISA

❑ MasterCard/EuroCard

Kortinnehavares fullständiga namn ............................................................................................................................................
Kortnummer

Giltigt t.o.m. (MM/ÅÅ)

Kortinnehavarens postnummer

Kortinnehavares namnteckning
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❑

Autogiro (behandlingen för Autogiro tar
ca 2-3 veckor. Vänligen kontakta det lokala
kontoret för ytterligare information rörande
anmälningen.)

VitaMeal donationsformulär – Avtal för ADR
REGLER OCH VILLKOR
Detta ADR-avtal ingås mellan dig som oberoende
distributör ("jag" eller "mig" eller "du" eller "dig") och
Nu Skin Enterprises United States, Product Inc., a
Delaware corporation, 75 West Center Street, Provo,
Utah 84601, momsnr. NL8039.25.372.B.01 (“företaget”).
Jag är införstådd med att ADR är ett frivilligt program
som gör det möjligt för mig att ha en stående beställning
hos företaget som belastar mitt kort varje månad.
Betalningen för densamma dras från mitt kontokort eller
bankkonto varje månad (om jag inte valt alternativet med
leverans varannan månad).
Genom att underteckna detta ADR-avtal,
godkänner jag följande:
1. Registrering
Jag kan registrera detta ADR-avtal via internet, fax
eller brev eller genom att inlämna ett undertecknat
avtal i företagets Concept Store.
2. Ytterligare fördelar
Som distributör eller kund är jag införstådd med att
det inte finns någon minimigräns för produktinköp i
ADR-programmet. Men om min ADR-beställning
är större än 50 PSV efter rabatt är jag berättigad till
följande fördelar:
(a) Via ADR får jag 5 % rabatt på inköpspris och PSV
på produkter, förutom produkter och paket som
inte omfattas av ADR-rabatten på 5 % (d.v.s. kits,
rabatterade paket, VitaMeal etc.);
(b) Jag intjänar produktpoäng som kan lösas in mot
ytterligare produkter.
Om jag hanterar min ADR via fax, mejl, brev eller via en
Concept Store tillkommer en administrationskostnad.
3. ADR Produktpoäng – inköp, förfallna poäng
och returer
A. På mina månatliga ADR-beställningar tjänar jag
produktpoäng som i sin tur kan bytas mot produkter.
Produktpoängen varierar och intjänas på 20 till 30
% av ADR:s värde innan moms. Jag kan maximalt
intjäna 75 produktpoäng per månad. Om jag gör
en beställning med enbart produktpoäng eller
kombinerar en ordinarie beställning bestående av
mindre än 50 PSV och produktpoäng, betalar jag
ordinarie frakt. Beställer jag för 50 PSV eller mer
tillsammans med produktpoäng på en existerande
ADR får jag rabatterad frakt. Fraktkostnaderna
finns tryckta på prislistor och kan även erhållas från
kundservice.
B. Jag är införstådd med att de produktpoäng jag
tjänar automatiskt förfaller den 13:e månaden efter
att de intjänats om jag inte använder dessa. Jag är
införstådd med att jag kan återfå produktpoängen om

om att upphöra med produkten, fortsätter företaget
min leverans som vanligt till det högre priset.
8. U ppsägning av ADR-programmet eller
beställningar
A. Företaget kan upphäva ADR-programmet med 14
dagars skriftligt varsel. Företaget kan också med
omedelbar verkan uppsäga min rätt att delta i ADRprogrammet och föreliggande avtal och meddela mig
därom ifall (i) kontokort eller bankauktorisering enligt
avtal förfaller, sägs upp eller på annat sätt upphör, (ii)
jag inte följer regler och villkor enligt ADR-avtal, eller
(iii) om jag som distributör inte följer regler och villkor
i distributörsavtalet.
B. Jag kan närsomhelst skriftligen säga upp min ADR.
Företaget inställer min ADR inom 14 dagar efter att
de mottagit min skriftliga uppsägning.
C. Företaget äger rätt att med 14 dagars varsel ändra
regler och villkor i ADR-programmet, inklusive
upphävandet av produktpoäng för distributörer.
9. Ingen ändring av distributörsavtal
Endast distributörer: Regler och villkor i detta ADRavtal ersätter eller ändrar inte på något sätt regler och
villkor i mitt distributörsavtal.
10.Personuppgifter
De uppgifter du lämnat kommer att behandlas
självständigt av Nu Skin International Inc. ("företaget")
vid expediering av dina beställningar, generell
administrering, marknadsföring, statistik eller drift. För
att göra detta kan dina uppgifter vidarebefordras till
tredje part som agerar för vår räkning, varav vissa kan
vara lokaliserade utanför landet och EU:s ekonomiska
samarbetsområde. Du kan begära uppgifter om
dessa tredje parter genom att kontakta företaget
på adressen överst på blanketten. Du godkänner
att företaget kan ge dina uppgifter till en alternativ
distributör om din nuvarande upphör att arbeta för
Nu Skin®. Enligt lagen om dataskydd från 1998 kan du
(mot en liten avgift) begära en kopia på de uppgifter
företaget har om dig samt ändra i dessa om så krävs.
Kontakta i så fall företaget på adressen överst på
blanketten. Det kan hända att företaget kontaktar dig
angående tjänster, möjligheter eller produkter, för att
bjuda in dig eller få dina synpunkter.

❑ Jag har läst och förstått avtalets alla regler och villkor.

I enlighet med föreliggande avtal med Nu Skin Enterprises Product Inc. samtycker jag till att kostnaden för angivna produkter betalas av mig varje månad. Detta ska ske enligt
angivna uppgifter om antal, datum och betalningsmetod som finns på blankettens första sida. Jag samtycker till regler och villkor i föreliggande avtal.
Sökandes namnteckning

Texta namn

SÄND IFYLLD BLANKETT TILL DITT LOKALA NU
ONTOR:
NU SKIN SCANDINAVIA A/S • Havneholmen 25, 1561, Köpenhamn V, Danmark
Tel: +46107502459 • E-mail: scandinavia@nuskin.com • www.nuskin.com
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fyll ENDAST i om du ska donera via ADR-programmet)
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AVTAL OCH NAMNTECKNIN

jag underrättar företaget inom trettio (30) dagar och
begär dem tillbaka efter att dessa förfallit.
C. Inga returer tillåts på produkter som köpts med
produktpoäng från ADR. Ingen PSV eller GSV
intjänas heller för dessa produkter.
D. Returer
Bortsett från produkter köpta för produktpoäng,
kan produkter beställda genom ADR-programmet
returneras till företaget enligt gängse returpolicy (se
paragraf 7 i EU Policy & procedurer). Observera att
de produktpoäng du intjänat dras av från ditt konto
vid relaterade produktreturer.
4. B etalning
A. I ADR-avtalet har jag specificerat antal och produkter
som jag önskar beställa varje månad. Jag har även
lämnat fullständiga kontokortsuppgifter för VISA eller
MasterCard och annan nödvändig information till
företaget så att automatisk betalning kan ske från mitt
konto. Alla produkter som jag beställt måste vara helt
betalda innan försändelsen skickas ut.
B. Om jag valt att betala med kontokort så ger jag
härmed företaget eller dess filialer mitt godkännande
att varje månad dra beloppet från mitt kort för ovan
specificerade produkter.
5. Ä ndra i beställning
Om jag inte skriftligen underrättar företaget via brev,
fax eller internet om ändring i beställningen minst fyra
(4) arbetsdagar innan ordinarie expedieringsdatum,
så kommer de produkter jag valt att skickas till den av
mig uppgivna adressen varje månad. Företaget ändrar
i beställningen enligt mina skriftliga önskemål inom
fyra (4) arbetsdagar innan expedieringsdatum om de
mottagit ändringen i tid. I de fall då direktdebitering
sker, vänligen kontakta kundservice för ytterligare
detaljer om betalningsmetoder och sista datum.
6. Produkter som utgått
De specifika produkter jag valt kan utgå. Om
produkterna utgår ska företaget underrätta mig
härom minst 30 dagar innan de upphör. Företaget ska
även fortsätta att sända mig övriga produkter enligt
mitt ADR-avtal. Jag kan välja andra produkter för
att ersätta de som utgått. Väljer jag andra produkter
ska jag skriftligen underrätta företaget om produkter
och antal minst 30 dagar innan leverans. Inköpspris
och frakt regleras automatiskt efter ändringarna i min
beställning.
7. Prisökningar
Företaget kan ändra priserna för de produkter jag valt.
Om priset för en produkt skulle öka, ska företaget
skriftligen underrätta mig minst 30 dagar innan
prisökningen träder i kraft. Om jag då inte ger direktiv

