9 € megtakarítás

Jelentkezés ügyfélnek (HU)

MOST NEM VESZÍTHETSZ SEMMIT... CSAK KILÓKAT.
TUDJ MEG TÖBBET ITT: GUARANTEE.VI.COM

Beküldés faxon: +36 1 57 77 128

BALANCE KIT

SHAPE KIT

54,99 euró
(~17 021 HUF)

179,99 euró

(~30 045 HUF)

14 euró megtakarítás

(~55 712 HUF)

25 euró megtakarítás

45 euró megtakarítás

TARTALMAZ: 60 teljes étkezést!
Napi két shake segíti a tested formálását.
Shape-Up™ Flavour Mix-Injeinkből tartalmaz mintákat.

TARTALMAZ: 30 teljes étkezést!
Saját magas minőségű proteinkeverékünk.
Minták a Shape-Up™ Flavour Mix-Injeinkből.
TOVÁBBI TERMÉKEINK

ÁR

TERMÉK:

ÚJ!

BOOST KIT

109,99 euró

MENNYISÉG

TARTALMAZ: 60 teljes étkezést!
Napi két shake segíti a tested formálását.
Két doboz Nutra-Cookies (Chocolate Chip & Oatmeal Raisin).
Shape-Up™ Flavour Mix-Insjeinkből tartalmaz mintákat.

AUTOMATIKUSAN
SZÁLLÍTOTT
RENDELÉS

Nutra Cookie® Oatmeal Raisin

39,99 euró /doboz

□

Nutra Cookie® Chocolate Chip

39,99 euró /doboz

□

Vi Bites™ Glorious Greens (7 tasak) 18QV

15,99 euró

□

Vi Bites™ Fruit Frenzy (7 tasak) 18QV

15,99 euró

□

Vi Bites™ Chocolate Monkey (7 tasak) 18QV

15,99 euró

□

0,00 —59,99 euró
60,00 —109,99 euró

6,99 euró (~2108 HUF)
12,99 euró (~3878 HUF)

Vi Bites™ Fiesta Nut (7 tasak) 18QV

15,99 euró

□

110,00—249,99 euró
250,00 —499,99 euró
500,00 —699,99 euró

17,99 euró (~5373 HUF)
21,99 euró (~6567 HUF)
24,99 euró (~7463 HUF)

700,00 euró +

26,99 euró (~8061 HUF)

Vi Bites™ LOSE it! csomag (2 doboz -Fruit Frenzy & Glorious Greens)

30,99 euró

□

Vi Bites™ BUILD it! csomag (2 doboz - Chocolate Monkey & Fiesta Nut)

30,99 euró

□

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG
Rendelés értéke

Az árak tartalmazzák az áfát; a szállítási és kezelési költségek külön kerülnek felszámolásra.

IGEN! AUTOMATIKUS SZÁLLÍTÁSSAL KÉREM
A RENDELÉSEMET
5.

12.

Plusz áfa. A szállítási költségeket terhelő hozzáadottérték-adó változhat, és az általad rendelt termékektől
függ. A Vi a megrendelt termékekre vonatkozó hozzáadottérték-adó mértéket alkalmazza, és ugyanezt a
mértéket alkalmazza a szállítási költségeket terhelő áfa kiszámításához. A termékeket normál szállítási
módokon, a Vi Hollandiában található raktárából a Maxi szállítja.

Executive vagy Star Promoter System vásárlása esetén az automatikusan szállított
megrendelések feldolgozása és szállítása a kiválasztott dátumot követő hónapban kezdődik.
Amennyiben a választott dátum hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a megrendelések
az automatikus kiszállítás időpontját megelőző utolsó munkanapon kerülnek feldolgozásra.

19.

+

Te
A KÖVETKEZŐ KIT INGYENES

Ha 10 fontot (~5 kg) leadsz, az 90 napig tápláló ételek,
snack-ek és italok fogyasztását jelenti egy Project 10Kid-nek.
Tudj meg többet itt: project10.vi.com

ÜGYFELEK

Győzz meg három vásárlót, hogy a sajátodhoz képest ugyanolyan vagy
nagyobb értékű Challenge Kitet vásároljon, és a következő kited ingyenes!
Plusz szállítási és kezelési költség. Az ingyenes kitre jogosult vásárlók nem számítanak
bele a 3FORFREE minősítésbe.

Vi azt javasolja, hogy heti 2 fontnál ( ~1 kg) több súly vesztést ne tűzzél ki célul.
A Vi termékei a kiegyensúlyozott táplálkozást és a rendszeres testmozgást csak
kiegészítik, nem helyettesítik azokat. Meglévő egészségügyi problémákkal fordulj
szak- vagy házior vosodhoz.

SZEMÉLYES ADATOK
Vezetéknév:		

Beléptető Vi-azonosítója:

_

Keresztnév:

A beléptető egy létező Független Vi Promoter (VIP), aki új ügyfélnek javasol téged. A beléptető bármikor hozzá tud adni a beléptető csoportjába, mint új ügyfelet.

Vezetéknév:		
Születési idő:

SZÁMLÁZÁSI INFORMÁCIÓK: ▢ Banki átutalás*

Keresztnév:
/

/

Nem: ▢ Férfi ▢ Nő

Bankkártyán szereplő név:

Cégnév*:

Bankkártya száma:

*Amennyiben jogi személy nevében rendelsz, töltsd ki a cégek regisztrációs nyomtatványát, és küldd el nekünk (kötelező mező)

Otthoni telefonszám:

Mobiltelefonszám:

országkóddal együtt

országkóddal együtt

▢ Bankkártya

*Ha a banki átutalást választod, akkor a fizetési részleteket és a szükséges útmutatást az üdvözlő e-mailben küldjük el.

Lejárat dátuma:
Kártya típusa:

E-mail cím:

/
▢ Visa

/
▢ MasterCard

Biztonsági kód:
▢ American Express

Kártyabirtokos aláírása:
Ezúton feljogosítom a Vi-t hogy a meghatározott összeggel a számlámat megterhelje. Vállalom, hogy az összeget határidőben, a kártya felhasználási
feltételeinek megfelelően megfizetem. Elfogadom, hogy Vi áfát, valamint szállítási és kezelési költségeket számol fel a rendelésem után.

Szállítási/Levelezési cím:

Számlázási cím:
Irányítószám:

Település:

Ország:

Irányítószám:

Település:

Ország:

A forintban feltüntetett árak csak közelítő árak, és az átszámítási árfolyam éves átlagán alapulnak; a tényleges árak eltérhetnek.
Jelen ÁSZF-ben:
A „Vi” a Vi Germany GmbH, Leopoldstraße 256, 80807 München, Németországot jelenti.
A rendelések feltétele azok elfogadása és a rendelkezésre állás. A Vi garantálja valamennyi terméknek az igénylőlapon feltüntetett címre való elküldését az igénylőlap beérkezését követő 30 napon belül. Amennyiben a termékek a megjelölt idő alatt nem kerülnek kiszállításra, vagy nem elégedett
azok minőségével, jogosult költségei megtérítésére minden további jogra vagy jogorvoslatra tekintet nélkül. Jogában áll a szerződési nyilatkozatát
visszavonni az ÁSZF 7. pontjában meghatározott módon.
Aláírásommal kijelentem, hogy szerződéses viszonyban állok a Vi-jal a jelen kérelemhez tartozó ÁSZF-fel együtt, beleértve személyes adataim
gyűjtését, feldolgozását és felhasználását az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően. A Vi a vásárlói tevékenységeivel kapcsolatos információt gyűjt és
tárol, amelyeket a jelen megállapodás megkötésével kapcsolatos, részünkre elküldött információval kapcsol össze (ideértve, de nem kizárólagosan a
nevét, e-mail címét, lakcímét és a születési dátumát).

A Vi az összegyűjtött adatokat demográfiai és statisztikai elemzési, reklámozási és piackutatási célra használja fel; a Vi az adatait nem osztja meg
független hirdetőkkel.
A Vi jogosult az Ön személyes adatait, a Vi vállalatcsoporthoz tartozó vállalkozásokkal megosztani, különösen a ViSalus Inc.-vel, amelynek székhelyei
az Egyesült Államokbeli Troy-ban (Michigan) és Los Angeles-ben (California) találhatókat.
Létesítményeinkben biztosítjuk az Ön személyes információinak védelmét, tiszteletben tartjuk a magánszféra jogait, és tisztában vagyunk az Ön
személyes adatai védelmének fontosságával.

Vevő aláírása: X

HU
Vi Germany GmbH, c/o Leopoldstraße 256, 80807 München, Németország • hu.vi.com • Ügyfélszolgálati forródrót: 00800 2639 2984 (a szolgáltató díjat számolhat fel).
© 2015 Vi Germany GmbH. Minden jog fenntartva. 1053HU001_5.2015_r17

Jelentkezés ügyfélnek (HU)
Beküldés faxon: +36 1 57 77 128
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK — ÜGYFÉL
Kérjük, alaposan olvassa el a Szerződési Feltételeket („Szerződési Feltételek”) mielőtt termékre vonatkozó rendelést adna le, a Vi által
üzemeltetett/vagy biztosított weboldalon keresztül (ezek magukban foglalják a promotereink weboldalat; együttesen a továbbiakban:
„Weboldalak”). Online csatlakozása esetén javasoljuk a Szerződési Feltételek kinyomtatását vagy annak adattároló eszközre történő
mentését. Jelen Szerződési Feltételek vonatkoznak minden, ügyfélként, a Weboldalakon vagy a jelen vevői igénylésben kínált
termékre leadott megrendelésére.

Akkor köteles megtéríteni a termék értékcsökkenését és a felmerült hasznokat, ha az értékcsökkenés olyan kezelés következménye,
amely a termék tulajdonságainak és funkcióinak a kipróbálását meghaladják. „Tulajdonságok és funkciók kipróbálása” az adott
termék kipróbálására és értékelésére utal, ahogy az lehetséges és szokásos egy kiskereskedelmi üzletben. Szállításra készen
csomagolt termékeket a mi kockázatunkra kell visszaküldeni. Ön a visszaküldés szokásos költségét köteles megfizetni, ha a
leszállított termékek megfelelnek a megrendelteknek, és ha a visszaküldött termék ára nem haladja meg a 40 eurót, vagy drágább
termék esetén, ha az elállás idején még nem teljesítette az ellenszolgáltatást vagy a szerződésben megállapodott részletfizetést.

Ahhoz, hogy a Weboldalakról tudjon rendelni, legalább a 18. életév betöltése szükséges.

Minden más esetben, a visszaküldés nem az Ön költsége. A nem szállításra készen csomagolt termékek átvételre kerülnek Öntől.
A fizetések visszatérítésére vonatkozó kötelezettségeket 30 napon belül teljesíteni kell. A visszatérítés határideje az Ön részére az
elállási nyilatkozat vagy a termék feladásával, részünkre azok átvételével kezdődik.

2. A TERMÉK ELADÓJA

8. VISSZAKÜLDÉSI SZABÁLYZAT

Amennyiben Ön a termékek megvásárlásakor Németország területén lakik, az értékesítés a Vi Germany GmbH-n („Vi”, „mi”, „minket”,
„mienk”) keresztül történik; amelynek címe Vi Germany GmbH, Németország, 80807 München, Leopoldstraße 256., és nyilvántartási
száma HRB 95656 Local Court Frankfurt am Main, ügyvezető igazgatói Ryan Blair, Todd Goergen és Adam Morgan. Adószáma
DE292108491.

Ez a Vi visszaküldési szabályzat (ideértve a 90 napos pénzvisszafizetési garanciát; a „visszaküldési szabályzat”) nem érinti az Ön
jogszabályban meghatározott jogait (ideértve például a törvényen alapuló elállási és szavatossági jogait), amelyek Önt mint fogyasztót
megilletik. Az Ön számára a jelen visszaküldési szabályzatban lehetővé tett előnyök ezeknek a törvényes jogainak a kiegészítését
jelentik. A Vi garantálja a termékeinek a minőségét. Amennyiben egy termék nem kielégítő a fogyasztónak, a Vi a következőképpen
veszi át a terméket:

1. WEBOLDALON TÖRTÉNŐ RENDELÉS KÖVETELMÉNYEI

(Telefonszám: 00800 2639 2984, E-mail: hungaryinfo@vi.com.)
3. AZ ÖN RENDELÉSEI
Ön a Honlapokon keresztül kezdeményezhet hagyományos rendeléseket és automatikus szállítási szolgáltatáson alapuló
rendeléseket („automatikus rendelések”). Ha más megjelölés nem szerepel az Általános Szerződési Feltételekben, a „rendelés”
kifejezés alatt mind a hagyományos rendelés, mind pedig az automatikus rendelés értendő
3.1 HAGYOMÁNYOS RENDELÉSEK
Mielőtt hagyományos rendelést adna le, lehetősége van átnézni és megváltoztatni a rendelése adatait. A hagyományos rendelés
megtételekor eltároljuk annak adatait. Amikor Ön a Honlapokon keresztül rendel egy terméket hagyományos rendelés útján,
küldünk Önnek egy egyszeri e-mailt, amelyben megerősítjük rendelése beérkezését, és amely részletezi a rendelésének az adatait (a
„visszaigazoló e-mail”). Javasoljuk, hogy a visszaigazoló e-mailt nyomtassa ki, vagy mentse el egy adathordozóra. A jogilag kötelező
erejű adásvételi szerződés Ön és a Vi között a visszaigazoló e-mail elküldésével jön létre.
3.2 AZ ÖN AUTOMATIKUS RENDELÉSEI

A Vi kiáll a termékei a minősége mellett. Amennyiben egy termék nem kielégítő a Fogyasztó részére, a Vi elfogadja a termékek
visszaküldését, a következő szabályoknak megfelelően:
a. _A szállítás során sérült terméket azonos termékre cseréljük;
b. _A feladást követő harminc (30) napon belül a teljes vételár visszajár, a posta- és kezelési költség kivételével, illetve a lentebb
meghatározott újrafeltöltési költség figyelembevételével;
c._Ha az eladható termék visszaküldésére a feladástól számított tizenöt (15) nap elteltével, de harminc (30) napon belül került sor, a
visszatérítésre teljes áron kerül sor, 10%-os újrafeltöltési költség levonásával;
d. _Ha az eladható termék visszaküldésére a feladástól számított harminc (30) nap elteltével került sor, a Fogyasztónak más Vi
termékekre vonatkozó hitel jár, 10%-os újrafeltöltési költség levonásával;
e. _A sikertelenül kézbesített Csomagok (vagyis, három (3) kézbesítési kísérletet követően, a Fogyasztó elköltözött, a Fogyasztó
helytelen vagy nem teljes címet adott meg) további szállítási és kezelési költségeket jelenthetnek a csomag újbóli elküldése
alkalmával;
8.1 90 NAPOS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

A Visszaküldési Szabályzaton felül, ez a garancia azokra a fogyasztókra vonatkozik, akik:
Lehetősége van arra, hogy a Honlapokon kínált termékeket minden hónapban automatikusan kiszállítsuk Önnek („automatikus
rendelések”). Amikor automatikus rendelést ad le, Ön a hozzájárulását adja nekünk ahhoz, hogy az Ön által kiválasztott termékeket
- Challenge Kitet vásároltak, és a termékeket az ajánlásnak megfelelően kilencven (90) napon keresztül használták;
havi rendszerességgel megküldjük Önnek (i) a rendelési folyamat során az Ön által meghatározott automatikus küldési napon
(„automatikus küldés napja”) vagy (ii) legfeljebb három (3) munkanappal az automatikus küldés napja előtt, ha az automatikus küldés - közzétették a challenge.com weblapon a Challenge-céljukat; ehhez előzetes írásbeli értesítés és a Challenge feltételeinek
elfogadása szükséges, és
napja hétvégére vagy ünnepnapra esik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termékeket az automatikus küldés napján adjuk fel, így a
kiszállításra csak ezen időpont után kerülhet sor.
-nem elégedettek a Challenge eredményével miután minden fenti lépést megtettek, és erről értesítettek minket a Challenge végét
követő tíz (10) napon belül a 00800 2639 2984-os telefonszámon.
Az automatikus rendelés leadását megelőzően lehetősége van arra, hogy a rendelés adatait áttekintse és módosítsa. Amikor Ön
automatikus rendelést ad le, a rendelése adatait eltároljuk.
8.2 VISSZAKÜLDÉS FOLYAMATA:
Ezt követően visszaigazoló e-mailt küldünk, amelyben elismerjük a rendelés megérkezését. A visszaigazoló email elküldésével, az
A jelen visszaküldési szabályzatnak megfelelő visszaküldés lefolytatásához visszaküldési szám szükséges. Az ügyfél vagy a VIP
első termékre vonatkozó jogilag kötelező erejű adásvételi szerződés, illetve egy jogilag kötelező erejű, az automatikus kiszállításra
köteles kapcsolatba lépni Vi-jal visszaküldési szám céljából. Ilyen szám nélkül a visszaküldés nem lehetséges. Kérjük, hogy győződjön
vonatkozó szerződés kerül Önnel megkötésre. A termék első kiszállítását követően visszatérő kiszállításokra vonatkozó, Ön és a Vi
meg arról, hogy a Vi által kiállított számla a visszaküldött csomag részét képezi. Ha egy csomagot visszaküldési szám nélkül küldenek
közötti további adásvételi szerződések a további termékek feladásával válnak hatályossá.
vissza, az adat tárolásra kerül, és a fogyasztó vagy a VIP köteles kapcsolatba lépni Vi-jal telefonon keresztül, hogy további részletet
közöljön a visszaküldés okáról. Jóvá nem hagyott hitelek nem kerülnek kibocsátásra, ha a csomagot visszaküldik.
Nincs minimális rendelési követelmény. Az automatikus rendeléseit akár e-mail, akár a Vi fogyasztói ügyfélszolgálattal telefonon
történő kapcsolatfelvétel útján is módosíthatja. A rendelések módosításainak legalább az automatikus küldés napja előtt két (2)
8.3 INGYENES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TELEFONSZÁM:
nappal meg kell érkezniük a Vi-hoz; ez a szabály akkor is alkalmazandó, ha az automatikus küldés napja hétvégére vagy ünnepnapra
esik. Azon módosítások, amelyekre ezen időtartamon belül, vagy időtartam után kerül sor, már csak a következő hónapra
00800 2639 2984 (BODYBYVI) 12:00–22:00 (közép-európai idő szerint) hétfőtől péntekig
vonatkozóan vehetők figyelembe.
9. TULAJDONJOG-FENNTARTÁS
Ön jogosult elállni az automatikus rendelésétől és az automatikus kiszállításokra vonatkozó szerződéstől bármikor, a következő
A Vi által szállított termékek tulajdonjoga a Vi-nál maradnak a vételár teljes kiegyenlítéséig.
automatikus küldés napját megelőző legalább két (2) napos határidővel. Ennek érdekében kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a Vi
fogyasztói ügyfélszolgálattal telefonon vagy e-mailen, a hungaryinfo@vi.com címen keresztül is. Ha az elállás ezen időtartamon belül,
vagy ezen időtartam után érkezik, a megszüntetés nem válik hatályossá a következő hónapig.
A Vi fenntartja magának a jogot, hogy a fogyasztó automatikus rendeléseit egy (1) hónapos felmondási határidővel megszüntesse.
4. ÁRAK ÉS FIZETÉS
A Honlapokon feltüntetett ár a helyi pénznem mellett euróban jegyzett. Valamennyi ár tartalmazza a kötelezően alkalmazandó
általános forgalmi adót. A következő fizetési lehetőségek érhetőek el:
- Hitelkártya (Visa, MasterCard, American Express, Diner’s Club): amennyiben hitelkártyával fizet, a hitelkártyája azonnal
megterhelésre kerül. Automatikus rendelés esetén hitelkártyáját minden hónapban megterheljük az automatikus szállításnapján.
Amennyiben az automatikus szállítás napja hétvégére vagy ünnepnapra esik, hitelkártyája megterhelésére az automatikus szállítás
napját legfeljebb három (3) munkanappal megelőzően kerül sor.
5. KISZÁLLÍTÁS
Kérjük, kattintson ide a kiszállítás lehetséges módjaira és költségeire vonatkozó információk megtekintéséhez. Kiszállítás csak és
kizárólag magyarországi címekre történik.
6. ELÉRHETŐSÉG ÉS RENDELÉSI FOLYAMAT
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítással, illetve annak idejével kapcsolatos nyilatkozatokra nem terjed ki szavatossági
kötelezettség. Amennyiben az Ön által rendelt valamely termék ideiglenesen nem érhető el, e-mailben értesítjük. Amennyiben egynél
több terméket rendelt, és valamely termék ideiglenesen nem érhető el, az elérhető terméke(ke)t feladjuk az Ön részére. Amint az
ideiglenesen el nem érhető termékek ismét elérhetővé válnak, az érintett termékeket haladéktalanul, további költség nélkül elküldjük
az Ön részére. Amennyiben nem kívánja, hogy végrehajtsuk az utóbbi kiszállítást, az ingyenes telefonos ügyfélszolgálatunkon
(0080 2639 2984) keresztül bármikor törölheti a rendelést. Amennyiben törli a rendelést, hitelkártyája/bankszámlája nem kerül
megterhelésre.
Abban a kivételes esetben, amennyiben a termék tartósan elérhetetlenné válik, a rendelés nem teljesítéséről és fizetése rendezéséről
e-mailben értesítjük.
7. ELÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS A TERMÉKEK VISSZAKÜLDÉSÉNEK KÖLTSÉGE
ELÁLLÁSI JOG - ELÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Ön 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződésétől írásban (pl. levél, fax, e-mail útján). Egyéb esetben, amennyiben a
termékek az elállási idő lejártát megelőzően leszállításra kerültek az Ön részére, Ön jogosult a termékeket visszaküldeni. A lejárati idő
a jelen tájékoztató írásos formában történő átvételét követően a termékek feladásától számítva kezdődik, és nem a termékek címzett
általi átvételét megelőzően (illetve hasonló termékek ismétlődő szállítása esetén, nem az első küldemény átvétele előtt), valamint a
vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a tájékoztatási kötelezettségeink teljesítését megelőzően..

10. HIBÁK
Hiba felmerülése esetén, azokra a vonatkozó jogszabályok lesznek alkalmazandók. Amennyiben a termékre további gyártói
szavatosság is vonatkozik, a gyártói szavatosság a termékkel együtt lesz az Ön rendelkezésére bocsátva. A gyártói szavatossággal
kapcsolatos követelések nem jelentik az Önre vonatkozó jogszabályi rendelkezések sérelmét.
11. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
Az Általános Szerződési Feltételek megtekinthetőek a Honlapokon; annak hatálya a képernyő felső részén található. Fenntartjuk
a jogot az Általános Szerződési Feltételek bármikor történő módosítására. Állandó megrendelések esetén, az Általános Szerződési
Feltételek módosítása a következő rendelkezéseknek megfelelően lépnek hatályba: az Általános Szerződési Feltételek minden
módosításáról e-mailen keresztül tájékoztatjuk Önt. Ha az értesítés átvételét követő négy (4) héten belül nem emel kifogást a
módosított Általános Szerződési Feltételek ellen, a módosított Általános Szerződési Feltételek Ön által elfogadottnak tekintendő. Az
értesítésben tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben nem emel kifogást a tájékoztatást követő négy (4) héten belül, akkor a módosítások
Ön által elfogadottnak lesznek tekintendők. Ha kifogásolja a módosítást, jogosultak vagyunk felmondani a automatikus rendelést egy
(1) hónapos felmondási határidővel.
12. ALKALMAZANDÓ JOG
Erre az Általános Szerződési Feltételekre és annak értelmezésére Magyarország joga irányadó; a Bécsi Vételi Egyezmény nem
alkalmazandó.
13. ADATVÉDELEM
A kérelem nyomtatvány 1. oldalára helyezett aláírásával elfogadja az Ön személyes adatainak a Vi által a következőkképpen történő
gyűjtését, feldolgozását és használatát a jelen szerződéssel kapcsolatban:
• _a Vi a fogyasztói szokásairól adatokat gyűjt és tárol, és társítja ezeket az adatokat azokkal, amelyeket Ön közöl a kérelem
benyújtásakor (ideértve, de nem kizárólag, a nevét, e-mail címét, lakcímét, és születési idejét);
• _a Vi a gyűjtött adatokat demográfiai és statisztikai elemzés, marketing, illetve piackutatási célból használja fel;
• _a Vi jogosult megosztani az Ön személyes adatait a Vi társvállalataival, ideértve, korlátozás nélkül, ViSalus, Inc-t, amely Troyban,
Michiganben, Los Angelesben (Kalifornia, Egyesült Államok) rendelkezik irodával. Vi jogosult az Ön személyes adatait saját célra
külső szolgáltatásnyújtónak átadni az adatvédelmi törvénnyel kapcsolatban. A Vi nem továbbítja az Ön személyes adatait más
harmadik személyeknek, különösen nem hirdetési célból.
Garantáljuk a személy adatainak a biztonságát minden létesítményünkben, és tiszteletben tartjuk a személyiségi jogait.

Az elállási nyilatkozatnak vagy a termékeknek időben történő visszaküldése elégséges az elállási határidő megtartásához. Kérjük,
hogy az elállási nyilatkozatot a következő címre küldjék: Vi Germany GmbH, c/o Leopoldstraße 256, 80807 München, Németország,
hungaryinfo@vi.com
AZ ELÁLLÁS KÖVETKEZMÉNYEI
Hatályos elállás esetén, a kölcsönösen átvett fizetéseket vissza kell téríteni, és az abból származó bármely hasznot (pl. kamatot)
át kell adni. Ha Ön nem képes visszatéríteni vagy átadni az átvett fizetéseket és hasznokat (pl. a használat hasznait), vagy ezeket
részben vagy csak elhasználódott állapotban tudja visszatéríteni, akkor köteles az értékcsökkenést megtéríteni.
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