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

Customer Service hours of operation: 
13.00 to 22.00 local time

Phone Numbers:
Customer Service: 080 081188 
Fax number for Customer Service: 080 081197

Customer Service email address:
sloveniacs@synegyworldwide.com

Website:
si.synergyworldwide.com

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

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: 100 CV
Elite: 200CV

Products:
ProArgi-9+ Citrus Berry
Mistify
PhytoLife

VAT & Fees:
Vat Rate: 22%
Online business fee including VAT: €40.66
Activation fee including VAT: €56.80
Shipping rate including VAT: €12.20

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

Payment methods:
Credit cards: Visa and Mater Card



3. Prijava/aktivacija

Ime, priimek �zične osebe ali naziv pravne osebe

Kontaktna oseba

Naslov prebivališča

Naslov za izdajo računa (če se razlikuje)

Kraj

Kraj

Poštna številka

Poštna številka

Telefonska številka Elektronski naslov Geslo

Članska ID številka

SLOVENIA • REV0813

1. Podatki vlagatelja

2. Podatki o sponzorju/uvrstitvi

Ime, priimek sponzorja ID številka sponzorja

7. Splošni pogoji

Synergy WorldWide Europe BV (v nadaljevanju »podjetje Synergy«) je ustanovitelj te trgovske sheme v 
Sloveniji. Izdelki in storitve, ki so na voljo v okviru te sheme, obsegajo prehranska dopolnila in sorodne 
izdelke in storitve, katerih dobavitelj je podjetje Synergy (»izdelki«), in druge izdelke, ki jih podjetje 
Synergy lahko občasno trži. Prodajo teh izdelkov izvajajo člani podjetja Synergy, ki sodelujejo v shemi 
kot prodajni partnerji in sprejemniki naročil. Edina �nančna obveznost člana je nakup spletne poslovne 
storitve. Član nima nobene druge letne �nančne obveznosti, obenem pa se lahko prosto odloča za 
nakup katerihkoli izdelkov v okviru te trgovske sheme.
S tem dokumentom se prijavljam v članstvo podjetja Synergy (»član«). Potrjujem, da so zgoraj navedeni 
podatki točni in da sem polnoletna oseba, ki je pravno sposobna za sklenitev te pogodbe, kot je 
opredeljeno spodaj. S svojim podpisom potrjujem, da sem prebral(-a) splošne pogoje, načrt nadomestil 
ter pravilnike in postopke (»pogodba«) pred podpisom vloge in pogodbe ter da razumem, (i) da za 
moje članstvo v podjetju Synergy ni nobenega drugega pogoja, razen prejema vloge za sprejem v 
članstvo s strani podjetja Synergy in sprejema v članstvo s strani podjetja Synergy ter nakupa spletne 
poslovne storitve, in (ii) da so vsi nakupi zalog izdelkov, pripomočkov za prodajo, literature itd. izključno 
prostovoljni. Potrjujem, da bom ravnal(-a) v skladu s splošnimi pogoji pogodbe, vključno z vsakokrat 
veljavnimi pravilniki in postopki ter načrtom nadomestil in vsemi drugimi dokumenti, ki jih podjetje 
Synergy občasno lahko izda, skupaj z dopolnili takih dokumentov s strani podjetja Synergy. Prav tako 

razumem, da – če se odločim postati sponzor drugim udeležencem poslovne priložnosti podjetja 
Synergy – ne bom prejel(-a) nikakršnega nadomestila za sponzorstvo ali pridobivanje novih članov in 
da bom nadomestilo na podlagi dejavnosti drugih članov prejemal(-a) samo v obsegu sprejetih naročil 
in dobavljenih izdelkov.
Soglašam, da podjetje Synergy hrani osebne podatke, ki sem jih zaupal(-a) podjetju Synergy, in jih 
obdeluje za svoje potrebe, kar vključuje obračun izplačil provizij za trženje in oceno učinkovitosti 
poslovanja podjetja Synergy. Podjetje Synergy bo te podatke zapisovalo ročno in/ali elektronsko in bo 
nadzorovalo tudi te informacije. Podjetje Synergy lahko tovrstne informacije razkrije in prenese drugim 
članom skupine podjetij Synergy, ki se nahajajo v območju EGP in izven njega, ter tretjim osebam za 
potrebe poslovanja podjetja Synergy. Te osebe se morda nahajajo v državah, v katerih varstvo osebnih 
podatkov ni zakonsko urejeno. Podrobnosti o teh podjetjih in sodelujočih državah je mogoče pridobiti 
na zahtevo.
1. Ustanovitelj ali udeleženec v trgovski shemi po zakonu ne sme nikogar prepričevati, da izvede plačilo 
na podlagi obljubljenih ugodnosti ob pridobivanju novih članov v shemo.
2. Naj vas ne zavedejo izjave, da je mogoče zlahka doseči visoke dobičke.
3. Po podpisu te pogodbe jo lahko v roku 14 dni prekličete in zahtevate vračilo svojega denarja.
4. Potrjujem, da izdelkov podjetja Synergy ne bom prodajal(-a) prek spleta (velja tudi za eBay).

Podpis vlagatelja Datum V imenu podjetja Synergy WorldWide BV

5. Podatki za plačilo

Visa

S svojim podpisom pooblaščam podjetje Synergy WorldWide Europe, 
da bremeni mojo bančno kartico za zgornje naročilo in vsa
moja prihodnja naročila.

MasterCard Št. bančne 
kartice

Ime na bančni kartici Datum pooblastilaPodpis

Datum 
veljavnosti

6. Podatki o bančnem računu

Bonusi in provizije, do katerih ste upravičeni v skladu s sistemom nagrajevanja, bodo nakazani neposredno na vaš bančni račun. Preverite in dopolnite podatke spodaj.

Razumem, da bo zgornje samodejno pošiljanje obravnavano izbranega dne v mesecu vsak mesec. Svoje samodejno pošiljanje lahko kadarkoli prekličem preko klicnega centra.
(Opomba: Samodejno pošiljanje mora dosegati ali presegati 100 CV, da izpolni zahteve sledilnega centra za prejem provizije.)

Ime banke BIC/SWIFT koda

Ime lastnika računa IBAN koda

OFFICE USE ONLY
ID#

Izberite eno možnost

Ime odobritelja uvrstitve ID številka odobritelja uvrstitve

Samodejno uvrsti pod sponzorja Tracking Center (Sledilni Center) 1            2            3 Veja Levo             Desno

Uvrsti pod naslednjega člana skupine Tracking Center (Sledilni Center) 1            2            3 Veja Levo             Desno

V primeru netočnih ali nepopolnih podatkov se lahko obravnava te vloge podaljša.

1

2

Opomba: Priložite izpolnjen obrazec za skupinsko članstvo, če ne boste edina oseba s pravicami za oddajo naročila, spreminjanje ali pridobivanje drugih informacij v povezavi s tem računom 
(npr. zakonski partnerji, poslovni partnerji itd.).  *Vse cene vključujejo 22% DDV.

200 CV V3 Activation Pack (2 Mistify, 2 PhytoLife, 2 ProArgi-9+) • SL72175 • 200 CV • € 207.19

200 CV ProArgi-9+ Activation Pack (4 ProArgi-9+ ) • SL72176 • 200 CV • € 210.21

240 CV Family Activation Pack (3 ProArgi-9+, 4 Mistify, 2 PhytoLife) • SL72177 • 240 CV • € 270.19

600 CV Activation Pack (6 Mistify, 6 PhytoLife, 6 ProArgi-9+) • SL72178 • 600 CV • € 597.20

400 CV Upgrade Pack (4 Mistify, 4 PhytoLife, 4 ProArgi-9+) • SL72179 • 400 CV • € 402.20

Prijava, ki vključuje trajno uporabo spletne poslovne 
storitve: €40.69

4. Autoship (samodejno pošiljanje)

V3 100 CV Autoship Pack (1 Mistify, 1 PhytoLife, 1 ProArgi-9+) • SL72180 • 100 CV • € 116.19

Family Autoship Pack  (2 ProArgi-9+, 3 Mistify, 1 PhytoLife) • SL72181 • 200 CV • € 217.20  

ProArgi-9+ & Mistify Combo Pack (2 ProArgi-9+, 2 Mistify) • SL72183 • 100 CV • € 127.20

PhytoLife 6 Pack (6 PhytoLife) • SL72184 • 100 CV • € 114.20

Mistify 4 Pack (4 Mistify) • SL72185 • 100 CV • € 118.19

Drugo (priložite naročilnico) 

Želim, da se moje samodejno pošiljanje obravnava
       1         5         10         15          20 v mesecu.

X

Izberite eno možnost

Trenutno se NE želim prijaviti v program samodejnega pošiljanja

Prosimo obvestite svojo bančno ustanovo o svojem poslovanju s Synergy WorldWide in da je lahko 
vaša bančna kartica bremenjena preko tuje banke.

Synergy WorldWide Europe B.V. C/O HealthLink Europe, De Tweeling 20-22, 5215 MC's Hertogenbosch, The Netherlands
Klicni center 080081188 • Faks 080081197

Elektronski naslov SloveniaCS@synergyworldwide.com • Spletna stran www.synergyworldwide.com

Prijavnica
VLOGA ZA SPREJEM  V ČLANSTVO – SLOVENIJA           



POGOJI POSLOVANJA

Pod pogojem, da Synergy sprejme to prošnjo za prodajno partnerstvo in podeli prosilcu neizključno pravico do nabave in prodaje izdelkov in storitev,
ki sodijo k ponudbi Synergy, splošno pravico do pospeševanja prodaje te ponudbe ter pravico do izgradnje in aktivnosti prodajne organizacije Synergy,
se prodajni partner strinja in se strinjajo tudi vsi povezani prodajni partnerji z naslednjimi določili in pogoji:

1. Prodajni partner ima neizključno pravico:
a. do prodaje ponudbe Synergy kot pogodbeni prodajalec; in
b. do izgradnje in aktivnosti prodajne organizacije Synergy kot prodajni zastopnik s sekundarnim poklicem. Pogodbene aktivnosti bo vedno izvajal s polno zavezanostjo. Prodajnemu partnerju je 
znano, da bo višina njegovih prihodkov in vseh drugih rezultatov njegove dejavnosti odvisna od prometa prodaje in od rezultatov njegove izgradnje in dejavnosti prodajne organizacije Synergy.

2. V primeru, da Synergy meni, da je v skupnem interesu obeh pogodbenih strank za nadaljnji obstoj podjetja in njegovega prodajnega sistema ali za zaščito gospodarskega interesa celotnega 
prodajnega področja Synergy nujno, da se spremenijo ali dopolnijo določena določila te pogodbe ali pravila in postopki Synergy ali sistem nagrajevanja Synergy, bo podjetje Synergy pravočasno in s 
priporočeno pošto prodajnega partnerja obvestilo o datumu uveljavitve na ta način sporočenih novih pravil in ga obenem poučilo, da slednje stopijo v veljavo, če prodajni partner v enem mesecu po 
prejemu dopisa z obvestilom ne ugovarja, prav tako s priporočeno pošto. V primeru, da sporazuma ne bo mogoče doseči, bosta SYNERGY in prodajni partner pogodbeno sodelovanje prekinila ob 
prvem možnem roku za prekinitev.

3. Za pridobitev statusa člana nista potrebna noben nakup in nobena naložba, razen nakupa orodja Business Manager Professional. Član potrjuje, da je seznanjen, da sta nakup katerihkoli izdelkov, 
storitev, pripomočkov za promocijo, literature za pomoč pri prodaji ali udeležba na usposabljanjih, katerih pokrovitelj je Synergy, popolnoma izbirna.

4. Član bo plačila prejemal v skladu s sistemom nagrajevanja, ki se občasno lahko dopolni.

5. Član je neodvisni izvajalec in ta pogodba ni podlaga za franšizo in ne pomeni vzpostavitve razmerja med delodajalcem in delavcem, partnerstva ali družbeništvom. Član nima nikakršne pravice in 
nobenega pooblastila za kakršnokoli obvezovanje podjetja Synergy ali kakršnekoli izjave ali jamstva v imenu podjetja Synergy. Član je odgovoren za oddajo potrebnih davčnih napovedi in plačilo vseh 
davkov v povezavi s svojim članstvom v podjetju Synergy. Kot neodvisni izvajalec se zavezuje tudi, da:

(a) bo ravnal v skladu s katerimikoli in vsemi zakoni, pravilniki in predpisi, ki veljajo za to pogodbo (zlasti v skladu s predpisi o trgovskih shemah iz leta 1997) in/ali za promocijo izdelkov in/ali storitev 
podjetja Synergy; ter da

(b) bo na lastne stroške pripravil, izvedel ali vložil vsa poročila in pridobil vse licence (vključno z registracijo za potrebe DDV, če je to potrebno) v skladu z zahtevami zakonov ali javnih organov za to 
pogodbo, prodajo izdelkov podjetja Synergy in/ali promocijo storitev podjetja Synergy in poslovnih priložnosti podjetja Synergy.

Če mora podjetje Synergy plačati DDV za katerokoli plačilo članu v skladu z načrtom nadomestil ali iz drugega razloga, si podjetje Synergy pridržuje pravico do odbitka tovrstnih zneskov, DDV pa bo 
članu plačan samo, če je plačljiv ob zadevni dobavi za potrebe DDV in je član registriran za potrebe DDV ter podjetju Synergy predloži kopijo svoje odločbe o registraciji za potrebe DDV. Član soglaša, 
da bo sprejel vse takšne račune podjetja Synergy v obdobju veljavnosti pogodbe.

6. Ustne ali pisne izjave člana kot neodvisnega izvajalca glede izdelkov, storitev in poslovne priložnosti podjetja Synergy morajo temeljiti izključno na pisnih informacijah podjetja Synergy, na primer, v 
vsakokrat veljavni literaturi za člane in pospeševanje prodaje, in biti morajo skladne s pravilniki in postopki

Član je odgovoren za vse svoje izjave, ki odstopajo od tovrstnih informacij podjetja Synergy, in mora zavarovati podjetje Synergy pred izgubami, škodo, zahtevki in stroški, vključno s stroški pravnih 
storitev in sodnimi stroški ali globami, ki izhajajo iz nepooblaščenih izjav člana.

7. Pogodba stopi v veljavo z dnem sprejema s strani podjetja Synergy in velja do nadaljnjega oziroma do prekinitve v skladu s temi splošnimi pogoji. Podjetje Synergy si pridržuje pravico, da po lastni 
presoji sprejme ali zavrne vlogo za sprejem v članstvo.

Podjetje Synergy lahko to pogodbo odpove s tridesetdnevnim (30-dnevnim) odpovednim rokom v pisnem obvestilu članom, če se odloči za opustitev promocije izdelkov in storitev podjetja Synergy 
prek mrežnega trgovanja v Sloveniji.

8. Član lahko pogodbo kadarkoli odpove brez pogodbene kazni in z obrazložitvijo razloga ali brez razloga ob predhodnem obvestilu najmanj štirinajst (14) dni pred prekinitvijo, podjetje Synergy pa po 
lastni presoji brez razloga ali z razlogom zaradi kršitve določil te pogodbe ali katerihkoli pogojev pogodbe, pri čemer mora biti odpoved podana v skladu z določili pravilnikov in postopkov.

Člana ob prekinitvi pogodbe ne zavezujejo nadaljnje pogodbene obveznosti do podjetja Synergy. Razen če je obveznost upoštevanja konkurenčne prepovedi opredeljena tudi za obdobje po 
prenehanju veljavnosti te pogodbe.

9. Član ima pravico, da v obdobju štirinajstih (14) dni po sklenitvi pogodbe odpove pogodbo brez pogodbene kazni ob predhodnem pisnem obvestilu o odpovedi in (i) prejme povračilo sredstev, 
vplačanih v povezavi s svojim članstvom v programu podjetja Synergy, (ii) da vrne vse izdelke (vključno z izobraževalnimi in promocijskimi gradivi, poslovnimi priročniki in kompleti), ki jih je kupil v 
tem obdobju in jih ni prodal, vendar le, če so zadevni izdelki v stanju, v kakršnem so bili ob nakupu (ali je bila zunanja ovojnina odprta), ter da od podjetja Synergy zahteva povrnitev zneska v višini sto 
odstotkov (100 %) kupnine, plačane za te izdelke, ter (iii) da prekliče vse storitve, naročene v tem obdobju, in zahteva vračilo vseh zneskov, plačanih za storitve, ki jih še ni prejel. Po prekinitvi pogodbe 
lahko nekdanji član ponovno vloži vlogo za sprejem v članstvo najmanj šest (6) mesecev od dneva prekinitve.

10 (a) Če prodajni partner prekine pogodbo po več kot dveh (2) tednih po sklenitvi, ima prodajni partner pravico, da vrne vse neprodane izdelke, ki jih je prodajni partner pridobil v obdobju 
devetdeset (90) dni pred odpovedjo, ter od Synergy zahtevati povračilo cene plačanih izdelkov (vključno z DDV) ter stroškov pošiljanja za vrnitev izdelkov, katerim se odšteje (i) ustrezni izravnalni 
znesek za izgubo vrednosti, če je vrnjen izdelek izgubil na vrednosti zaradi neustreznega ravnanja ali opustitve s strani pogodbenega prodajalca; in (ii) primerne stroške obdelave v višini desetih 
odstotkov (10 %) cene.

(b) Če Synergy prekine prodajno partnerstvo, ima prodajni partner pravico vračila vseh neprodanih izdelkov, ki jih je prodajni partner pridobil v obdobju zadnjih devetdeset (90) dni pred prekinitvijo 
pogodbe, ter od Synergy zahtevati povračilo cene plačanih izdelkov  (vključno z DDV) ter stroškov pošiljanja za vrnitev izdelkov, pri čemer se povračilo izvede pod pogojem, da se izdelki, če še niso v 
lasti podjetja Synergy, pošljejo v enaindvajsetih (21) dnevih na naslov, ki je naveden na tej prošnji, ali na naslov, ki ga Synergy naknadno sporoči prodajnemu partnerju. 

(c) Povračilo se izvede nemudoma, ko oz. takoj ko se vrnjeni izdelki spet nahajajo v lasti podjetja Synergy.

11. Podjetje Synergy ima pravico zahtevati dokazilo o lastništvu, npr. potrdilo o prodaji izdelkov, za katere član želi, da jih podjetje Synergy odkupi nazaj v skladu s pogodbo.

12. Član razume in se strinja, da mora bonuse in provizije, ki jih je prejel za izdelke, katere so vrnili člani v njegovi organizaciji, oziroma storitve, ki so jim bile povrnjene, vrniti v obdobju sto dvajsetih 
(120) dni in se lahko kadarkoli odtegnejo z njegovega računa pri podjetju Synergy, če član v njegovi organizaciji odpove svojo pogodbo oziroma če pogodbo odpove podjetje Synergy.

Član se strinja, da bodo izplačila vračil izvedena v enaki obliki kot izvorno plačilo in v skladu s postopkom prekinitve sodelovanja s podjetjem Synergy, ki v tistem trenutku velja.

13. Če je član sponzor drugim članom, član razume in soglaša, da si mora po svojih najboljših močeh prizadevati za stalno in dobronamerno podporo in usposabljanje varovancev in njihove skupine, 
kar obsega dejavnosti, kot so stalni stik, komunikacija, spodbujanje in podpora organizaciji, med drugim brez omejitev tudi zagotavljanje informacij in usposabljanje varovanih članov o zakonodajnih 
in upravnih zahtevah, ki jih je treba upoštevati v Sloveniji.

14. Pogodba, ki obsega vlogo za sprejem v članstvo, te splošne pogoje, pravilnike in postopke ter sistem nagrajevanja (z občasnimi spremembami in dopolnili), predstavlja celotno pogodbo med 
članom in podjetjem Synergy in nobene druge dodatne obljube, izjave, jamstva ali dogovori niso veljavni, razen če jih v pisni obliki predloži podjetje Synergy.

15. Nobena neuveljavitev katerekoli pravice s strani podjetja Synergy in noben odlog uveljavitve katerekoli pravice v okviru te pogodbe ne pomeni opustitve te pravice.

16. Kakršnakoli obvestila ali drugo pisno komunikacijo v okviru te pogodbe ali v povezavi z njo je mogoče dostaviti osebno ali poslati s prednostno pošto podjetju Synergy na naslov, naveden v vlogi 
za sprejem v članstvo ali drug naslov, o katerem podjetje lahko občasno obvesti člana.

17. Če se kadarkoli pokaže, da sta katerikoli člen ali katerokoli določilo te pogodbe v celoti ali delno nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva v skladu s katerimkoli zakonskim predpisom ali katerokoli 
uredbo, se neveljavni člen, določilo ali njun del izključijo iz te pogodbe, vendar to ne vpliva na izvršljivost drugih določil pogodbe.

18. Zakon o obligacijskih razmerjih (pravice drugih oseb) iz leta 1999 je iz te pogodbe izključen in zanjo ne velja.

19. Pogoje in določila te pogodbe ter morebitne spore, ki iz njih izhajajo, ureja slovensko pravo in pogodbeni stranki soglašata, da so za njihovo reševanje izključno pristojna sodišča v Sloveniji.



P O DAT K I  Č L A N A

P O DAT K I  O  BA N Č N E M  R AČ U N U

        PROSIMO PRILOŽITE DOKAZILO O STALNEM BIVALIŠČU  

Ime, priimek �zične osebe ali naziv pravne osebe

Kontaktna oseba

Naslov prebivališča

Kraj DržavaPoštna številka

Telefonska številka Številka faksa Elektronski naslov

Ime vlagatelja Podpis vlagatelja Datum

Današnji datum OFFICE USE ONLY

To pogodbo sklepata zgoraj imenovani VLAGATELJ (v nadaljevanju »VLAGATELJ«) in podjetje SYNERGY WORLDWIDE v nadaljevanju »SYNERGY«. Pogodbeni stranki soglašata:

VLAGATELJ se s tem dokumentom prijavlja za spremembo svojega obstoječega članstva v članstvo (kot neodvisni distributer) skupine Slovenija v programu neodvisnih 
distributerjev podjetja SYNERGY. Podjetje SYNERGY si pridržuje pravico do sprejema ali zavrnitve spremembe države in naslova zaradi kateregakoli razloga, skladno s splošnimi 
pogoji, katere določa priročnik s pravilniki in postopki podjetja SYNERGY Slovenija v obstoječi obliki, ki se občasno lahko spremeni ali dopolni.

Z oddajo te vloge in kateregakoli naročila v povezavi z njo potrjujem, da so podatki v tem obrazcu točni in resnični ter da sem polnoletna oseba, stara najmanj 18 let. Razumem, da 
nisem obvezan(-a) naročiti katerikoli izdelek, če želim postati član slovenske skupine. Kot član slovenske skupine lahko kupujem in prodajam izdelke podjetja SYNERGY vnaprej 
prek sistema podjetja SYNERGY za vodenje. Razumem, da me ta vloga obvezuje kot člana slovenske skupine. Potrjujem, da bom ravnal(-a) v skladu z vsebino pisnih pravilnikov in 
postopki podjetja SYNERGY Slovenija, ki so v vsakokrat veljavni obliki na voljo v spletnem priročniku s pravilniki in postopki ter v tiskani knjižici, skupaj z morebitnimi 
spremembami in dopolnili s strani podjetja SYNERGY. Razumem, da je moja prvotna vloga iz tujine še vedno veljavna in me zavezuje, skupaj z morebitnimi spremembami, 
prilagoditvami, dopolnili in pojasnili, vključenimi v slovenski priročnik s pravilniki in postopki.

Vsak član skupine lahko kadarkoli odpove svoje članstvo tako, da izpolni obrazec za odjavo članstva in ga pošlje po faksu ali po pošti podjetju SYNERGY.

FAKS: 080 081-197 • Elektronski naslov: SloveniaCS@synergyworldwide.com

Članska ID številka

BIC / SWIFT kodaIme banke 

IBAN kodaIme lastnika računa
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Synergy WorldWide Europe B.V. C/O HealthLink Europe, De Tweeling 20-22, 5215 MC's Hertogenbosch, The Netherlands
Klicni center 080081188 • Faks 080081197

Elektronski naslov SloveniaCS@synergyworldwide.com • Spletna stran www.synergyworldwide.com

Sprememba naslova in države
S LO V E N I J A          

Izjava za nakazilo provizij in bonusov, glejte spodaj. Pooblaščam podjetje Synergy WorldWide Europe BV za elektronsko nakazilo provizij in bonusov na moj bančni račun. S tem 
dokumentom pooblaščam podjetje Synergy WorldWide Europe BV za bremenitev mojega računa, glejte spodaj, za ceno spletnih poslovnih storitev. Da bi lahko prejemali 
provizije in bonuse, morate navesti vse zahtevane podatke o bančnem računu.


