Kundansökan

Nu har du inget att förlora ...
Förutom extrakilon.
Läs mer på guarantee.vi.com

Skicka formularet via fax till +49 89 921 853 41

109,99 €

SHAPE
1,83 € PER MÅLTID, TVÅ GÅNGER OM DAGEN

98BV/99QV Prenumerationspris
(134,99 € försäljningsvärde)

FUEL
2,59 € PER MÅLTID, TVÅ GÅNGER OM DAGEN

106BV/149QV Prenumerationspris
(208,99 € försäljningsvärde)

VID AUTOLEVERANS

SPARA 25 €

139,99 €

179,99 €

BOOST
2,99 € PER MÅLTID, TVÅ GÅNGER OM DAGEN

VID AUTOLEVERANS

VID AUTOLEVERANS

160BV/149QV Prenumerationspris
(224,99 € försäljningsvärde)

SPARA 69 €

SPARA 45 €

NYHET

FÖRDELAR: Få vitaminer, mineraler, protein och fiber genom en shake och
en skål flingor om dagen | Stöder tillväxten och underhåll av muskelmassa |
Hjälper dig att stilla hungern. *Protein bidrar till tillväxten och underhåll av muskelmassa.

FÖRDELAR: 60 kompletta måltider! | Två shakes om dagen för
att forma din kropp | Innehåller smakprov på våra Vi-Shape®
Flavour Mix-Ins

Besparing jämfört med rekommenderat försäljningspris vid beställning.
TILLÄGGSPRODUKTER: PRODUKT:

PRIS

KVANTITET

54,99 €

□

Vi Crunch® Cereal (12 portioner per påse)

49,99 €

□

Vi Crunch® Cereal (6 enportionsförpackningar)

24,99 €

□

Vi Crunch® Fusions Tri-Berry Puffs (6 portioner)

6,99 €

□

Vi Crunch Granola (6 portioner)

6,99 €

□

50 smakprovsförpackningar

289,99 €

□

25 startförpackningar

289,99 €

□

En förpackning av Nutra-Cookie™ Chocolate Chip

39,99 €/förpackning

□

En förpackning av Nutra-Cookie™ Oatmeal Raisin

39,99 €/förpackning

□

Vi Bites™ LOSE it!-paket (2 pkt/Fruit Frenzy & Glorious Greens)

30,99 €, 2-paket

□

Vi Bites™ BUILD it!-paket (2 pkt/Chocolate Monkey & Fiesta Nut)

30,99 €, 2-paket

□

VÄLJ DATUM FÖR AUTOLEVERANS
5.

12.

19.

NÄSTA PAKET GRATIS

FRAKTKOSTNADER

AUTOLEVERANS

Balance Kit

Total beställningssumma
0,00 € — 59,99 €		 6,99 €
60,00 € — 99,99 € 		 12,99 €

När du köper ett Executive eller Star Promoter System, startar behandlingen och
leveransen av den automatiska beställningen det valda datumet följande månad.
Om det valda datumet ligger på en helg eller helgdag behandlas beställningen
den sista vardagen innan det datum då beställningen skickas automatiskt.

+

Du

KUNDER

Utmana tre kunder att köpa ett av våra Challenge Kits till samma eller
ett högre värde än ditt eget och du får nästa paket gratis!
Plus frakt- och hanteringskostnader. Kunder som redan är kvalificerade till att få ett gratis
paket själva kan inte räknas som en av dina tre personer för att du ska få ett GRATIS paket.

FÖRDELAR: 60 kompletta måltider! | Två shakes om dagen för att forma
din kropp | Två förpackningar Nutra-Cookie (Chocolate Chip och Oatmeal
Raisin) | Innehåller smakprov på våra Vi-Shape® Flavour Mix-Ins

100,00 € — 249,99 € 		

17,99 €

250,00 € — 499,99 €

21,99 €

500,00 € — 699,99 € 		

24,99 €

700,00 € tai enemmän 		

26,99 €

Plus moms. Momsen för fraktkostnaderna kan variera och beror på de produkter som du
beställer. Vi använder momsprocenten som tillämpas för produkten som du köper och
använder samma procent för att räkna ut momsen för fraktkostnaden.

En viktminskning på 5 kg (10 lbs) innebär 90 dagar med näringsrika
måltider, mellanmål och drycker för PROJECT 10 Välgörenhet.

Läs mer project10.vi.com
Vi rekommenderar ett viktminskningsmål på ma x 1 kg per vecka.
Vi:s produkter kan endast komplettera balanserad kost och regelbunden motion,
inte ersätta dem. För befintliga hälsoproblem, kontakta din doktor eller husläkare.

PERSONLIG INFORMATION
Rekryterarens efternamn:_

Rekryterarens Vi-nr:
Efternamn: 		
Födelsedatum:

BETALNINGSINFORMATION:

Förnamn:
/

Kön: ▢ Man ▢ Kvinna

/

Företagsnamn*:
* Om beställningar görs på uppdrag av en juridisk person, fyller du i registreringsformuläret för företag och skickar det till oss (obligatoriska fält).

Hemtelefon

Mobilnummer:

inkl. landskod

inkl. landskod

Rekryterarens förnamn:

Namn på kreditkortet:
Kreditkortsnummer:
Utgångsdatum:
Korttyp:

E-postadress:

/

▢ Visa

/
▢ MasterCard

Säkerhetskod:
▢ American Express

Underskrift av kortinnehavaren:

Leveransadress:

Jag godkänner att Vi debiterar mitt konto med specificerat belopp. Jag lovar att betala beloppet enligt användarvillkoren för kortet. Jag
är medveten om att Vi kommer att lägga till moms samt frakt- och hanteringskostnader på min beställning.

Leveransadress:
Postnummer:

Ort:

Land:
Postnummer:

I dessa villkor:
”Vi” betyder Vi Germany GmbH, med kontor på Vi Germany GmbH, c/o Leopoldstraße 256, 80807 München, Tyskland.
Beställningar är föremål för godkännande och tillgänglighet. Vi säkerställer att alla produkter levereras till kunderna på adressen som angivits i
beställningsformuläret inom 30 dagar efter att formuläret mottagits. Om produkterna inte levereras inom den angivna perioden eller om du inte är
nöjd med kvaliteten på varorna, har du rätt till ersättning för kostnader oavsett andra rättigheter eller kompensationer. Du har rätt att avbryta din
kontraktsförklaring i punkt 7 i villkoren.
Med min underskrift förklarar jag att jag är införstådd med Vi:s användarvillkor, inklusive insamling, bearbetning och användning av mina personuppgifter i
enlighet med dataskyddspolicyn. Vi samlar in och lagrar information gällande dina kundaktiviteter och kombinerar dessa med informationen du skickar till
oss med överlämnandet av detta avtal (inklusive, men inte begränsat till ditt namn, din e-postadress, din adress och ditt födelsedatum).

Ort:

Land:

Vi använder samlad data för att genomföra demografiska och statistiska analyser samt för annonserings- och marknadsundersökningssyften.
Vi kommer inte att dela din information med oberoende annonsörer.
Vi har rätten att dela dina personuppgifter med företag som är anslutna till Vi-gruppen av företag, i synnerhet med ViSalus Inc., vars kontor ligger i Troy,
Michigan, och Los Angeles, Kalifornien, USA.
Vi garanterar säkerheten för din personliga information på våra verksamhetsanläggningar, respekterar dina personuppgifter, och är medvetna om
vikten av att skydda dina personuppgifter.

Kundens underskrift: X
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Kundansökan
Skicka formularet via fax till +49 89 921 853 41

ALLMÄNNA VILLKOR – KUND
Läs igenom de allmänna villkoren (”Allmänna villkoren”) noggrant innan du gör en beställning på en produkt
via en webbplats som drivs och/eller erbjuds av Vi (dessa innefattar också promotorers webbplatser; hädanefter
tillsammans benämnda ”Webbplatser”). Vi rekommenderar att du skriver ut de allmänna villkoren eller sparar
dem på en lagringsenhet.
De allmänna villkoren gäller för alla order som du lägger som kund i syfte att köpa en produkt som erbjuds
antingen på webbplatserna eller på kundens begäran.
1. KRAV FÖR ATT BESTÄLLA PÅ WEBBPLATSERNA
För att lägga en order på webbplatserna måste du vara minst 18 år.
2. SÄLJARE AV PRODUKTERNA
Försäljningen sker via Vi Germany GmbH (”Vi”, ”vi”, ”oss”, ”vår”), c/o Leopoldstraße 256, 80807 München,
Tyskland, nr HRB 95656 i handelsregistret i den lokala domstolen i Frankfurt am Main, verkställande direktörer:
Ryan Blair, Todd Goergen, John Tolmie, momsregistreringsnummer: DE292108491, om du bor i Tyskland vid
tiden för inköpet av produkterna, och via Vi Austria GmbH (”Vi”, ”vi”, ”oss”, ”vår”), c/o BahnhofCity Vienna West,
Europaplatz 2/1/2, 1150 Wien, Österrike, nr 405486 i handelsregistret i Wiens handelsdomstol, verkställande
direktörer: Ryan Blair, Todd Goergen, John Tolmie, om du bor i Österrike vid tiden för inköpet av produkterna.
Telefonnummer 00 800 2639 2984, e-postadress: kundenservice@vi.com.
3. DINA ORDER
Du kan lägga standardorder och serviceorder med automatisk leverans (”autoleveransorder”) via webbplatserna.
Om inget annat anges i de allmänna villkoren innebär termen ”order” standardorder och autoleveransorder.
3.1 Standardorder - Innan du lägger en standardorder har du möjlighet att granska och ändra orderuppgifterna.
När du har lagt en standardorder sparar vi dina orderuppgifter.

juridiska rättigheter (t.ex. lagstadgade rättigheter att annullera eller lagstadgad garanti) så som konsument.
Fördelarna för dig enligt denna returpolicy kompletterar de lagstadgade rättigheterna.
Vi garanterar produkternas kvalitet. Om en kund inte är nöjd med en produkt tar Vi tillbaka produkten enligt
följande:
1. Produkter som skadats under transport ersätts utan kostnad för kunden.
2. Om en kund inte är nöjd med en produkt kan den returneras inom trettio (30) dagar efter leverans mot full
återbetalning, exklusive frakt och administrationsavgift. Återbetalning för retur av enskilda produkter som är
en del av ett Challenge Kit baseras på ett specifikt grossistpris för de enskilda produkterna vid tiden för köpet.
3. Vid retur av säljbara produkter för vilka leveransdatum passerat med mer än trettio (30) dagar utställs en
kredit som kan lösas in mot andra Vi-produkter, minus en lageravgift på 10 %. Returer efter mer än ett (1) år
efter köpdatum godkänns inte.
4. F ör paket som returneras till oss efter tre (3) misslyckade leveransförsök (t.ex. på grund av att kunden har en
ny adress, ofullständiga/felaktiga adressuppgifter eller att kunden inte var hemma vid tiden för leveransen)
tillkommer ytterligare frakt och administrationsavgifter om produkten måste skickas ytterligare en gång.
8.1 90-DAY MONEY-BACK GUARANTEE:
Den här garantin gäller för kunder som:
• Köper ett Challenge Kit och använder produkterna under
• Lägger upp sitt Challenge-mål på challenge.com. Detta kräver en avisering på förhand och medgivande av de
allmänna villkoren för utmaningen.
• Inte är nöjda med sina utmaningsresultat efter det att de ovanstående stegen vidtagits och som meddelar oss
detta inom tio (10) dagar efter slutet på en utmaning på telefonnummer +00 800 2639 2984.

8.2 RETURPROCESS:
Om du lägger en standardorder på en produkt på webbplatserna skickar vi ett e-postmeddelande med en
För returer som ska behandlas i enlighet med returpolicyn krävs ett returnummer. Kunden eller VIP måste
bekräftelse på att vi tagit emot ordern samt uppgifter om din order (”bekräftelse”). Vi rekommenderar att du
skriver ut bekräftelsen eller sparar den på en lagringsenhet. Ett juridiskt bindande köpekontrakt mellan dig och Vi kontakta Vi för ett returnummer. Utan detta nummer kan returen inte behandlas.
har ingåtts i och med att bekräftelsen skickats.
Fakturan från Vi ska bifogas i returpaketet. Om paketet returneras utan returnummer sparas uppgifterna och
3.2 Autoleveransorder - Du har möjlighet att beställa automatisk månadsleverans av de produkter som erbjuds kunden eller VIP måste kontakta Vi via telefon för att lämna ytterligare uppgifter angående orsaken till returen.
på webbplatserna (”autoleveransorder”). När du lägger en autoleveransorder ger du ditt medgivande till att
Icke-godkända krediter utfärdas inte om ett paket returneras.
vi på månadsbasis levererar de produkter som du valt (i) på det autoleveransdatum (”autoleveransdatumet”)
8.3 KOSTNADSFRI HOTLINE TILL KUNDTJÄNST:
som anges av dig under orderprocessen eller (ii) upp till tre (3) arbetsdagar före autoleveransdatumet, om
autoleveransdatumet infaller på ett veckoslut eller allmän helgdag. Observera att frakten av produkterna sker på
00 800 2639 2984 (BODYBYVI)
autoleveransdatumet och att leveransen av produkterna till dig följaktligen sker efter det datumet.
Innan du lägger en autoleveransorder har du möjlighet att granska och ändra orderuppgifterna. När du har lagt en Måndag kl. 6:00–lördag kl. 6:00
autoleveransorder sparar vi dina orderuppgifter.

Lördagar även

Vi skickar därefter en bekräftelse på att vi mottagit din autoleveransorder. I och med att bekräftelsen har skickats 15:00 till 23:00.
har ett juridiskt bindande försäljningskontrakt som omfattar den första produkten och ett juridiskt bindande
9. ÄGANDERÄTT
kontrakt som omfattar autoleveranserna till dig ingåtts. Försäljningskontrakt mellan dig och Vi, som omfattar
de återkommande leveranserna till dig efter den första leveransen av produkten, träder i kraft i och med de
Produkterna som levereras av Vi förblir Vi:s egendom tills full betalning erlagts.
påföljande leveranserna.
10. DEFEKTER
Det finns inga minimiorderkrav. Du kan göra ändringar i din autoleveransorder via e-post eller genom att
kontakta Vi:s kundtjänst via telefon. Orderändringar måste vara Vi tillhanda senast två (2) kalenderdagar före
Om produkterna skulle vara defekta omfattas detta av gällande lagbestämmelser. Om produkten omfattas av en
autoleveransdatumet. Detta gäller även om autoleveransdatumet infaller på ett veckoslut eller en allmän helgdag. extra tillverkargaranti kommer denna tillverkargaranti att levereras tillsammans med produkten. Alla anspråk som
Senare ändringar genomförs först påföljande månad.
rör tillverkargarantier ska gälla utan att påverka de lagstadgade bestämmelser som gäller för dig.
Du kan annullera en autoleveransorder och autoleveranskontraktet när som helst med två (2) kalenderdagars
varsel till nästa autoleveransdatum. Kontakta Vis kundtjänst via telefon eller e-post till kundenservice@vi.com.
Senare annulleringar genomförs först påföljande månad.
Vi förbehåller oss rätten att upphöra med autoleveransorder till kunder med en (1) månads varsel.
4. PRISER OCH BETALNING
Alla priser på webbplatserna anges i euro. Alla priser inkluderar gällande lagstadgad moms.
Vi erbjuder följande betalningsalternativ: Kreditkort (Visa, MasterCard, American Express, Diner’s Club). Om du
betalar med kreditkort debiteras kortet omedelbart. Vid autoleveransorder debiteras ditt kreditkort varje månad
på autoleveransdatumet. Om autoleveransdatumet infaller på ett veckoslut eller en allmän helgdag debiteras
kreditkortet upp till tre (3) arbetsdagar före autoleveransdatumet.
5. LEVERANS
Klicka här för information om tillgängliga leveransmetoder och fraktkostnader.
6. TILLGÅNG PÅ VAROR OCH ORDERBEHANDLING
Observera att vi inte kan garantera frakt eller leveranstider. Vi meddelar dig via e-post om någon av de beställda
produkterna inte kan levereras. Om du har beställt mer än en produkt och en produkt inte kan levereras för
tillfället kommer de produkter som finns i lager att levereras till dig. Så snart produkterna finns i lager igen
skickas de till dig utan några ytterligare kostnader. Om du inte vill att vi ska genomföra leveransen kan du
annullera din order via telefon eller vår kostnadsfria hotline till kundtjänst (00 800 2639 2984). Om du annullerar
din order sker ingen debitering av ditt kreditkort/bankkonto.
Skulle vi, i undantagsfall, inte längre kunna leverera en produkt kommer vi att meddela dig detta via e-post och
reglera din betalning.
7. ANVISNINGAR FÖR ANNULLERING OCH KOSTNAD FÖR PRODUKTRETUR
Anvisningar för annullering•Du kan annullera ditt kontrakt utan orsak skriftligen (t.ex. via brev, fax eller e-post)
inom 14 dagar eller – om varorna levereras till dig innan annulleringsperioden löpt ut – genom att returnera
varorna. Annulleringsperioden inleds när de skriftliga instruktionerna tagits emot, men inte förrän varorna
tagits emot av mottagaren (i händelse av återkommande leverans av liknande varor, inte förrän mottagning av
den första delleveransen) och inte förrän informationsskyldigheterna uppfyllts i enlighet med artikel 246 § 2 i
kombination med § 1 styckena 1 och 2 i den inledande akten i den tyska civillagen, EGBGB (Einführungsgesetz
zum Bürgerlichen Gesetzbuche), samt våra skyldigheter enligt § 312 g stycke 1 mening 1 i den tyska civillagen,
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) i kombination med artikel 246 § 3 i EGBGB.

11. ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN
En aktuell version av de allmänna villkoren finns på webbplatserna och ikraftträdandedatum framgår högst
upp på skärmen. Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna villkoren när som helst. För autoleveransorder
träder ändringar i de allmänna villkoren i kraft i enlighet med följande bestämmelser: Du får ett meddelande
från oss via e-post om alla ändringar i de allmänna villkoren. Om du inte registrerar några invändningar mot de
ändrade allmänna villkoren inom fyra (4) veckor efter det att du tagit emot meddelandet anses du ha godkänt
de ändrade allmänna villkoren. I meddelandet påpekar vi att du kommer att anses ha godkänt ändringarna om
du inte registrerar dina invändningar inom fyra (4) veckor efter det att du tagit emot meddelandet. Om du har
invändningar mot ändringarna har vi rätt att säga upp dina autoleveransorder med en (1) månads varsel.
12. GÄLLANDE LAG
De allmänna villkoren och tolkningen av dem styrs av tysk lag och den internationella köplagen CISG gäller inte.
13. DATASKYDD
Genom din underskrift på sidan 1 av detta formulär godkänner du följande åtgärder avseende insamling,
bearbetning och användning av dina personuppgifter i samband med avtalet:
• V i samlar in och lagrar information om dina kundaktiviteter och kombinerar den informationen med
information som du tillhandahåller när du skickar dina förfrågningar (däribland men inte begränsat till ditt
namn, e-postadress, adress och födelsedatum).
• Vi använder den insamlade informationen för demografisk och statistisk analys samt för marknadsföringsoch marknadsanalyssyften.
• Vi har rätt att dela dina personuppgifter med närstående företag till Vi, däribland ViSalus, Inc. med kontor
i Troy i Michigan och Los Angeles i Kalifornien i USA. Vi kan också överföra dina personuppgifter för egna
syften till externa tjänsteleverantörer i enlighet med dataskyddslagen. Vi kommer inte att lämna vidare dina
personuppgifter till tredje part, i synnerhet inte för reklamsyften.
Vi garanterar att dina personuppgifter är säkra i alla våra anläggningar och vi respekterar din integritet.

Om annulleringen görs i tid, alternativt varorna skickas i tid, räcker det för att annulleringsperioden ska anses
uppfylld. Annulleringen ska skickas till:
För kunder:
Vi Germany GmbH
8. RETURPOLICY
Vi:s returpolicy (däribland garantin om pengarna tillbaka inom 90 dagar, ”returpolicyn”) påverkar inte dina
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