SPLIT DOWN PAYMENT AGREEMENT (Contract pentru avans in rate)
Enagic Europe GmbH
Immermannstr. 33
40210 Düsseldorf Germany
Tel. +49-(0)211-936570-00
Fax +49-(0)211-936570-27

Se încheie un contract între potențialul distribuitor (denumit în continuare "Solicitantul"), linia directă 6 ° A și
Enagic Europe GmbH (denumită în continuare ENAGIC®).
Solicitantul (Nume si Prenume_______________________________________________). confirmă acest contract în
legătură cu achiziționarea unui dispozitiv Enagic prin intermediul Distribuitorului
(Nume________________________________), codul de identificare ID___________ ca întregul depozit de suma
(în euro)
___pentru (produsul)________________________va fi plătită în condițiile specificate mai
jos.

Conditii si reguli pentru contractul avansului in rate Va rugam cititi cu ATENTIE!
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Acest plan de rate special ofera posibilitatea de plata a avansului in rate si se aplica tututor Solicitantilor care doresc sa
devina Distributor, dar nu au posibilitatea de a plati avansul cu plata integrala, cu drept deplin de incasare a
commisioanelor dupa ce se achita integral valoarea avansului.
Solicitantul este supus unor taxe administrative de 10 € pe lună (max. 30€ - 3/luni).
Solicitantul nu poate fi înregistrat în scopuri de TVA.
Vanzarile cu Split Down Payment (avans cu plata in rate) nu vor fi luate in considerare ca vanzare pentru calificarea cu
Bonus 6A.
Pentru incheierea acestui contract ENAGIC® este nevoie de o copie al actului de identitate al solicitantului.
Enagic, are nevoie ca acest contract sa fie semnat de catre Solicitant, Sponsor si de Sponsorul 6A din upline(de deasupra)
Solicitantul este de acord ca avansul aparatului,sa fie împărțit în două sau trei transe egale, plătite în două sau respectiv
trei luni (așa cum este specificat în formularul de comandă).
Plata avansului va fi achitata – prin card de credit– incepand cu data 1st sau 15th a lunii.
Nici una din transele avansului platite nu este rambursabila.
In cazul in care aceste transe nu vor fi platite la timp sau vor fi in intarziere cu mai mult de o saptamana, Enagic va
considera responsabil Sponsorul direct 6A ,iar in grupul respectiv nu se vor mai accepta ulterior alte comenzi
SplitDownPayment.
Livrarea produsului va avea loc odata cu achitarea avansului , respectiv dupa achitarea celor doua sau trei rate.
Comisionul distributorului si celor din linia de deasupra(upline) va fi platit la achitarea avansului.
Solicitantul nu poate face un schimb al produsului (inlocuirea produsului initial cu unul mai ieftin) odata ce comanda a
fost procesata.
ENAGIC® are dreptul de a refuza cererea fără sa pronunte motivul refuzului.
Solicitantul poate anula achiziția aparatului până la 14 zile după ce a efectuat prima tranșă de plată al avansului.
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