
INFORMACJE dot. CZŁONKOSTWA

Nr ident. Synergy Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego

Data
Zaznacz jeśli adres do wysyłki jest taki sam jak adres na formularzu 
startowym; w przeciwnym razie wypełnij dane poniżej

W
Y

S
Y

Ł
K

A
 D

O Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego Telefon

E-mail

Pakiet Premium 

SP71980 • 500 CV • 2,306.00 zł
W tym VAT

4 SLMsmart, 4 e9, 4 ProArgi-9+, 4 Mistify, 
4 PhytoLife

Pakiet Biznes SLMsmart/e9

SP73248 • 200 CV • 1,107.00 zł
W tym VAT

4 SLMsmart
4 e9

Pakiet Premium SLMsmart 

SP71978 • 500 CV • 2,830.00 zł
W tym VAT

8 SLMsmart
8 e9
8 ProArgi-9+

Pakiet Premium V3

SP71979 • 500 CV • 2,159.00 zł
W tym VAT

8 ProArgi-9+
8 Mistify
8 PhytoLife

Pakiet Biznes Potrójny Zestaw V3

SP76931 • 200 CV • 848.69 zł 
W tym VAT

3 ProArgi-9+
3 Mistify
3 PhytoLife

Adres

Kod pocztowyMiejscowość

INFORMACJE DOT. PŁATNOŚCI

Niniejszym upoważniam Synergy WorldWide Europe BV do 
obciążania mojej karty płatniczej za zakup aktywacji /
zamówienia - wysyłki automatycznej.

Imię i nazwisko na karcie DataPodpis posiadacza karty

Data ważności

Numer karty 
kredytowej

AKTYWACJA

Proszę o realizację wysyłki automatycznej każdego         1         5         10         15         20 dnia miesiąca

(Aby móc uzyskać ceny z rabatem po wstępnej rejestracji, trzeba korzystać z funkcji wysyłki automatycznej.)WYSYŁKA AUTOMATYCZNA

POLAND • REV1214

Prosimy o poinformowanie wystawcy Twojej karty kredytowej o rozpoczeciu 
współpracy z Synergy Woldwide, a takze o tym, ze Twoja karta kredytowa moze 
byc obciazana z tytułu realizacji Twoich zamówien przez bank zagraniczny.

Synergy WorldWide Europe B.V. C/O HealthLink Europe, De Tweeling 20-22, 5215 MC's Hertogenbosch, The Netherlands
Darmowe połączenie z telefonu stacjonarnego 008001214847 • Faks 008001214848

Tel. stacjonarny: 223108771 • Faks 223108779 • E-mail PolandCS@synergyworldwide.com • Web pl.synergyworldwide.com

Formularz aktywacji i
wysyłki automatycznej

BIZNES - POLSKA        

Visa MasterCard VISA Electron przesyłka za 
pobraniem

Zestaw2 SLMsmart/e9

SP73246 • 120 CV • 729.00zł
W tym VAT

4 SLMsmart
1 e9

Zestaw3 SLMsmart/e9

SP73245 • 120 CV • 615.00zł
W tym VAT

2 SLMsmart
2 e9

Zestaw Synergy

SP71918 • 120 CV • 564.84 zł
W tym VAT

1 SLMsmart, 1 e9, 1 ProArgi-9+, 1 Mistify, 
1 PhytoLife

Zestaw5 rodzinny V3

SP76932 • 120 CV • 530.41 zł
W tym VAT

2 ProArgi-9+
2 Mistify
1 PhytoLife

ProArgi9+ 

SP76930 • 120 CV • 530.41 zł
W tym VAT

4 ProArgi-9+

Koszty wysyłki uzależnione od formy płatności:  21.99 zł z Vat dla płatności kartą płatniczą lub kredytową, 31.99 zł z Vat dla płatności za pobraniem.
Aktywacja obejmuje jednorazową opłatę rejestracyjną wraz z materiałami marketingowymi: 59.00 zł.



Synergy WorldWide Europe BV ("Synergy") Warunki udziału dystrybutora
w programie wysyłki automatycznej.

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy online, niniejszym zgłaszam chęć udziału w programie wysyłki automatycznej. Rozumiem, 
że firma Synergy potwierdzi przyjęcie mojego zgłoszenia w wiadomości e-mail.

Jako uczestnik programu wysyłki automatycznej, rozumiem, że warunki zakupu produktów („Warunki”) określone w umowie dystrybutora (w 
tym zasady i procedury Synergy) mają zastosowanie do mojej osoby oraz indywidualnie składanych zamówień.

Jako uczestnik programu wysyłki automatycznej, podpisując załączony formularz instrukcji karty kredytowej/debetowej, upoważniam firmę 
Synergy do potrącania każdego miesiąca kwoty wskazanej w formularzu zgłoszeniowym z wyznaczonego przeze mnie rachunku. Rozumiem 
i wyrażam zgodę na fakt, że środki z mojego rachunku jako członka programu wysyłki automatycznej lub elitarnego programu wysyłki 
automatycznej (odpowiednio do okoliczności) będą potrącane na zapłatę za produkty zamawiane przeze mnie (wraz ze wszelkimi 
stosownymi opłatami za wysyłkę i opłatami manipulacyjnymi) każdego miesiąca. W przypadku decyzji o zakończeniu udziału w programie 
wysyłki automatycznej, którą mogę podjąć w dowolnej chwili, Synergy zwróci środki zatrzymane jako kredyt na moim rachunku. Firma 
Synergy zastrzega sobie prawo do wypłacenia takiego zwrotu w takiej samej formie, w jakiej wykonana została pierwotna zapłata. 

Przyjmuję do wiadomości, że jeśli jako uczestnik programu wysyłki automatycznej zechcę zmienić kwotę comiesięcznej płatności, muszę 
przesłać do Synergy wiadomość e-mail, faks lub przesyłkę pocztową z prośbą/formularzem zawierającymi wszelkie odpowiednie zmiany. 
Takie żądanie od uczestnika programu wysyłek automatycznych lub formularz zmiany kwoty comiesięcznej płatności wymaga dla swojej 
skuteczności odebrania przez Synergy nie później niż 3 dni przed comiesięczną datą płatności. 

Jeśli Synergy nie otrzyma środków przeznaczonych na dane zamówienie, nie ma obowiązku wysyłać do mnie zamówionych produktów i 
może (wedle własnego uznania) traktować mój status uczestnika programu wysyłek automatycznych za zakończony. Jeśli Synergy nie 
otrzyma środków na pokrycie comiesięcznej płatności, nie ma obowiązku wysyłania zamówionych produktów oraz ma prawo traktować moje 
konto wysyłki automatycznej oraz mój udział jako zakończone, chyba że saldo na moim rachunku wystarczy na potrzeby pokrycia wartości 
zamówień z Synergy.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu płatność z karty kredytowej/debetowej zostanie odrzucona lub anulowana, a produkty zostały do mnie 
wysłane, mam obowiązek albo zwrócić nieotwarte produkty, albo uregulować pełną kwotę w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia ze 
strony Synergy.

Rozumiem, że moje zamówienie w ramach programu wysyłki automatycznej pozostaje skuteczne do:

1. przesłania przeze mnie żądania/formularza zmiany; lub

2. przesłania przeze mnie na piśmie (przez e-mail, faks lub pocztę) anulowania udziału w programie wysyłki automatycznej lub elitarnym 
programie wysyłki automatycznej (odpowiednio do okoliczności) w formie, o której jestem co pewien czas informowany i obejmującej moje 
imię i nazwisko oraz podpis (stosownie do okoliczności), przy czym takie anulowanie jest skuteczne od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym firma Synergy otrzymała takie wypowiedzenie; lub

3. zlecenia w firmie obsługującej moją kartę kredytową/debetową zaprzestania pokrywania płatności z karty kredytowej/debetowej oraz 
poinformowania o tym firmy Synergy na pięć dni przed planowaną datą potrącenia kolejnej płatności; lub

4. podjęcia przez firmę Synergy decyzji o wypowiedzeniu niniejszej umowy z dowolnej przyczyny, (w tym m.in. z przyczyny
niedokonania płatności); lub

5. postanowienia przez firmę Synergy lub przeze mnie o wypowiedzeniu umowy dystrybutora.

Rozumiem, że mam prawo anulować ze skutkiem natychmiastowym zamówienie w programie wysyłki automatycznej lub elitarnym 
programie wysyłki automatycznej (odpowiednio do okoliczności), jak również wszelkie zamówienia złożone przeze mnie w ramach programu 
wysyłki automatycznej lub elitarnej wysyłki automatycznej (odpowiednio do okoliczności) oraz wszelkie zmiany zamówień w sposób zgodny
z warunkami. 

Przyjmuję do wiadomości, że poinformowano mnie o prawach wypowiedzenia i anulowania.


