Polska

FORMUL ARz zAMÓWiENiA
UPGRADE PAKETE

(Należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

BALANCE BOX, zamówienie abonamentowe RDD
ilość Juice PLUS+® Shape balance box
10 x Vanilla Shake
10 x Strawberry Shake
10 x Chocolate Shake
15 x Vegetable Soup
15 x Mixed Mushroom Soup
10 x Chocolate Bar
90 x Booster G2

Dostawa co 3 miesiące (do odwołania)
płatność ratalna: 3 raty po 415 pLN
płatność całkowita: 1245 pLN
Dostawa jednorazowa
płatność ratalna: 3 raty po 415 pLN
płatność całkowita: 1245 pLN

pAKiETy DODATKOWE, tylko płatność całkowita, zamówienie jednorazowe.
ilość Juice PLUS+® Shape Pakiet Złoty
3 dowolnie wybrane zestawy z katalogu produktów
20 batonów czekoladowych zA DARMO
ilość Juice PLUS+® Shape Pakiet Srebrny
2 dowolnie wybrane zestawy z katalogu produktów
10 batonów czekoladowych zA DARMO

cena specjalna dla Klientów posiadających
Shape Balance Box
1121 pLN
cena regularna

1323 pLN

cena specjalna dla Klientów posiadających
Shape Balance Box
747 pLN
cena regularna

882 pLN

ilość Juice PLUS+® Shape Pakiet brązowy

cena specjalna dla Klientów posiadających
Shape Balance Box
374 pLN

1 dowolnie wybrany zestaw z katalogu produktów

cena regularna

441 pLN

KATALOG pRODUKTÓW
Juice PLUS+® Shape Vanilla Shake
30 x Shake waniliowy

Juice PLUS+® Shape Mix-box Shake
10 x Shake waniliowy
10 x Shake truskawkowy
10 x Shake czekoladowy

Juice PLUS+® Shape Vegetable Soup
30 x zupa warzywna

___ ilość

___ ilość

Juice PLUS+® Shape Strawberry Shake
30 x Shake truskawkowy

Juice PLUS+® Shape Mixed Mushroom Soup
30 x zupa grzybowa

___ ilość

___ ilość

Juice PLUS+® Shape Chocolate Shake
30 x Shake czekoladowy

Juice PLUS+® Shape Mix-box Soup
15 x zupa warzywna
15 x zupa grzybowa

___ ilość

Juice PLUS+® Shape booster G2
90 x Booster G2 (odpowiada 30 dawkom dziennym)

Juice PLUS+® Shape Chocolate bar
30 x Baton czekoladowy

___ ilość

___ ilość

___ ilość

___ ilość

ilość Juice PLUS+® Shape Check-Up box
1 x Smiley
1 x centymetr
1 x Shaker
1 x Dostęp do Trenera Online

___ płatność całkowita 206 pLN

7906pL/03.13/114/1‘d

CHECK-UP BOX

1z2

RZ-Shape-Formular-PL-0713.indd 1

03.07.13 11:51

DA N E KO N TA K T O W E
Nr NSA ID:

D ane dot y c z a c e p Ł atno Ś c i :
I.

89082213780

Zlecenie stałe: Jako potwierdzenie przesyłam kopię „potwierdzenia złożenia zlecenia stałego“ na rzecz Juice PLUS+®

Nr konta w Banku Pekao S.A.: 45 1240 1037 1111 0010 2166 0521
Właściciel konta: NSA GmbH, 4051 Bazylea.

Partnera NSA:
Adres dostawy / Dane płatnika: (prosimy wypelnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
					
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy/
Miejscowość:
Telefon:
E-Mail:
PESEL*
*obligatoryjny przy płatności w ratach

Pan

Pani

II.

Karta kredytowa:

VISA

Mastercard ważna do:

/

numer karty:

III.

Płatność za pobraniem: 

Możliwa tylko i wyłącznie przy opłacie w całości za produkt.
Koszt dodatkowy 12,00 PLN
Wysyłka automatyczna jednorazowo / co 3 miesiące

✔

Zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi Usługi Dostawy do Domu,
znajdującymi się na odwrocie.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z punktem 8
Ogólnych Warunków Handlowych.
• Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji od NSA pod
podany przeze mnie adres email.
W każdej chwili mam prawo do rezygnacji z informacji poprzez wysłanie wiadomości
pod adres email: info@nsapolska.pl.
Miejscowość/data

Podpis

UMOWA Z NSA GmbH - USŁUG A REGUL ARNE J DOS TAW Y DO DOMU.
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

1. Niniejsza Umowa Usługi Regularnej Dostawy do Domu została zawarta na czas nieoznaczony. Umowa zostaje zawarta z NSA GmbH, Kirschgartenstraße 14,
CH-4051 Basel (Bazylea), Szwajcaria, z chwilą podpisania przez Klienta.
2. Umowa Usługi Regularnej Dostawy do Domu może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni przed
następną dostawą.
3. Zapłata za produkty następuje za przedpłatą w formie polecenia zapłaty lub kartą kredytową. NSA GmbH może pozwolić na dokonanie
zapłaty w innej formie. Cena sprzedaży staje się wymagalna w momencie wystawienia faktury VAT. Do chwili dokonania przez Klienta zapłaty
pełnej sumy zgodnie z fakturą VAT produkt pozostaje własnością NSA GmbH (zastrzeżenie prawa własności). W przypadku płatności w ratach
produkt zostanie dostarczony w całości po dokonaniu płatności pierwszej raty (Po otrzymaniu pierwszej płatności, klient dostanie zestaw
produktów NSA wystarczający na okres odpowiednio trzech lub czterech miesięcy i zobowiązany jest do zapłaty kolejnych rat. Wysyłki realizowane są zawsze na
zasadzie przedpłaty Klient dostaje po przedpłacie zawsze pełnowartościowy produkt wystarczający odpowiednio na 3 lub 4 kolejne miesiące).
4. Jeśli odpowiednia kwota nie może zostać pobrana przez bank z powodu brakujących środków na koncie Klienta lub z innych przyczyn,
za które odpowiada Klient lub jeżeli przesyłka zostanie zwrócona do NSA GmbH z powodu podania nieprawidłowego adresu, nieodebrania
w terminie lub odmowy przyjęcia, Klient ponosi dodatkowe koszty powstałe z powyższych powodów.
5. Wysyłka produktu odbywa się na koszt kupującego. Jeżeli produkt został wysłany pod adres Klienta podany w zamówieniu i towar został
wydany Klientowi lub osobie w jego gospodarstwie domowym lub w sąsiedztwie, która potwierdziła odbiór pisemnie lub elektronicznie, NSA
GmbH jest zwolnione ze zobowiązań.
6. W momencie wydania towaru ryzyko przechodzi na Klienta lub osobę uprawnioną do odbioru w myśl punktu 5. Klient ma obowiązek
niezwłocznego zbadania towaru.
7. W przypadku stwierdzenia wad Klient może skontaktować się z biurem obsługą klienta NSA pod numerem telefonu 22 307 44 35.
8. Dane osobowe Klienta podane przy zawarciu niniejszej Umowy są administrowane przez NSA GmbH, Kirschgartenstraße 14, CH-4051 Basel
(Bazylea), Szwajcaria, a na jej zlecenie przetwarzane przez inne spółki z grupy NSA. Dane te będą przekazywane osobom trzecim spoza grupy
NSA tylko wówczas, gdy będzie to konieczne dla wypełnienia obowiązków umownych NSA GmbH. NSA GmbH przetwarza dane osobowe
do celów realizacji dostaw produktów, jak również w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych.
9. Informacja o prawie odstąpienia
Prawo odstąpienia od Umowy
Klient ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy bez podania przyczyny, wysyłając do NSA GmbH pisemne oświadczenie (list, email)
o odstąpieniu od Umowy, w terminie 14 dni od jej podpisania. Jeżeli produkt zostanie dostarczony do Klienta przed upływem powyższego
terminu, odstąpienie od Umowy może nastąpić także przez odesłanie produktu. Termin rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Klienta
niniejszej informacji w formie pisemnej. O zachowaniu terminu wskazanego powyżej decyduje data wysłania oświadczenia o odstąpieniu lub
odesłania produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać wysłane pod adres: NSA Service Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7,
02-677 Warszawa. Klient może wykorzystać wręczony mu wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Skutki odstąpienia od Umowy
W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy należy zwrócić otrzymane wcześniej świadczenia (pieniężne i rzeczowe) i ewentualnie
odniesione korzyści (na przykład odsetki). Jeśli Klient nie może zwrócić otrzymanych od NSA GmbH świadczeń lub korzyści (np. wynikających
z użycia produktów) albo gdy może je zwrócić tylko w części lub w stanie pogorszonym, zobowiązany jest zwrócić NSA GmbH ich wartość.
Zwrot wartości produktu w przypadku jego pogorszenia należy się NSA GmbH tylko w przypadku, gdy pogorszenie wynikło z takiego
posłużenia się produktem, jakie wykracza poza sprawdzenie właściwości i funkcjonowania produktu. Przez sprawdzenie właściwości i funkcjonowania produktu rozumie się takie testowanie i wypróbowanie produktu, jakie jest możliwe i przyjęte podczas zakupu w sklepie.
Koniec informacji o prawie odstąpienia
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KONTAKT
Adres: NSA Service Sp. z o.o
Ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
e-mail: info@nsapolska.pl
tel. 22 307 44 35 fax 22 324 07 99
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