Tlacivo
ˇ na donáciu
Prosím, pošlite kópiu Vášho vyplneného formulára na: Nourish the Children® Initiative
Nu Skin Eastern Europe Kft. Budapest, Alkotás utca 48-50, 1123, Mad’arsko, Tel: +421233527680, E-mail: slovakiaweb@nuskin.com
Môžete tiež darovať online na: www.nuskin.com.
DIS

S

INFORMÁCIE O ZÁKAZNÍKOVI

Meno

ID č.

Adresa

Mesto

Krajina

Fax

Telefón (počas dňa)

E-mail

INFORMÁCIE NADVÄZUJÚCEHO DIS

PSČ

použiť len pre prihlásenie prednostného zákazníka)
ID č. sponzora

Meno nadväzujúceho distribútora
Registrácia prednostného zákazníka

Áno, želám si so začatím donácií Nourish the Children® prostredníctvom Prémiového donáškového programu (ADR) a registrovať sa ako Prednostný zákazník Nu Skin
Enterprises. Beriem na vedomie, že spoločnosť mi vystaví ID číslo.
Želám si dostávať informácie o Iniciatíve Nourish the Children® a produktoch Nu Skin®.
Áno
Nie

Neželám si byť zaregistrovaný ako prednostný zákazník.

SUMA URČENÁ NA DONÁCIU
Súhlasím, že umožním Iniciatíve Nourish the Children® pomáhať a koordinovať donácie VitaMeal na Projekt Malawi v mojom mene.
Rozumiem, že transakcia(e) budú vybavované prostredníctvom Nu Skin EMEA . Rád by som daroval (prosím, označte počet balení donácií, napr. 2 5
balení VitaMeal):
5 balení VitaMeal za 86.36 € (115 PSV (osobná bodová hodnota)). Výberom tejto možnosti poskytnete 150 jedál.*
2 balenia VitaMeal za 35.56 € (50 PSV (osobná bodová hodnota)). Výberom tejto možnosti poskytnete 60 jedál.*
1 balenie VitaMeal za 21.34 € (30 PSV (osobná bodová hodnota)). Výberom tejto možnosti poskytnete 30 jedál.*
* Nadväzný program Nu Skin Enterprises
Ak budete darovať iniciatíve Nourish the Children®, Nu Skin Enterprises bude tiež darovať. Pre každú poskytnutú donáciu – možnosť po 5 balíkov, spoločnosť poskytne
1 balík, vyživujúc tak ďalšie dieťa po dobu 30 dní. Za každých osem balíkov darovaných podľa možnosti 1 alebo 2 balíkov, spoločnosť pridá jeden balík.

Prispievanie k sebestačnosti
0,25 USD z každého kúpeného balíka VitaMeal sú poskytnuté nadáciii Nu Skin Force for Good Foundation® za účelom podpory poľnohospodárskeho
vzdelania v Mtalimanja Village v Malawi.

FREKVENCIA DONÁCIÍ
Chcel by som, aby toto bola mesačná donácia prostredníctvo ADR programu.

Toto je jednorazová donácia.

Prosím, spracujte moju donáciu v ______ deň mesiaca (vyberte si medzi 1. a 25. z každého mesiaca). Pre automatické mesačné donácie pošlem svoju
zmluvu do miestnej kancelárie štyri dni pred vyžiadaným dňom spracovania. Suma objednávky bude odčítaná každý mesiac z mojej kreditnej karty, ako
som uviedol nižšie.
ĎAKUJEME Vám za Vašu donáciu. Vďaka Vašej šľachetnosti dostanú podvýživené deti v Malawi životne dôležitú výživu a šancu na lepšiu budúcnosť.

INFORMÁCIE O PLATBE
Možnosti platby (vyberte si jednu)

❑

VISA

❑ MasterCard

❑

Prevod (Ak si zvolíte platiť prevodom, prosím, použite nasledovné číslo účtu:
SK06 0900 0000 0050 2636 8690

Celé meno držiteľa karty ..................................................................................................................................
Číslo karty

Platnosť (MM/RR)

Smerovacie číslo držiteľa karty
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Podpis majiteľa karty

VitaMeal Donačný Formulár – Zmluva o ADR programe
ZMLUVNÉ PODMIENKY
Toto je zmluva Prémiového donáškového programu
(ADR) medzi Vami, ako nezávislý Distribútor („ja"
alebo „Vy“) a Nu Skin Enterprises United States, Inc.,
a Delaware corporation, 75 West Center Street, Provo,
Utah 84601 (“Spoločnosť”). Beriem na vedomie, že
ADR program je voliteľný program, ktorý mi umožňuje
zadať bežnú objednávku u Spoločnosti, ktorá bude
bankového účtu alebo bežného účtu pravidelne každý
mesiac (pokiaľ som si nevybral (a) možnosť doručenia
každý druhý mesiac).
Podpísaním tejto zmluvy, súhlasím:
1. Registrácia
Mám možnosť predložiť túto ADR Zmluvu on-line,
faxom, poštou alebo rukopisom podpísanú Zmluvu
zaniesť do Walk-in Spoločnosti.
2. Dodatočné výhody
Či už ako Distribútor alebo Prednostný Zákazník
beriem na vedomie, že sa nevyžaduje minimálny
nákup produktov za účelom zúčastnenia sa ADR
programu. Avšak ak moja mesačná ADR objednávka
má po uplatnení zľavy hodnotu 50 PSV (osobná
bodová hodnota) alebo viac, budem mať možnosť
získať nasledovné výhody:
(a) 5% zľavu na veľkoobchodné ceny a PSV produktov
v mojej objednávke, s výnimkou produktov a balíčkov
na ktoré sa nevzťahuje 5% ADR zľava (balíčky,
zľavnené balíky, VitaMeal, atď.);
(b) Možnosť získania produktových bodov, ktoré môžu
byť zamenené za produkty.
V prípade spravovania ADR účtu faxom, e-mailom,
poštou alebo prostredníctvom walk-in, sa na objednávky
bude vzťahovať manipulačný poplatok.
3. A D R produktové body – Nákup, Vymazanie a
Vrátenie
A. Moje mesačné ADR objednávky môžu získať
produktové body, ktoré môžu byž zamenené za
produkty. Produktové body sa líšia a sú získané na
základe 20 až 30% hodnoty objednávky ADR pred
zdanením. Môžem získať najviac 75 produktových
bodov za mesiac. Ak si umiestnim objednávku jedine
za produktové body, alebo skombinujem pravidelnú
objednávku produktov v menšej hodnote než 50 PSV
a produktové body, potom budem platiť pravidelný
poplatok za doručenie ; ak si zadám objednávku
v hodnote 50 PSV po zľave alebo viac kombinovane
s produktovými bodmi svojho existujúceho ADR,
získam nižšiu cenu za poplatok. Ceny za doručenie sú
uvedené na cenníku alebo kontaktujte vašu miestnu
zákaznícku podporu.
B. Beriem na vedomie a súhlasím, že získané produktové
body, ktoré nebudú využité automaticky prepadnú v
prvý deň 13. mesiaca ich získania („Zmazanie“). Beriem
na vedomie a súhlasím, že v prípade oznámenia
Spoločnosti behom tridsiatich (30) dní o Zmazaní
a vyžiadam si obnovenie zmazaných produktových
bodov, zmazané produktové body budú vrátené.

C.

žiadne vrátenia produktov zakúpené s ADR
produktovými bodmi, a za produkty zaobstarané
využitím ADR produktových bodov nezískate PSV
ani GSV (bodová hodnota skupiny).
D. Vrátenie produktov
S výnimkou produktov zakúpených produktovými
bodmi získanými ADR nákupom, všetky produkty
objednané cez ADR program môžu byť vrátené
Spoločnosti na základe postupov o vrátení produktov
(viď paragraf 7 EU Politiky a Postupov). Prosíme,
všimnite si, že získané produktové body pre náležité
vrátené produkty budú z vášho účtu zmazané.
4. Platba
A. V tejto ADR Zmluve som uviedol (a) množstvo
každého produktu, ktorý si želám obdržať každý
mesiac a poskytol (-la) som údaje Spoločnosti
o platných kreditných kartách Visa alebo MasterCard
spolu s dátumom platnosti a všetky iné informácie
potrebné na stiahnutie náležitej sumy z môjho účtu.
Všetky mnou objednané produkty musia byť plne
hradené pred ich doručením.
B. Ak si vyberiem spôsob platby kreditnou kartou,
oprávňujem Spoločnosť alebo filiálku sťahovať náležitú
sumu každý mesiac pre vyššie špecifikované produkty.
5. Zmena objednávky
Mnou vybraté produkty budú každý mesiac zaslané na
mnou uvedenú adresu, pokiaľ neoznámim Spoločnosti
písomne, faxom alebo on-line zmeny v mojej
objednávke najmenej štyri (4) pracovné dni pred
stanoveným dátumom spracovania. Spoločnosť
uskutoční úpravy špecifikované v mojom písomnom
oznámení najneskôr štyri (4) pracovné dni po
obdržaní takéhoto oznámenia. V prípade, že sa jedná
o bezhotovostnú platbu, prosíme kontaktujte Vašu
miestnu zákaznícku podporu pre viac informácií
o možnostiach platby a uzávierok.
6. Zrušené produkty
Produkty, ktoré som si vybral (a) môžu byť zrušené
Spoločnosťou. Ak budú zrušené, Spoločnosť mi
to písomne oznámi aspoň 30 dní pred zrušením
produktu a bude pokračovať doručovaním
zostávajúcich produktov mojej ADR Zmluvy.
Mám možnosť vybrať si iné produkty ako náhradu
za zrušené produkty; ak si vyberiem iné produkty,
písomne oznámim Spoločnosti typ a množstvo
vybraných produktov aspoň 30 dní pred doručením.
Obstarávacia cena a poplatky za doručenie budú
automaticky zmenené odzrkadľujúc zmenu mojej
objednávky.

8. Ukončenie ADR programu a objednávok
A. Spoločnosť môže ukončiť ADR program so 14
dňovým písomným oznámením. Spoločnosť môže
taktiež okamžite ukončiť moje oprávnenie zúčastnenia
sa na ADR programe a túto ADR Zmluvu, a upovedomiť
ma o ukončení ak (i) sa autorizácia kreditnej karty
alebo bankové oprávnenie tejto ADR Zmluvy
skončí, je zrušené alebo ukončené iným spôsobom,
(ii) poruším podmienky ADR Zmluvy alebo (iii)
v prípade, že som Distribútor, a porušil (a) som
Zmluvné podmienky svojej Distribučnej zmluvy.
B. Mám možnosť kedykoľvek zrušiť svoju ADR
objednávku písomným oznámením. Spoločnosť zruší
moju ADR Zmluvu v priebehu 14. dní po obdržaní
písomného oznámenia.
C. So 14. dňovým písomným oznámením môže
Spoločnosť vo svojej plnej moci zmeniť Zmluvné
podmienky tohto ADR programu, vrátane, ale
neobmedzene na expiráciu produktových bodov pre
Ditsribútorov.
9. Žiadne úpravy Distribútorskej Zmluvy
Len pre Distribútorov: podmienky obsiahnuté v tejto
ADR Zmluve nenahradia alebo neupravia žiadnym
spôsobom Zmluvné podmienky Distribučnej zmluvy.
10. Zhromaždenie osobných informácií
Spoločnosť, jej materské, pridružené spoločnosti
a pobočky (“Nu Skin®”) sú vedomé a reagujú na Vaše
záležitosti o zhromažďovaní, použití a spracúvaní
Vašich osobných informácií ako výsledok Vášho
zúčastnenia sa na tomto ADR programme.
Nu Skin® respešpektuje Vaše súkromie a je zaviazaný
ochrániť súkromie spotrebiteľov, produktov a služieb
Nu Skin®. Nu Skin® zhromažďuje a spracúva Vaše
osobné informácie za účelom poskytnutia výhod
pre Distribútorov a za účelom komunikácie s vami
(I) poskytnutím akciových ponúk a produktov,
(II) Distribútorských/Zákazníckych vzťahov ,
(III) Zákazníckych odkazov, a (IV) iných dôležitých
obchodných záležitostí. Všetky Vami poskytnuté
informácie budú zhromaždené Nu Skin® v jeho
riaditeľstve v Spojených štátoch, jeho regionálnych
riaditeľstvách a /alebo jeho miestnych pobočkách
v mieste vášho bydliska. Máte právo k prístupu
k Vašim osobným informáciám zhromaždených
Nu Skin® a máte možnosť opraviť ich kontaktovaním
zákazníckej podpory v mieste Vášho bydliska.

7. Nárast cien
Spoločnosť má možnosť zvýšiť cenu produktov, ktoré
som si vybral (a). V prípade, že cena špecifického
produktu sa zvýšila, Spoločnosť mi pošle písomné
oznámenie prinajmenšom 30 dní pred zvýšením ceny,
a bude pokračovať v posielaní vybraných produktov
za zvýšenú cenu kým im nenariadim konať inak.

Žiadateľov podpis

Meno paličkovým písmom

PROSÍM, ZAŠLITE VÁŠ VYPLNENÝ FORMULÁR VAŠEJ MIESTNEJ NU SKIN KANCELÁRII:
NU SKIN EASTERN EUROPE Kft. • 1123 Budapest, Alkotás utca 48-50, Mad’arsko
Tel: +421233527680 • E-mail: slovakiaweb@nuskin.com • www.nuskin.com
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Dátum (DD/MM/ RR)

NTCFM_WEB_SK _1711_JA

❑ Prečítal som si a súhlasím so všetkými Zmluvnými podmienkami prislúchajúcimi k tejto Zmluve.
V súlade s touto zmluvou s Nu Skin Enterprises Product Inc., súhlasím, že som autorizoval automatické spoplatnenie produktov každý mesiac v súlade s dátumami

© 2017 NSE Products, Inc.

ZMLUVA A PODPIS vyplňte LEN pre VitaMeal donáciu prostredníctvom ADR programu)

