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Obrazec za naročilo aktivacije in samodejno pošiljanje
SLOVENIJA
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

PODATKI O ČLANU

Članska Id številka

NASLOV ZA POŠILJANJE

Datum (DD/MM/LLLL)

Ime, priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe

Elektronski naslov

Ime

Telefon

Naslov 1
Naslov 2
Postna številka

Kraj

NAROČILO AKTIVACIJE (enkratno)

200 CV V3 Activation Pack

200 CV ProArgi-9+ Activation Pack

240 CV Family Activation Pack

SL72175 • 200 CV • € 187.21
Vključuje davek in stroške pošiljanja

SL72176 • 200 CV • € 189.91
Vključuje davek in stroške pošiljanja

SL72177 • 240 CV • € 243.76
Vključuje davek in stroške pošiljanja

2 – ProArgi-9+
2 – Mistify
2 – Phytolife

4 – ProArgi-9+

3 – ProArgi-9+
4 – Mistify
2 – Phytolife

600 CV Activation Pack

400 CV Upgrade Pack

SL72178 • 600 CV • € 537.26
Vključuje davek in stroške pošiljanja

SL72179 • 400 CV • € 362.24
Vključuje davek in stroške pošiljanja

6 – ProArgi-9+
6 – Mistify
6 – Phytolife

4 – ProArgi-9+
4 – Mistify
4 – Phytolife

AUTOSHIP (samodejno pošiljanje)
Želim, da se moje samodejno pošiljanje obravnava

1

V3 100 CV Autoship Pack

5

10

15

20 v mesecu.

Family Autoship Pack

ProArgi-9+ & Mistify Combo Pack

SL72180 • 100 CV • € 105.54
Vključuje davek in stroške pošiljanja

SL72181 • 200 CV • € 196.19
Vključuje davek in stroške pošiljanja

SL72183 • 100 CV • € 115.42
Vključuje davek in stroške pošiljanja

1 – ProArgi-9+
1 – Mistify
1 – Phytolife

2 – ProArgi-9+
3 – Mistify
1 – Phytolife

2 – ProArgi-9+
2 – Mistify

PhytoLife 6 Pack

Mistify 4 Pack

SL72184 • 100 CV • € 103.75
Vključuje davek in stroške pošiljanja

SL72185 • 100 CV • € 107.33
Vključuje davek in stroške pošiljanja

6 – PhytoLife

4 – Mistify

Druga možnost: Izbrati želim možnost, ki zgoraj ni navedena.
Razumem, da moram te izdelke naročiti preko telefona. Razumem
tudi, da moram vseeno izpolniti ta obrazec in ga podpisati, če želim,
da bo obravnavan.
Opomba: Naročila programa samodejnega pošiljanja se
obravnavajo mesečno izbranega dne v mesecu. Če želim izbrati drug
datum, lahko pokličem klicni center ali uporabim spletno orodje za
upravljanje poslovanja.
Če NE želim sodelovati v programu samodejnega pošiljanja, sem ta

razdelek zgoraj jasno prečrtal(-a). Samo v tem primeru ne boste
prejeli nobenih izdelkov, ki se sicer samodejno odpošljejo na vaš
naslov za pošiljanje. Zavedam se, da lahko svojo pravico do
prejemanja provizije za tekoči mesec obdržim samo, če oddam
takojšnje naročilo za izdelke v obsegu, enakovrednem ali višjem od
100 CV.
Autoship (samodejno pošiljanje): Soglašam, da bo Synergy
WorldWide Europe BV do nadaljnjega obravnavalo moje samodejno
pošiljanje na izbrani dan v mesecu in jih poslalo po uspešni

bremenitvi mojega izbranega plačilnega sredstva. Samodejno
naročilo za katerikoli mesec lahko prekličem v pisni obliki do 2 dni
pred datumom obdelave samodejnih naročil za tisti mesec.
Če izdelke vrnete v naše skladišče, ne da bi pred vračilom pridobili
številko odobritve vračila blaga (RMA), vam bomo za to vračilo
zaračunali stroške obravnave. Tega nadomestila ne bomo zaračunali,
če ste pridobili številko RMA in je slednja jasno označena na pošiljki.
Številko RMA lahko pridobite preko klicnega centra ali elektronskega
naslova.

PODATKI ZA PLAČILO
Številka bančne
kartice
Datum veljavnosti

Ime na kartici

Visa

MasterCard

S svojim podpisom pooblaščam podjetje Synergy WorldWide Europe BV, da bremeni mojo bančno
kartico za nakup mojega naročila za aktivacijo/samodejnega pošiljanja.

Podpis imetnika kartice
SLOVENIA • REV1113

Splošni pogoji Synergy WorldWide Europe BV (“podjetje Synergy”)
za udeležbo članov v program samodejnega pošiljanja
Z izpolnjenim in poslanim spletnim obrazcem za prijavo se prijavljam za sodelovanje v programu samodejnega pošiljanja. Razumem, da bo
podjetje Synergy potrdilo sprejetje moje prijave po elektronski pošti.
Kot udeleženec programa samodejnega pošiljanja razumem, da splošni pogoji za nakup izdelkov ("Pogoji"), določeni v dogovoru za člane, vključno
s pravilniki in postopki podjetja Synergy, veljajo zame in za vsa posamezna naročila.
Kot udeleženec programa samodejnega pošiljanja s podpisom priloženega obrazca za bančno kartico pooblaščam podjetje Synergy, da vsak mesec
odtegne znesek, ki sem ga navedel/-la v svoji vlogi, z navedenega računa. Razumem in se strinjam kot član programa samodejnega pošiljanja ali
elitni član programa samodejnega pošiljanja (kot ustreza), da se bodo sredstva, odtegnjena z mojega računa, uporabljala za plačilo naročenih
izdelkov (skupaj z vsemi veljavnimi pristojbinami za pošiljanje) vsak mesec. V primeru, da kadarkoli prekinem svoje sodelovanje v programu
samodejnega pošiljanja, mi bo podjetje Synergy vrnilo katerakoli sredstva, ki so na mojem računu kot krediti. Podjetje Synergy si pridržuje pravico,
da vsako takšno vračilo izvede v enaki obliki kot je bilo izvedeno prvotno plačilo.
Razumem, da če kot udeleženec programa samodejnega pošiljanja želim spremeniti znesek mesečnega plačila, moram poslati podjetju Synergy po
elektronski pošti, faksu ali pošti dodatno zahtevo/obrazec, na katerem so vsi ustrezni popravki. Da bo veljaven, mora vsako dopolnilno zahtevo/obrazec, na katerem je sprememba mesečnega plačila člana programa samodejnega pošiljanja, podjetje Synergy prejeti najkasneje 3 dni pred
običajnim datumom plačila.
Če podjetje Synergy ne prejme potrjenih sredstev za katerokoli posamezno naročilo, potem ni zavezano, da mi pošlje katerikoli izdelek iz tega
naročila in lahko po lastni presoji obravnava moj status udeleženca programa samodejnega pošiljanja kot preklican. Če podjetje Synergy od mene
ne prejme potrjenih sredstev v zvezi z mesečnim plačilom, potem ni zavezano, da mi pošlje katerikoli naročen izdelek in podjetje Synergy bo
upravičeno, da smatra mojo udeležbo v programu samodejnega pošiljanja kot preklicano, razen če imam zadostno stanje na računu pri podjetju
Synergy, da pokrije vrednost kateregakoli naročila.
Razumem, da bo moje naročilo programa samodejnega pošiljanja ostalo veljavno, dokler:
1. ne pošljem dopolnilno zahtevo/obrazec; ali
2. ne pošljem po elektronskem sporočilu, faksu ali pošti mojega preklica statusa programa samodejnega pošiljanja ali elitnega članstva samodejnega pošiljanja (kot ustreza) v obliki, o kateri sem občasno obveščen/-a, takšen preklic pa mora vključevati moje ime in podpis (kot je ustrezno) in
stopi v veljavo naslednji mesec po mesecu, v katerem je podjetje Synergy prejelo preklic; ali
3. ne obvestim moje bančne ustanove, da prekine plačila, in ne obvestim podjetja Synergy pet dni pred izbranim dnevom naslednjega plačila; ali
4. se podjetje Synergy ne odloči, da prekine ta dogovor iz kakršnegakoli razloga, vključno z, vendar ne omejeno na neplačilo; ali
5. se podjetje Synergy ali jaz ne odloči, da prekine dogovor o članstvu.
Razumem, da imam kadarkoli pravico preklicati moje naročilo v programu samodejnega pošiljanja ali elitno članstvo v programu samodejnega
pošiljanja (kar ustreza) in vsa druga naročila, ki sem jih oddal kot član ali elitni član programa samodejnega pošiljanja (kar ustreza), in katerokoli
različico naročila v skladu s pogoji.
Potrjujem, da sem bil/-a seznanjen/-a s pravico do preklica.

