ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧКА НА UKON
Автоматично подновяваща се програма
полетата отбелязани с * ca задължителни
Моля пишете четливо с латински букви

Effective/ Валидно
от 01/07/2020

*Регистрирайте заявителят като:

Използвател/

ИД Номер (Не попълвайте)

Дистрибутор - необходим е дистрибуторски договор

*Име, Фамилия / Име на Фирмата

*Дата

на раждане

*Улица
*ПоЩ Код

*Град

*Държава

Адрес за Доставка
*Телефон #

Мобилен #

*E-майл

ДДС-номер

*Моля, изберете Програма и Продукт:

Ukon Σ New
1600 € без ДДС

Ukon DD (доставя се на всеки 4 месеца)

620 € (без ДДС) за пратка

E8PA: 560 € (без ДДС) за пратка.

A - Ukon 10 кутии
Б - Чай Ukon 20 кутии
C - Ukon 5 кутии + чай 10 кутии

A - Ukon x 30 кутии
B - Чай Ukon x 60 кутии
C - Ukon x 20 кутии + чай x 20 кутии

За клиенти с покупка на вноски (важи само за Ukon Sigma New)

(Необходимо е заявление за покупка на вноски и лична карта!)
Обща сума
Такса за вноска
Авансово плащане:

Цена на продукта
ДДС*
Доставка**

Обща сума
*16% ДДС от 1 юли до 31 дек. 2020
19% ДДС от 1 януари 2021

*Начин на пла

Visa

** Доставка: за Sigma New: DE: 8 €, ЕС: 34 €, Норвегия / Швейцария: 44 € (за пратка)
за Ukon DD: DE: 6 €, ЕС: 22 €, Норвегия / Швейцария: 30 € (за пратка)

MC

Amex

Банков Превод

Номер на кредитната Карта.

CVV

Valid till

При анулиране в рамките на 14 дни след връщането на неизползвания продукт на Enagic, ще получите пълно възстановяване на парите (без транспо
ртните разходи)
Удостоверявам, че съм чел, разбирам и се съгласявам с условията, посочени в Политиките и процедурите (достъпен на enagiceu.com)
Прочетох и приех информацията за поверителност и анулиране, посочена в Общите условия, както и Политиката за прекратяване на програмата UKON
auto-ship programs

*Подпис на заявителя Дата (DD/MM/YY)
*ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПОНСОР И ЕНРОЛЕР(изисква се и двете, ако са различни ИД номерата)

Име на спонсо

Име Енролер

ИД на спонсор

ИД Енролер

Ниво на спонсора

[

]A

E-майл

*Подпис на Enrollerа (или подпис на Спонсора, ако е същото лице)
Commerzbank
Name: Enagic Europe GmbH
KTO: 180321200 BLZ: 30040000
IBAN: DE64300400000180321200
SWIFT: COBADEDDXXX

Enagic Europe GmbH
Immermannstr. 33
40210 Düsseldorf Germany
Tel +49-(0)211-936570-00
Fax +49-(0)211-936570-27

sales@enagiceu.com

Дата (DD/MM/YY)
Tax-No: 133/5821/1603
Ust-ID No. DE814980514
Commercial Register :
Amtsgericht Düsseldorf HRB 58900

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Декларация за поверителност

Предоставените от вас лични данни ще бъдат събирани с цел обработване на продажби и след това съхранявани в архи
вите на ENAGIC. Със сключването на договора купувачът дава съгласието си за обработката на данните. Правното основа
ние за обработката на данните при наличие на съгласие на купувача е чл. 6, ал. 1 а GDPR и чл. 6, ал. 1 b GDPR. Ако е необ
ходимо, данните ще бъдат обработвани между отделните клонове на групата ENAGIC (ФРАНЦИЯ / ГЕРМАНИЯ / ИТАЛИЯ).
Желаем да Ви информираме, че вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени и в офиса на ENAGIC в Япония и затов
а Ви молим да приемете това прехвърляне на личните данни. ENAGIC е взела всички необходими мерки и подходящи га
ранции за съответствието на посоченото предаване на данни съгласно приложимото законодателство. Личните данни щ
е се съхраняват за времето, необходимо за изпълнение на гореспоменатите цели. Дори и след сключването на договора
може да е необходимо да се съхраняват личните данни на договарящата страна, за да се изпълнят договорните или пра
вните задължения. Ще може по всяко време да си промените данните, съхранявани от нас. Ако са необходими данните
за изпълнението на договор или за предоставяне на предварителен договор, преждевременното прекратяване на данн
и е възможно само ако договорните или правни задължения не изключват анулиране.
Политика за отказ на поръчки
Имате право да се откажете от договора в срок от 14 дни, без да посочите причина, като изпратите писмено известие (на
пр. Писмо, факс, електронна поща) или - ако доставката ви е предоставена преди изтичането на срока – да върнете стока
та. Срокът за отказ започва, когато тази информация е получена в писмен вид, но не и преди доставката да е получена о т
получателя (в случай на повторни поръчки на сходни стоки, но не преди получаване на първата доставка), а не преди д а
сме изпълнили задължението си съгласно член 246, ал. 2 във връзка с § 1, алинеи 1 и 2 от EGBGB, както и задълженият а
съгласно §312 е, параграф 1, точка 1 от BGB във връзка с член 246 § 3 EGBGB. Отказа трябва да бъде адресиран до:
Enagic Europe GmbH,
Immermannstraße 33
40210 Düsseldorf
В случай, че отказа е валиден, двете страни трябва да върнат получената от тях стока / плащания. Ако стоката бъде
върната в състояние, което е по-лошо от това, в което е била, когато е била изпратена до вас, ще трябва да възстановите
разликата в стойността. Това не се прилага, ако състоянието на продукта е такъв, каквато би бил във всеки магазин след
проверка на стоката от купувача. Ако бъдете грижовни със стоката, не би трябвало да има никакъв проблем. Няма да
трябва да плащате за доставка, ако сте получили стока, която не съответства на Вашата поръчка. В случай на валиден
отказ, трябва да бъде върната стоката, получена от една от страните, и да бъдат върнати и евентуални лихви. Ако не
можете да върнете стоката изцяло или частично или да я върнете само в понижено състояние, трябва да заплатите
подходяща компенсация за загубена стойност. Това не важи за върната стока, която е влошена единствено поради
самото разглеждане, както може да сте направили в магазин за търговия на дребно. Освен това можете да избегнете
отговорност за обезщетение, като не използвате стоката, сякаш е ваша собственост и като избягвате всичко, което би
могло да намали тяхната стойност. Стоката, която може да бъде изпратена по пощенски колети, трябва да бъде върната.
Ако доставеният продукт съответства на този, който сте поръчали, трябва да поемете разходите за връщането му.
Задълженията за възстановяване на плащанията трябва да бъдат приключени в рамките на 30 дни след изпращане на
известието ви за отказ на поръчката Край на правилата за отказ.

Политика за прекратяване на автоматично подновяващата се програма Ukon ™ DD

Политика за прекратяване на автоматично подновяващата се програма Ukon ™ DD
Регистрирате се за програмата Ukon DD за период от поне една година, който включва поне 3 пратки и съответните
плащания. Ако не желаете да продължите, можете да прекратите писмено програмата за автоматично изпращане (писмо,
факс или имейл) най-малко 4 с едмици преди края на едногодишния период. Ако продължите, можете да прекратите
програмата за автоматично плащане 4 седмици преди следващата планирана доставка. Ако прекратяването е направено
по-малко от 4 седмици преди края на периодът на фактуриран е, той ще бъде в сила само след следващата дата на
плащане / пратка. След прекратяване ще запазите личния си номер и своя низходя щ лист, моля, имайте предвид, че няма
да получите комисионна за продажби на Ukon във вашия низходящ ред.

Политика за прекратяване на програмата Ukon ™ Σ New auto-ship
Записвате се за програмата Ukon Σ New за период от поне една година. Ако не искате да продължите, можете да прекра
тите писмено (писмо, факс или имейл) програмата най-малко 4 седмици преди края на едногодишния период. След пр
екратяването ще запазите личния си номер и своя down line, но имайте предвид, че няма да получите комисионна за пр
одажби на Ukon във вашия down line. Ако не прекратите поне 4 седмици предварително, програмата се подновява авто
матично за още една година.
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