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Synergy ID-numero Etunimi, sukunimi tai yrityksen nimi

Päiväys
Rastita tämä kohta, jos haluat tilauksesi toimitettavan 
samaan osoitteeseen jota käytit rekisteröitymisessä
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Nimi Puhelin

Sähköpostiosoite

Synergy WorldWide Europe B.V. c/o HealthLink Europe, De Tweeling 20-22, 5215 MC's Hertogenbosch, The Netherlands
Puhelin 0800-915614 (ilmainen) • Faksi 0800-915615 • Email finlandcs@synergyworldwide.com • Web www.synergyworldwide.com/fi-fi

Aktivointi + Autoship-tilauslomake
JÄSENHAKEMUS - SUOMI        

SYNERGY ID#

Postiosoite

MaaPostinumero Postitoimipaikka 

MAKSUTIEDOT

Visa

Valtuutan täten Synergy WorldWide Europe -yhtiön veloittamaan 
pankki-/luottokortiltani edellä olevat ostokset samoin kuin tekemäni 
tulevat ostokset.

MasterCard Kortin nro

Nimi kuten luottokortissa Valtuutuksen pvmAllekirjoitus

FINLAND • REV0713

Olkaa ystävällisiä ja ilmoittakaa pankkiinne, että tilaatte tuotteita Synergystä internetin 
kautta ulkomailta ja että korttianne voidaan veloittaa ulkomaisen pankin toimesta.

Viimeinen 
voimassaolopäivä

AUTOSHIP

240CV Activation Pack
#SS76712 • 240 CV • €257.89
Sisältää verot ja toimituskulut

3 – ProArgi-9 Plus
4 – Mistify

ProArgi-9 Plus Triplepack
#SS76715 • 180 CV • €188.17
Sisältää verot ja toimituskulut

3 – ProArgi-9 Plus

ProArgi-9 Plus Doublepack
#SS76714 • 120CV • €142.88
Sisältää verot ja toimituskulut

2 – ProArgi-9 Plus

Mistify 4-Pack
#SS76716 • 120CV • €142.88
Sisältää verot ja toimituskulut

4 – Mistify

Autoship Combo 
#SS76713 • 120CV • €131.17
Sisältää verot ja toimituskulut

2 – Mistify
1 – ProArgi-9 Plus

PhytoLife - 6 x paketti
#SS77691 • 120 CV • €164.00
inkl. Frakt, MVA og tollgebyr

6 PhytoLife

V3 140 CV paketti
#SS77693 • 140 CV • €158.00
inkl. Frakt, MVA og tollgebyr

2 Mistify
1 ProArgi-9+
1 PhytoLife

V3 180 CV paketti
#SS77694 • 180 CV • €214.00
inkl. Frakt, MVA og tollgebyr

2 Mistify
2 ProArgi-9+
1 PhytoLife

V3 Family paketti
#SS77696 • 300 CV • €357.00
inkl. Frakt, MVA og tollgebyr

4 Mistify
4 ProArgi-9+
2 PhytoLife

AKTIVOINTI

1 TC Activation Pack
#SS76712 • 240 CV • €257.89
Sisältää verot ja toimituskulut

3 ProArgi-9 Plus
4 Mistify

3 TC - Activation Pack
3x#SS76712 • 720 CV • €737.31
Sisältää verot ja toimituskulut

9 ProArgi-9 Plus
12 Mistify

V3 250 CV paketti
#SS77695 • 250 CV • €284.00
inkl. Frakt, MVA og tollgebyr

4 Mistify
3 ProArgi-9+
1 PhytoLife

V3 600 CV 3TC paketti
#SS77698 • 600 CV • €699.00
inkl. Frakt, MVA og tollgebyr

8 ProArgi-9+
8 Mistify
4 PhytoLife

Vennligst ekspedere min Autoship den       1       5       10       15       20 hver måned.



Synergy WorldWide Europe BV Autoship- tai Autoship Elite ohjelmaan osallistumisen säännöt.

Osallistun automaattisesti Autoship/Autoship Elite ohjelmaan täytettyäni  internetissä olevan online Autoship-lomakkeen.

Autoship-ohjelman jäsenenä ymmärrän tuotteiden hankintaan liittyvät sopimusehdot, jotka ovat määritelty Synergy säännöissä 
ja toimitusehdoissa Tiimin jäsenille.  Ymmärrän, että nämä säännöt koskevat minua ja jokaista tilausta, jotka teen yksitellen. 

Allekirjoittamalla  Autoship-ohjelman lomakkeessa olevan Luotto/debit-kortti osion, valtuutan Synergyn laskuttamaan kuukausit-
taisen summan sen mukaan mitä tuotteita olen valinnut Autoship-tilaukseeni. 

Ymmärrän, että Autoship- tai Autoship Elite-jäsenenä tililtäni kuukausittain laskutettava summa käytetään tilaamieni tuotteiden 
maksamiseen (sisältäen toimitus - ja käsittelykulut). 

Siinä tapauksessa, että päätän keskeyttää Autoship-tilaukseni,  Synergy palauttaa kaikki mahdolliset varaukset luotto/debit-
kortiltani. Synergy pidättää oikeuden palauttaa rahat samalle tilille, jolta maksu on alkujaan suoritettu. 

Ymmärrän, että halutessani muuttaa kuukausittaista maksua / tilaustani, minun tulee lähettää muutospyyntölomake Synergyn 
asiakaspalveluun  sähköpostitse, faksilla tai postitse. Jotta muutos tulee voimaan seuraavaan kuukausittaiseen laskutukseen, 
Synergy-asiakaspalvelun täytyy vastaanottaa muutospyyntölomake vähintään 5 päivää ennen laskutuspäivää. 

Synergy ei ole velvollinen lähettämään tuotteita, jos se ei saa maksua jostain tietystä yksittäistilauksesta ja sillä on myös tässä 
tilanteessa oikeus keskeyttää Autoship-tilini ja osallistumiseni. Synergy ei ole velvollinen lähettämään tuotteita, jos se ei saa 
maksua kuukausittaisesta Autoship-tilauksesta ja sillä on myös oikeus keskeyttää Autoship-tilini ja osallistumiseni, sillä poikkeuk-
sella että Synergyn tilillä on varoja siten, että niillä voidaan kattaa tilauksen maksu.

Jos mistä tahansa syystä johtuen minun luotto/debit-korttimaksuni on hylätty tai peruttu ja jos tuotteet on jo toimitettu minulle, 
olen velvoitettu joko palauttamaan avaamattomat tuotteet tai maksamaan tilauksen täyden arvon 3 päivän sisällä Synergyn 
ilmoituksesta. 

Ymmärrän, että Autoship-tilaukseni on voimassa kunnes:

1. lähetän muutospyynnön/-lomakkeen; tai

2. lähetän sähköpostiviestin, faksin tai postitan lomakkeen,  jossa ilmoitan keskeyttäväni Autoship- tai Autoship Elite-ohjelman. 
Tämän keskeytysilmoituksen tulee sisältää nimeni ja allekirjoitukseni (soveltuvin osin) ja keskeytys tulee voimaan seuraavassa 
kuussa siitä kuukaudesta kun Synergy on vastaanottanut ilmoituksen; tai

3.  ilmoitan luotto-/debit-korttiyhtiötä keskeyttämään maksut ja ilmoitan Synergylle viisi päivää ennen seuraava tilauksen 
käsittelyä; tai

4. Jos Synergy päättää keskeyttää tämän sopimuksen mistä tahansa syystä johtuen, sisältäen, mutta ei rajaten pois sitä ettei 
maksua ole suoritettu; tai

5. Jos joko Synergy tai minä keskeytän Tiimin jäsenen sopimuksen.

Ymmärrän, että minulla on oikeus keskeyttää välittömästi Autoship- tai Autoship Elite-ohjelmani tai mitkä tahansa muut tilaukset 
jotka olen tehnyt Autoship- tai Autoship Elite-ohjelman jäsenenä noudattaen Autoship-ohjelman sääntöjä.

Vahvistan, että olen saanut tiedon oikeuksistani keskeyttää tilaukseni. 


