
INFORMACE O DISTRIBUČNÍM PARTNEROVI - Prosím, řádně vyplnit!

Synergy ID číslo Jméno (příjmení, křestní) nebo jméno �rmy

Datum (DD/MM/RRRR) E-mailová adresa

Synergy WorldWide Europe B.V. C/O HealthLink Europe, De Tweeling 20-22, 5215 MC's Hertogenbosch, Holandsko
Fax 800-143457 • Tel 800-143593 • Email servis@synergyworldwide.com • http://cz.synergyworldwide.com

Aktivace + Automatické Zasílání
PLATNÉ POUZE VE SPOJENÍ SE STARTOVNÍM FORMULÁŘEM - ČESKÉ REPUBLICE            

pouze pro interní účely ID#

Jméno na kartě Podpis držitele karty Podpis

Platební karta
(císlo karty)

ZA
SÍ

LA
T 

N
A

Datum vyprsení

CZECH REP. • REV0312

AKTIVACE jednorázová 

MOŽNOST 1 (prosím zaškrtněte) 

ZPŮSOB PLATBY

Zásilkový program: ANO, souhlasím s tím, ze mi Synergy WorldWide Europe BV bude zasílat, které jsou ve mnou vybraných balíccích, vzdy k 5. v kazdém mesíci a po úspesném zpracování dle mnou vybraného 
zpusobu platby je dorucí postou. Od úcasti na automatické zásilkové sluzbe mohu kdykoliv písemne odstoupit.

UPOZORNENÍ: Objednávky týkající se mesícní zásilkové automatické sluzby jsou zpracovávány kazdý mesíc k 5. dni. Pokud si preji jiný termín, mohu si ho vybrat pres zákaznické sluzby Synergy nebo online. 

V prípade, ze se NECHCI úcastnit mesícní zásilkové sluzby, preskrtl/a jsem príslusnou predchozí moznost automatického zasílání (automatická zásilková sluzba). Pouze v tomto prípade nebude automaticky zasíláno 
zádné zbozí. Jsem si vedom/a toho, ze svou provizi za aktuální mesíc mohu obdrzet pouze tehdy, kdyz provedu objednávku zbozí v hodnote prodejního balení alespon 70 CV. 

70CV – V3 Aktivace prodejní balení (1TC)
netto €61.50
#SE 76528 • 70CV • €87.00
vč.poštovného & DPH

1 Balení ProArgi-9 Plus
1 Láhev Mistify
1 Láhev Phytolife

AUTOMATICKÉ ZASÍLÁNÍ (zásilková sluzba)

Visa MasterCard

Jméno

Adresa, řádek 1

Adresa, řádek 2

PSČ Město

Telefon

MOŽNOST 2 (prosím zaškrtněte)

ALTERNATIVNÍ MOZNOST. Chtel/a bych vybrat jinou moznost nez byly dány k výberu. Je mi známo, ze je nutno i presto kompletne vyplnit formulár a podepsat jej, aby mohl být zpracován.

Tímto zplňomocňuji Synergy WorldWide, aby si z mé platební karty stáhla částku za 
objednávku. To se vztahuje na vlastní objednávku, jakož i na náklady za zaslání a, pokud je 
zaškrtnuto, pak na všechny objednávky automatické zásilkové služby.

AKTIVACE jednorázová 

70CV – ProArgi-9 Plus 2 balení (1TC)
netto €61.50
#SE 76529 • 70CV • €87.00
vč. poštovného & DPH

2 Baleni ProArgi-9 Plus

AUTOMATICKÉ ZASÍLÁNÍ (zásilková sluzba)

70CV – ProArgi-9 Plus 2 balení (1TC)
netto €61.50
#SE 76529 • 70CV • €87.00
vč. poštovného & DPH

2 Baleni ProArgi-9 Plus

MOŽNOST 3 (prosím zaškrtněte)
AKTIVACE jednorázová 

210CV – V3 Aktivace prodejní balení (3TC)
netto €180.25
#SE 76570 • 210CV • €229.50
vč. poštovného & DPH

3 Balení ProArgi-9 Plus
3 Lahve Mistify
3 Lahve Phytolife

AUTOMATICKÉ ZASÍLÁNÍ (zásilková sluzba)

120CV – Dvojitý V3 prodejní balení
netto €109.83
#SE 76552 120CV € 145.00
vč.poštovného a DPH

2 Balení ProArgi-9 Plus
2 Lahve Mistify
2 Lahve Phytolife

70CV – V3 Aktivace prodejní balení (1TC)
netto €61.50
#SE 76528 • 70CV • €87.00
vč.poštovného & DPH

1 Balení ProArgi-9 Plus
1 Láhev Mistify
1 Láhev Phytolife

Vybraný den pro můj Autošip         1         5         10         20 v měsíci



Všeobecné obchodní podmínky Synergy WorldWide Europe BV (dále jen Synergy)
pro členy programu automatické zásilkové služby 

Vyplněním a podáním online žádosti se tímto ucházím o účast na programech automatické zásilkové služby. Je mi známo, že mi Synergy sdělí 
přes e-mail pouze odmítnutí žádosti. 

Jako účastníkovi automatické zásilkové služby nebo elitního programu je mi známo, že všeobecné obchodní podmínky (Obchodní podmínky) pro 
koupi produktů, které jsou uvedeny v distribuční partnerské smlouvě, včetně Synergy směrnic a postupů, jsou obecně aplikovatelné na mou 
osobu a každou jednotlivou objednávku zvláště.

Jako účastník automatické zásilkové služby zmocňuji Synergy svým podpisem formuláře připojeného trvalého příkazu nebo inkasního 
příkazu/formuláře k platbě platební kartou k měsíčnímu zatížení mnou uvedeného účtu částkou, kterou jsem uvedl ve své žádosti. Je mi známo a 
souhlasím s tím, že prostředky odepsané každý měsíc z mého účtu budou jako účastníkovi automatické zásilkové služby nebo elitního programu 
použity na to, aby byly uhrazeny mnou objednané produkty (společně se splatnými náklady na zaslání a správu). Pokud bych k jakémukoliv datu 
vypověděl svou účast na programu automatické zásilkové služby, vyplatí mi Synergy zpět všechny prostředky, které jsou na mém kontu k dobru. 
Synergy si ponechává právo provést navrácení platby stejným způsobem, kterým byla provedena původní platba.

Pokud chci jako účastník automatické zásilkové služby nebo elitního programu změnit částku měsíční platby, musím Synergy poslat e-mailem, 
faxem nebo poštou formulář se změnou, ve kterém budou uvedeny všechny odpovídající změny. Aby mohl být zohledněn, musí být tento 
formulář se změnou měsíční platby automatické zásilkové služby distribučního partnera doručen Synergy ne později než 5 dní před běžným 
měsíčním datem platby. 

Pokud Synergy ode mne neobdrží za určitou objednávku žádné prostředky, není Synergy zavázána zaslat mi zboží z této objednávky a může mou 
účast na automatické zásilkové službě považovat za vypovězenou. Pokud by Synergy ode mne neobdržela žádné měsíční platby, není Synergy 
zavázána k tomu, aby zasílala jakékoliv objednané zboží a Synergy je oprávněna můj účet a mou účast na automatické zásilkové službě nebo 
elitním programu považovat za vypovězené, pokud nemám na svém účtu u Synergy dostatečné prostředky, abych vyrovnal částku za objed-
návku. 

Pokud by z jakéhokoliv důvodu měla být platba trvalým příkazem nebo inkasním příkazem/platební kartou odmítnuta nebo stornována a 
produkty mi již byly zaslány, musím produkty buď na vlastní náklady neotevřené zaslat zpět nebo celou splatnou částku během 3 dnů po 
obdržení zprávy od Synergy zaplatit. 

Je mi známo, že mé objednávání v automatické zásilkové službě zůstává platné dokud:

1. Nezašlu formulář se změnou nebo

2. písemně e-mailem, faxem nebo poštou nezašlu vypovězení automatické zásilkové služby distribučního partnerského programu, pokud mi 
nebude sdělena žádná jiná forma, přičemž výpověď musí obsahovat mé jméno a můj podpis a platí od následujícího měsíce, v němž byla Synergy 
doručena nebo

3. neinformuji svou banku/společnost vydávající platební kartu o tom, že  má zastavit platbu trvalým příkazem nebo inkasním příkazem/platební 
kartou (a Synergy informuji 5 dní před plánovaným datem příští platby) nebo 

4. se Synergy rozhodne tuto smlouvu z nějakého důvodu vypovědět ( mimo jiné, ale ne omezeně na nezaplacení platby) nebo

5. se Synergy nebo já rozhodneme vypovědět mé distribuční partnerství/členství.


