
Synergy ID-nummer  Tilltalsnamn,  Efternamn eller  Företag

Datum för beställning
Kryssa här om du vill att din beställning ska skickas 
till din registrerade adress
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Namn Telefon

E-post

AUTOSHIP

240CV Autoship Pack
#SS76080 • 240 CV • €251.00
Frakt ingår

3 ProArgi-9+
4 Mistify

ProArgi-9+ Triplepack
#SS76106 • 180 CV • €182.50
Frakt ingår

3 ProArgi-9+

ProArgi-9+ Doublepack
#SS76105 • 120 CV • €138.01
Frakt ingår

2 ProArgi-9+

Mistify 4-Pack
#SS76101 • 120 CV • €138.01
Frakt ingår

4 Mistify

Autoship Combo 
#SS76100 • 120 CV • €126.50
Frakt ingår

2 Mistify
1 ProArgi-9+

PhytoLife 6-Pack 
#SS7681 • 120 CV • €160.00
Frakt ingår

6 PhytoLife

V3 140 CV Pack

#SS77684 • 140 CV • €152.00
Frakt ingår

2 Mistify
1 ProArgi-9+
1 PhytoLife

V3 180 CV Pack

#SS77685 • 180 CV • €207.00
Frakt ingår

2 Mistify
2 ProArgi-9+
1 PhytoLife

Adres

PostnummerStad Land

BETALNINGSINFORMATION

Visa

Härmed godkänner jag att Synergy WorldWide debiterar mitt kredit-
kort för beloppet på min gjorda beställning, plus tillämplig
frakt, samt alla eventuella Autoship-beställningar.

MasterCard Kreditkort

Namn på kreditkort DatumKortinnehavarens underskrift

Utgångsdatum

SWEDEN • REV0413

Synergy WorldWide Europe B.V. C/O HealthLink Europe, De Tweeling 20-22, 5215 MC's Hertogenbosch, Nederländerna
Email SwedenCS@synergyworldwide.com • Telefon 02008 99991 • Fax 02008 99992 • se.synergyworldwide.com

Aktivering + Autoship-beställning
MEDLEMSKAPSANSÖKAN -SVERIGE         

Ifylles av Synergy                    ID#

TEAMMEDLEMSINFORMATION

Vänligen belasta min autoship på den      1       5       10       15       20 varje månad.

AKTIVERING

1 TC Activation Pack
#SS76080 • 240 CV • €251.00
Frakt ingår

3 ProArgi-9+
4 Mistify

V3 250 CV Pack
#SS76686 • 250 CV • €276.00
Frakt ingår

4 Mistify
3 ProArgi-9+ 
1 PhytoLife

V3 600 CV 3TC Pack
#SS77688 • 600 CV • €675.00
Frakt ingår

8 Mistify
8 ProArgi-9+
4 PhytoLife

600 CV Triple Center Pack
#SS77646 • 600 CV • €671.00
Frakt ingår

8 ProArgi-9+
10 Mistify

3 TC Activation Pack
3x#SS76080 • 720 CV • €722.01
Frakt ingår

9 ProArgi-9+
12 Mistify

Vänligen meddela ditt kreditkortsutgivare att beställningar från Synergy WorldWide kommer 
att belasta ditt kort och att transaktionerna kommer att ske genom en utländsk bank.

V3 Family Pack

#SS77687 • 300 CV • €349.00
Frakt ingår

4 Mistify
4 ProArgi-9+
2 PhytoLife

V3 Family Pack

#SS77687 • 300 CV • €349.00
Frakt ingår

4 Mistify
4 ProArgi-9+
2 PhytoLife



Synergy Worldwide Europe BV:s ("Synergys") Villkor och bestämmelser för medlemmens deltagande i  
Autoshi- eller Autoship Elite-programmet ("Avtalet")

Genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten online ansöker jag härmed om att delta i  Autoship/Autoship 
Elite-programmet (radera som tillämpligt). Jag förstår att Synergy kommer att meddela sitt godkännande av min ansökan via 
email.

Som Autoship- eller Autoship Elite-medlem (som tillämpligt) förstår jag att villkoren och bestämmelserna för inköp av produkter
("Villkoren") i teammedlemskapsavtalet inbegripet Synergys policies och handlingsplaner ska tillämpas på mig och på
de beställningar som jag personligen gör.

Som Autoship- eller Autoship Elite-medlem (som tillämpligt) godkänner jag, genom underskrivandet av den bifogade stående 
beställningen eller instruktionsformuläret för kreditkort att Synergy varje månad drar av det belopp som jag har uppgett i min 
ansökan från mitt angivna kreditkort. 

Jag förstår och godkänner att som Autoship- eller Autoship Elite-medlem (som tillämpligt) kommer de belopp som dras av från 
mitt kort att användas för att bekosta de produkter jag har beställt (tillsammans med eventuella frakt- och administrationsav-
gifter) varje månad. 

I den händelse att jag väljer att avsluta mitt deltagande i Autoship- eller Autoship Elite-programmet (som tillämpligt)
kommer Synergy att återbetala de belopp som eventuellt hålls som kredit på mitt konto. Synergy förbehåller sig rätten att utföra 
alla sådana betalningar i samma form som den ursprungliga betalningen.

Jag förstår att om jag, som Autoship eller AutoshipElite-medlem (som tillämpligt), önskar ändra beloppet för min månatliga
betalning måste jag skicka in ett ändringsformulär till Synergy per email, fax eller brev, uppvisande alla tillämpliga ändringar. För 
att vara gällande måste ett ändringsformulär, som gäller en månatlig betalning av en Autoship- eller Autoship Elite-medlem (som 
tillämpligt) mottas av Synergy senast 5 bankdagar före Autoshipdatumet.

I den händelse att Synergy inte mottar godkänd betalning för en viss beställning ska företaget inte ha någon skyldighet att 
leverera några produkter till mig från den beställningen och kan, om det så önskar, behandla min status som Autoship- eller 
Autoship Elite- medlem (som tillämpligt) som avslutad. Om Synergy inte mottar godkänd månatlig betalning från mig kan det ska 
det inte ha någon skyldighet att leverera några av de beställda produkterna och Synergy ska ha rätt att behandla mitt konto och 
deltagande i Autoship- eller Autoship Elite-programmet (som tillämpligt) som avslutat, om jag inte har kreditbalans på mitt konto 
hos Synergy som täcker beloppet på en viss beställning.

Om min stående beställning eller betal-/kreditkortsbetalning av någon anledning avslås eller avbryts och produkten har levererats 
till mig är jag skyldig att antingen returnera produkten oöppnad eller betala hela det aktuella beloppet inom 3 dagar från det att 
Synergy meddelat mig därom.

Jag förstår att min beställning i Autoship- eller Autoship Elite-programmet (som tillämpligt) kommer att vara gällande till dess att

1. jag skickar in ett ändringsformulär; eller

2. jag per email, fax eller brev skriftligen skickar in ett upphävande av min status som Autoship- eller Autoship Elite-medlem (som 
tillämpligt) på det sätt som meddelas mig från tid till annan. Detta upphävande ska inkludera namn och underskrift (som 
tillämpligt) och ska träda i kraft månaden efter det att upphävandet mottagits av Synergy; eller

3. Jag uppmanar min kreditkortsföretag att upphöra med betalningen av den stående beställningen eller kreditkortsdebiteringen 
(och att meddela Synergy 5 bankdagar innan det planerade datumet då nästa betalning ska dras); eller

4. Synergy kan besluta att avsluta detta avtal av vilken som helst anledning  (inbegripet men inte begränsat till en ej mottagen 
betalning); eller

5. Synergy eller jag beslutar att avsluta mitt teammedlemsavtal. Jag förstår att jag har rätt att omedelbart avbryta min beställning 
i Autoship- eller Autoship Elite-programmet (som tillämpligt) och andra eventuella beställningar gjorda av mig i egenskap av 
Autoship- eller Autoship Elite-medlem (som tillämpligt) samt eventuella ändringar i beställningar i enlighet med Villkoren.

Jag bekräftar att jag har informerats om mina rättigheter att avsluta mitt medlemskap i Autoship- eller Autoship Elite.


