
How To Do Business In Iceland
Iceland is supported in the United States by our European Customer Service Team.

Customer Service hours of operation: 
11.00 to 20.00 local time

Phone Numbers:
Customer Service: +1 800-7303
Fax number for Customer Service: +1 800-7302

Customer Service email address:
icelandcs@synegyworldwide.com

Website:
is.synergyworldwide.com

Activation:
Synergy must receive a signed and completed copy of the Getting Started form for all Iceland Team Members in
order to pay commissions to them. Existing Team Members who live in Iceland and are currently enrolled in other
Synergy markets will have to submit a Getting Started form to change their account over to Iceland. In the Getting 
Started Form (Aðildarumsókn) you will find the different activation options and price list for Iceland.

Commissions:
Activation CV for 1 TC: 200CV – FSB €25
Activation CV for 3 TC: 600CV – FSB €75
Upgrade CV: 400CV – FSB €50

Monthly Qualification:
Standard: 120CV
Elite: 240CV

Products:
ProArgi-9+ Citrus Berry
Mistify
PhytoLife

VAT & Fees:
Vat Rate: 25.5%
Online business fee including VAT: €41.42
Shipping rate including VAT: €19.26

Distribution:
Orders will be picked, packed and shipped from our warehouse in Eimskip and the carrier will be Pósturinn.

Payment methods:
Credit cards: Visa and Mater Card



3. Skráning
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1. Upplýsingar um umsækjanda

2. Upplýsingar um bakhjarl / staðsetningu

Nafn bakhjarls (fornafn, millinafn, eftirnafn) Auðkennisnúmer bakhjarls

7. Ákvæði og skilmálar

Synergy WorldWide Europe BV (hér eftir kallað „Synergy“ eða „Fyrirtækið“) er umboðsaðili þessa 
viðskiptakerfis á Íslandi. Vörurnar og þjónustan sem boðið er upp á í þessu kerfi eru fæðubótarefni og 
tengdar vörur og þjónusta sem Synergy býður upp á („Vörurnar“) og aðrar vörur sem Synergy kann að 
setja á markað. Sala á þessum vörum er á hendi liðsfélaga Synergy, sem starfa sem dreifingaraðilar 
innan þessa kerfis og taka á móti pöntunum. Eina fjárhagslega skuldbinding liðsfélaga er að greiða fyrir 
viðskiptaþjónustu á netinu. Liðsfélaginn hefur engar frekari árlegar fjárhagsskuldbindingar og honum er 
enn fremur frjálst að kaupa, eða kaupa ekki, vörur í þessu viðskiptakerfi.

Ég sæki hér með um að verða liðsfélagi Synergy („Liðsfélagi“). Ég staðfesti að upplýsingarnar sem gefnar 
eru upp hér fyrir ofan eru réttar og ég hef náð lögaldri til að gera samning á borð við þann sem 
skilgreindur er hér fyrir neðan. Undirskrift mín staðfestir að ég las bækling um skilmála og ákvæði, 
tekjukerfið og reglur og verklag („Samninginn“) áður en ég undirritaði umsóknina og samninginn og að ég 
skil (i) að það eru engar kvaðir umfram móttöku og samþykki Synergy á aðildarumsókninni og kaup á 
viðskiptaþjónustu á netinu til að verða liðsfélagi Synergy og (ii) að öll kaup á vörum, markaðsefni, 
bæklingum o.s.frv. eru algerlega valfrjáls. Ég samþykki að fylgja ákvæðum og skilmálum samningsins, 
þ.m.t. núgildandi reglum og verklagi og tekjukerfinu og öllum öðrum skjölum sem Synergy kann að gefa 
út hverju sinni og öllum breytingum sem Synergy kann að gera á slíkum skjölum. Ég skil einnig að ef ég 
vel að gerast bakhjarl annarra sem taka þátt í viðskiptatækifæri Synergy, fæ ég enga þóknun af neinu 

tagi fyrir að fá aðra til liðs við Synergy eða gerast bakhjarl þeirra og að ég mun aðeins fá þóknun á 
grundvelli vinnu annarra sem nemur pöntunum sem lagðar eru inn og vörum sem afgreiddar eru.

Ég samþykki að Synergy má halda eftir og vinna úr persónulegum upplýsingum sem ég veiti Synergy til 
að m.a. afgreiða þóknun mér til handa og til að efla viðskipti Synergy. Synergy kann að skrá þessar 
upplýsingar handvirkt og/eða rafrænt og mun hafa umsjón með þessum upplýsingum. Synergy kann að 
veita aðgang að og afhenda slíkar persónulegar upplýsingar til annarra fyrirtækja innan Synergy 
fyrirtækjasamsteypunnar sem eru staðsett innan og utan EES og til annarra einstaklinga í tengslum við 
viðskipti Synergy. Þessir einstaklingar kunna að vera staðsettir í löndum þar sem ekki eru í gildi lög til 
verndar persónuupplýsingum. Upplýsingar um fyrirtækin og löndin sem um ræðir er hægt að nálgast með 
því að senda beiðni.

1. Ólöglegt er fyrir umboðsaðila eða þátttakanda í viðskiptakerfi að sannfæra einhvern um að láta af 
hendi greiðslu með því að lofa ágóða af því að fá aðra til að taka þátt í kerfinu.
2. Ekki skal láta blekkjast af fullyrðingum um að auðvelt sé að ná miklum hagnaði.
3. Ef þú undirritar þennan samning hefur þú 14 daga til að rifta honum og fá endurgreitt.
4. Ég samþykki að selja ekki neinar vörur Synergy á netinu (þ.m.t. á eBay).

Undirskrift umsækjanda Dagsetning Fyrir hönd Synergy WorldWide BV

5. Greiðsluupplýsingar

Visa

Ég heimila hér með Synergy WorldWide Europe að skuldfæra á debet-/kreditkort mitt 
vegna ofangreindrar pöntunar, sem og allra pantana sem ég mun leggja inn héðan í frá.

MasterCard Kortanúmer

Nafn á korti Dagsetning heimildarUndirskrift

Gildistími

6. Upplýsingar um bankareikning

Bónusar og þóknanir sem koma til greiðslu samkvæmt tekjukerfinu greiðast beint inn á bankareikning móttakanda. Vinsamlegast athugið og bætið við upplýsingarnar hér fyrir neðan.

Ég skil að áskriftarpöntunin hér fyrir ofan verður afgreidd mánaðarlega á völdum degi. Ég get afturkallað áskriftarpöntun hvenær sem er með því að hafa samband 
við þjónustuver. (Ath: áskriftarpöntunin verður að nema 120 CV eða meira svo þóknun fáist í gegn um rakningarmiðstöðina.

Nafn banka BIC / SWIFT númer

Nafn reikningseiganda IBAN númer
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Veldu einn kost

Nafn meðlims fyrir ofan Auðkennisnúmer meðlims fyrir ofan

Setja sjálfkrafa neðan við bakhjarl Rakningarmiðstöð 1         2         3 Tengsl Vinstri         Hægri

Staðsetja fyrir neðan eftirfarandi hópmeðlim Rakningarmiðstöð 1         2         3 Tengsl Vinstri         Hægri

Rangar eða ófullnægjandi upplýsingar gætu tafið úrvinnslu umsóknarinnar.

1

2

Ath.: Vinsamlegast látið fylgja með útfyllt eyðublað viðauka vegna hópaðildar hafir þú ekki í hyggju að vera eina manneskjan með réttindi til að leggja inn pantanir, gera breytingar eða fá aðrar upplýsingar í tengslum 
við þessa skráningu (þ.e. makar, viðskiptafélagar o.s.frv) *VSK og opinber gjöld eru innifalin í öllum verðum.

Skráningargjald, þ.m.t. æviáskrift að Pulse-viðskiptavefnun: € 37.96

4. Áskriftarpöntun

X

Veljið einn kost

Ég vil EKKI áskriftarpöntun að svo stöddu

Ef þörf krefur, vinsamlegast tilkynnið kreditkortafyrirtækinu um viðskiptin við 
Synergy WorldWide og að erlendur banki gjaldfæri fyrir því sem þú pantar á kortið.

Synergy WorldWide Europe B.V. C/O HealthLink Europe, De Tweeling 20-22, 5215 MC's Hertogenbosch, The Netherlands
Þjónustuver 8007303 • Fax 8007302

Netfang IcelandCS@synergyworldwide.com • Vefur www.synergyworldwide.com

Aðildarumsókn
ÍSLAND       

Vinsamlegast afgreiðið áskriftarpöntun mína þann       
     1.       5.      10.       15.       20. hvers mánaðar

V3 250 Pack (4 Mistify, 3 ProArgi-9+, 1 PhytoLife) • #IS75239 • 250 CV • € 331.11*
V3 Family Pack (4 ProArgi-9+, 4 Mistify, 2 PhytoLife) • #IS75240 • 300 CV • € 407.51*
240 CV Activation Pack (3 ProArgi-9+, 4 Mistify) • #IS75249 • 240 CV • € 302.89*
250 CV (4 + 4) (4 ProArgi-9+, 4 Mistify) • #IS75255 • 250 CV • € 332.21*
V3 600 CV 3TC Pack (8 ProArgi-9+, 8 Mistify, 4 PhytoLife) • #IS75242 • 600 CV • € 779.64*
V3 400 CV Upgrade Pack (6 ProArgi-9+, 6 Mistify, 3 PhytoLife) • #IS75241 • 400 CV • € 565.74*

PhytoLife 6 Pack (6 PhytoLife) • #IS75235 • 120 CV • € 189.24*
V3 140 Pack (2 Mistify, 1 ProArgi-9+, 1 PhytoLife) • #IS75237 • 140 CV • € 181.61*
V3 180 Pack (2 Mistify, 2 ProArgi-9+, 1 PhytoLife) • #IS75238 • 180 CV • € 248.18*
Mistify 4 Pack (4 Mistify) • #IS75244 • 120 CV • € 165.95*
ProArgi-9 Plus Double Pack (2 ProArgi-9+) • #IS75246 • 120 CV • € 165.95*
ProArgi-9 Plus  Triple Pack (3 ProArgi-9+) • #IS75247 • 180 CV • € 219.96*
Autoship Combo (1 ProArgi-9+, 2 Mistify) • #IS75248 • 120 CV • € 152.29*
Annað   



Þegar Synergy hefur samþykkt samninginn, og í ljósi þess að Synergy gefur liðsfélaganum almennan rétt til að kaupa og markaðssetja vörur og þjónustu Synergy og 
viðskiptatækifæri Synergy, samþykkir liðsfélaginn (þ.m.t. sameiginlegur liðsfélagi, samstarfsmaður eða fyrirtæki sem er liðsfélagi) eftirfarandi ákvæði og skilmála:

1. Liðsfélaginn hefur almennt leyfi til að markaðssetja vörur og þjónustu Synergy og mun sýna bestu mögulega viðleitni hverju sinni til að markaðssetja vörur og þjónustu 
Synergy og markaðssetja viðskiptatækfæri Synergy. Liðsfélaginn skilur að liðsfélögum Synergy eru ekki tryggðar neinar tilteknar tekjur og allar tekjur og árangur byggist á sölu 
á vörum Synergy og að afla viðskiptavina fyrir þjónustu Synergy.

2. Synergy getur, að eigin geðþótta og með tilkynningu til liðsfélagans, gert breytingar á samningnum. Haldi liðsfélaginn áfram að markaðssetja vörur og þjónustu Synergy, 
markaðssetja viðskiptatækifæri Synergy eða hvort tveggja, eftir að hafa borist tilkynning um breytingar á samningum, einkum og sér í lagi reglum og verklagi og tekjukerfinu, 
táknar það samþykki hans/hennar á slíkum breytingum og lagalega bindandi viðbótum við samninginn, þ.m.t. reglum og verklagi og tekjukerfi. 

3. Ekki er nauðsynlegt að kaupa eða fjárfesta til að verða liðsfélagi, nema hvað greiða þarf fyrir viðskiptastjórann. Liðsfélaginn staðfestir að kaup á vörum, þjónustu, kynningar- 
eða markaðsefni, eða þátttaka í þjálfun á vegum Synergy er valkvæm.

4. Liðsfélaginn skal fá umbun í samræmi við tekjukerfið með þeim breytingum sem á því kunna að verða.

5. Liðsfélaginn er sjálfstæður verktaki og samningurinn veitir honum ekki sérleyfi, né kemur á sambandi vinnuveitanda/launþega, sameignarfélagi eða sameiginlegu fyrirtæki. 
Liðsfélaginn hefur engan lagalegan rétt eða heimild til að gangast undir skyldur fyrir hönd Synergy, né taka ákvarðanir eða veita loforð fyrir hönd Synergy. Liðsfélaginn ber 
ábyrgð á að skila öllum nauðsynlegum skattaskýrslum og greiða alla viðeigandi skatta í tengslum við starfsemi sína sem liðsfélagi Synergy. Enn fremur, sem sjálfstæður 
verktaki, samþykkir liðsfélaginn að:

(a) hlíta öllum lögum, reglum og reglugerðum sem samningurinn lýtur og/eða tengjast markaðssetningu á vörum og/eða þjónustu Synergy; og

(b) útbúa, framfylgja eða skila, á eigin kostnað, öllum skýrslum og afla allra leyfa (þ.m.t. ef við á VSK-númeri) eins og lög og eftirlitsaðilar krefjast í tengslum við samninginn, 
vegna sölu á vörum Synergy og/eða markaðssetningu á þjónustu og viðskiptatækifæri Synergy.

Komi til þess að Synergy þurfi að greiða virðisaukaskatt af einhverjum greiðslum til liðsfélagans í tengslum við þóknanakerfið eða af öðrum sökum áskilur Synergy sér rétt til 
að gefa út reikning í nafni liðsfélaga fyrir slíkum upphæðum og er virðisaukaskatturinn í slíkum tilfellum aðeins greiddur til liðsfélaganum ef varan er virðisaukaskatsskyld og 
liðsfélaginn hefur skráð VSK-númer og afhendir Synergy afrit af virðisaukaskattsskráningu sinni. Liðsfélaginn samþykkir að hann/hún taki við öllum slíkum reikningum sem 
Synergy gefur út á meðan samningurinn er í gildi.

6. Allar munnlegar eða skriflegar staðhæfingar sem liðsfélaginn leggur fram, sem sjálfstæður verktaki, varðandi vörur, þjónustu eða viðskiptatækifæri Synergy verða að vera í 
fullu samræmi við skriflegar upplýsingar sem Synergy gefur út, t.d. í gildandi markaðsefni og í samræmi við reglur og verklag.

Liðsfélaginn ber ábyrgð á öllum staðhæfingum sem hann/hún leggur fram sem kunna að víkja frá slíkum upplýsingum sem Synergy gefur út og gerir ber Synergy ekki 
skaðabótaskyldu vegna tjóns, skaða, krafna, kostnaðar, þ.m.t. lögfræðikostnaðar eða sekta sem kunna að stafa af óheimilli markaðssetningu liðsfélagans.

7. Samningurinn tekur gildi daginn sem Synergy samþykkir hann og er í gildi þar til og ef honum er rift í samræmi við ákvæði þessi og skilmála. Synergy áskilur sér allan rétt til 
að samþykkja eða hafna umsókn um aðild.

Synergy getur rift þessum samningi með þrjátíu (30) daga fyrirvara með skriflegri tilkynningu til liðsfélaga kjósi Synergy að hætta markaðssetningu á vörum og þjónustu 
Synergy með tengslamarkaðssetningu á Íslandi.

8. Liðsfélaginn getur rift samningnum án skaðabóta og með eða án ástæðu, hvenær sem er með a.m.k. fjórtán (14) daga skriflegum fyrirvara og Synergy getur gert slíkt hið 
sama að eigin geðþótta án ástæðu, eða fyrir brot á reglum eða ákvæðum samningsins og skal verklag við slíka riftun vera í samræmi við ákvæðin sem sett eru í reglum og 
verklagi.

Við riftun samningsins losnar liðsfélaginn undan öllum frekari skuldbindingum gagnvart Synergy, nema hvað varðar skyldur hans í tengslum við samkeppnishömlur sem gilda 
eftir riftun.

9. Liðsfélaginn hefur rétt til að rifta samningnum án refsingar innan fjórtán (14) daga eftir að hann er staðfestur með því að senda skriflega tilkynningu um riftun og (i) fá 
endurgreiðslu á öllum peningum sem liðsfélaginn greiddi í tengslum við aðild sína að Synergy kerfinu, (ii) að skila öllum vörum (þ.m.t. þjálfunar- og markaðsefni, viðskiptaleið-
beiningum og -pökkum) sem keyptar voru innan þess tíma og hafa ekki verið seldar, að því tilskildu að óseldar vörur séu í sama ástandi og þær voru þegar þær voru keyptar, 
(hvort sem ytri umbúðir hafa verið rofnar eða ekki) og krefjast endurgreiðslu sem nemur eitt hundrað prósentum (100%) af öllum peningum sem greiddir voru vegna slíkrar 
vöru og (iii) segja upp allri þjónustu sem pöntuð var innan þess tíma og fá endurgreidda alla fjármuni sem greiddir voru vegna slíkrar þjónustu sem ekki hefur þegar verið reidd 
af hendi. Eftir riftun verður hann/hún að bíða í sex (6) mánuði frá dagsetningu riftunar samningsins áður en sótt er um aðild að nýju.
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(a) Rifti liðsfélagi samningnum síðar en fjórtán (14) dögum frá því hann tekur gildi hefur liðsfélaginn rétt á að skila Synergy öllum vörum sem liðsfélaginn hefur keypt innan 
níutíu (90) daga fyrir slíka riftun og eru óseldar og að fá endurgreiðslu á kaupverðinu (með VSK) sem liðsfélaginn greiddi fyrir vöruna, að frádregnu

(i) ef um er að ræða vörur sem hafa rýrnað vegna aðgerða eða fyrir tilstilli liðsfélagans, upphæð sem samsvarar rýrnun þeirra í verði vegna slíkrar rýrnunar; og
(ii) sanngjörnu umsýslugjaldi sem nemur tíu prósentum (10%) af verðinu.

(b) Rifti Synergy samningnum hefur liðsfélaginn rétt á að skila Synergy öllum vörum sem liðsfélaginn hefur keypt innan níutíu (90) daga fyrir slíka riftun og eru óseldar og að fá 
endurgreiðslu á kaupverðinu (með VSK) sem liðsfélaginn greiddi fyrir vöruna auk alls kostnaðar sem liðsfélaginn verður fyrir við skil á vörunni til fyrirtækisins; öll slík 
endurgreiðsla er með þeim skilmálum að vöru sem Synergy hefur ekki þegar undir höndum verði skilað innan tuttugu og eins (21) dags frá slíkri riftun á kostnað Synergy á það 
heimilisfang sem fram kemur í aðildarumsókninni, eða eins og Synergy tilkynnir liðsfélaganum um hverju sinni.

(c) Öll slík endurgreiðsla skal vera með þeim skilmálum að kaupverðið endurgreiðist þegar vörurnar eru mótteknar, eða samstundis ef Synergy hefur vörurnar þegar undir 
höndum.

11. Synergy getur farið fram á staðfestingu á eignarhaldi, s.s. greiðslukvittanir fyrir vörum sem liðsfélaginn fer fram á að Synergy kaupi aftur í samræmi við samninginn.

12. Liðsfélaginn skilur og samþykkir að bónusar eða þóknanir sem greiddar eru til liðsfélagans vegna vöru sem skilað er, eða þjónustu sem endurgreidd er til liðsfélaga í 
fyrirtæki hans/hennar, innan síðustu eitt hundrað og tuttugu (120) daga skulu endurgreiðast af liðsfélaganum og geta verið dregnar frá reikningi hans/hennar hjá Synergy 
hvenær sem er ef liðsfélagi í fyrirtæki hans/hennar riftir samningi hans/hennar eða samningnum er rift af Synergy.

Liðsfélaginn samþykkir að endurgreiðslur verði á sama formi og upprunaleg greiðsla og í samræmi við verklag Synergy við riftun sem í gildi er hverju sinni.

13. Gerist liðsfélaginn bakhjarl annarra liðsfélaga skilur liðsfélaginn og samþykkir að liðsfélaginn verður að gera sitt besta til að veita liðsfélögum og liðsmönnum þeirra, sem 
hann er bakhjarl fyrir, stöðuga aðstoð og þjálfun, í góðri trú, sem felst í aðgerðum á borð við samskipti, hvatningu og stuðning frá fyrirtæki sínu, þ.m.t. en einskorðast ekki við 
upplýsingar og þjálfun fyrir liðsfélaga sem hann er bakhjarl fyrir í tengslum við lög og reglur sem uppfylla þarf á Íslandi.

14. Samningurinn sem samanstendur af eyðublaði fyrir aðildarumsókn, þessum ákvæðum og skilmálum, reglum og verklagi og tekjukerfinu (með síðari breytingum) telst allur 
samningurinn milli liðsfélagans og Synergy og engin önnur loforð, heit, ábyrgðir eða samningar af neinu tagi teljast gild nema þau séu skrifleg og gefin út af Synergy.

15. Verði brestur eða tafir af hendi Synergy á að framfylgja einhverjum rétti sem kveðið er á um í þessum samningi telst slíkt ekki afsal á þeim rétti.

16. Allar tilkynningar eða önnur skrifleg samskipti vegna eða í tengslum við samninginn má boðsenda eða senda með A-pósti til Synergy á heimilisfangið sem kemur fram á 
aðildarumsókninni, eða á annað slíkt heimilisfang sem tilkynnt er um frá öðrum aðilanum til hins.

17. Ef einhver ákvæði eða skilmálar samningsins teljast á einhverjum tíma lögbrot, ógild eða óframfylgjanleg að hluta eða öllu leyti samkvæmt einhverjum lögum eða 
reglugerðum skulu slík ákvæði eða hlutar að því leyti ekki teljast hluti samningsins, en gildi annarra hluta samningsins breytist ekki.

18. Lög um samninga (réttur þriðja aðila) frá 1999 eru hér með undanskilin og eiga ekki við um þennan samning.

19. Ákvæði og skilmálar samningsins milli liðsfélaga og Synergy WorldWide og allur ágreiningur sem kann að rísa vegna þeirra skulu falla undir íslensk lög og aðilar 
viðurkenna hér með lögsögu íslenskra dómstóla í slíkum málum.



UPPLÝSINGAR UM LIÐSFÉLAGA

UPPLÝSINGAR UM BANKAREIKNING

          VINSAMLEGAST LÁTIÐ BÚSETUVOTTORÐ FYLGJA 

Nafn (fornafn, millinafn, eftirnafn) eða heiti fyrirtækis

Nafn tengiliðar (ef annar)

Heimilisfang

Borg / Hérað Ríki / Land Póstnúmer

Símanúmer

Nafn banka

Nafn reikningseiganda

BIC / SWIFT númer

IBAN númer

Faxnúmer Netfang

Nafn umsækjanda Undirskrift umsækjanda Dagsetning

Dagsetning í dag
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Þessi samningur er milli UMSÆKJANDA, sem tilgreindur er hér fyrir ofan (hér eftir nefndur „UMSÆKJANDI“ og SYNERGY WORLDWIDE. Samningsaðilar 
samþykkja að:

UMSÆKJANDI sækir hér með um að breyta aðild núverandi liðs úr erlendu liði í breskan liðsfélaga (Sjálfstæður dreifingaraðili) innan kerfis sjálfstæðra 
dreifingaraðila SYNERGY WORLDWIDE. SYNERGY áskilur sér rétt til að samþykkja eða hafna öllum umsóknum um breytingu á búsetulandi af hvaða ástæðu 
sem er, í samræmi við ákvæði og skilmála í handbók SYNERGY SPAIN um reglur og verklag, eins og þau hljóma nú eða með breytingum sem á þeim kunna að 
verða.

Með því að senda inn þessa umsókn og allar pantanir sem tengjast henni, staðfesti ég að upplýsingarnar á þessu eyðublaði eru fullnægjandi og réttar og ég hef 
náð 18 ára aldri. Ég skil að ekki er nauðsynlegt að kaupa neinar vörur til að gerast liðsfélagi á Spáni. Sem liðsfélagi á Spáni má ég kaupa og selja vörur 
SYNERGY og vinna mig upp í gegnum leiðtogakerfi SYNERGY. Ég skil að þessi umsókn er bindandi gagnvart mér sem liðsfélaga á Spáni. Ég samþykki að fylgja 
reglum og verklagi SYNERGY á Spáni eins og þær hljóma nú og má finna á netinu í spænskri handbók um reglur og verklag og í útgefnum bæklingi og með 
þeim breytingum sem SYNERGY kann að gera á þeim. Enn fremur skil ég að erlend umsókn mín er enn gild og ég ber ábyrgð á henni og öllum breytingum, 
aðlögunum, viðbótum eða skýringum sem fram kunna að koma í spænskri handbók um reglur og verklag.

Sérhver liðsfélagi getur sagt upp aðild sinni hvenær sem er með því að senda inn útfyllt eyðublað um riftun aðildar í faxi eða pósti til Synergy WorldWide.

FAX:  001-801-443-3279 • Netfang: IcelandCS@synergyworldwide.com

Auðkennisnúmer liðsfélaga
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Synergy WorldWide Europe B.V. C/O HealthLink Europe, De Tweeling 20-22, 5215 MC's Hertogenbosch, The Netherlands
Þjónustuver 001-801-431-7655 (langlína) • Fax 001-801-443-3279 (langlína)

Netfang IcelandCS@synergyworldwide.com • Vefur www.synergyworldwide.com

Breyting á búsetulandi
ÍSLAND       


