Acordo de Plano de Pagamento Especial (Samaritan, Tokurei)
Enagic Europe GmbH
Immermannstr. 33
40210 Düsseldorf Germany
Tel +49-(0)211-936570-00
Fax +49-(0)211-936570-27

Este acordo é celebrado entre o potencial Distribuidor (adiante designado por Requerente) e a Enagic GmbH
(adiante designado por Enagic). O Requerente, _____________________________________________________
por este meio, confirma que este acordo, em relação à aquisição do produto da Enagic, através do
Distribuidor ____________________________________________, ID# ________________________, que o preço
para a compra é de Euro ____________, para o produto ______________________________________________,
deve ser compensado através da dedução de futuras comissões do Requerente.
O Requerente concorda que o valor a ser retido pela Enagic deve consistir em sessenta e quatro Euros
(64,00 €) pela venda da LeveLuk SD 501/Platinum/JRII/Anespa, por ponto.

Nome do Requerente __________________________________________________ Data ___________________
Morada _____________________________________________________________________________________
Localidade e Código Postal _______________________________________ Assinatura _____________________
Nome do Patrocinador ___________________________________ ID# _______________ Data _______________
Assinatura ____________________________________________

Nome do 6A ___________________________________________ ID# _______________ Data _______________
Assinatura ____________________________________________

Aplicam-se as seguintes condições, POR FAVOR LEIA CUIDADOSAMENTE!
1. Este Plano de Pagamento Especial (Samaritan, Tokurei) é aplicável a requerentes que não podem
de adquirir o produto (em numerário ou cartão de crédito).
2. O requerente concorda em vender e apresentar pelo menos um Acordo de Distribuidor e uma Nota de
Encomenda de Produto, para aquisição por cartão de crédito ou transferência bancária, que não possa
ser adquirido por outro Plano de Pagamento Especial.
3. A Enagic requere uma cópia do documento de identificação do requerente, juntamente com este acordo.
4. A Enagic requere as assinaturas do Distribuidor na linha superior e do Distribuidor 6A da linha superior.
5. Este acordo é terminado após o pagamento completo por parte do Requerente.
6. O Requerente não pode alterar o produto para outro de gama inferior.
7. O Ponto Especial não será tido em conta para o Requerente enquanto o Plano de Pagamento Especial
estiver em vigor.
8. O Distribuidor decidiu comprar o produto Enagic e utilizar o Plano de Pagamento Especial.
Não lhe será permitida a aquisição de outro produto até que esteja finalizado o presente Plano de
Pagamento Especial.

