Formular Comanda

( Valabil din 01/01/2021)

受付:________________________

ID Distribuitor

campurile marcate cu * sunt obligatorii - VA RUGAM, COMPLETATI CU LITERE DE TIPAR SI CLAR
*Inreg.aplicant:
User /
Distributor -se cere Contract Distribuitor semnat
*Prenume, Nume / Nume Companie

(nu completati)

*Data de nastere (ZZ/LL/AAAA)

*Strada
*Cod Postal (obligatoriu)

*Oras

* Judet - Tara
Adresa de livrare

*Strada
*Cod Postal (obligatoriu)

*Oras

* Judet - Tara
Mobil #

*Telefon #

*E-Mail (DE COMPLETAT CU LITERE DE TIPAR)

Numar TVA (pt companii)

Pret fara TVA:

*Selectati Aparatul dorit

Leveluk K-8
LeveLuk SD501 Platinum
LeveLuk SD501

EURO
EURO
EURO

3660
3000
2780

PLATA INTEGRALA
Pret
TVA
Transport**
Garantie Extinsa (optional)
Total

Atenție!

EURO 2700

Anespa DX

EURO 2200

PLATA IN RATE (E-Payment)
Pret
TVA
Dobanda ratelor Transport*
Garantie Extinsa (optional)
Total
Avans
Rata €/lunara

*Transport: EU 34 €, GBR, Norvegia, Elvetia 47 €

*Metoda de plata:

LeveLuk JRIV

€

K8: se adauga 10 Euro pentru taxa de trasport

Transfer Bancar

Visa

MC

3 / 6 / 10 / 16 / 24

Amex

Nr Card Credit

CVV

Valabil pana la

Declar că am citit, am înțeles și sunt de acord cu Termenii și condițiile stabilite în POLITICI ȘI PROCEDURI.
Politica de returnare - conform regulamentului UE privind protecția consumatorilor, produsul se poate întoarce / anula
în termen de 2 săptămâni de la data livrării, si cu conditia sa nu a fost folosit.
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE - Prin semnarea acestui formular de cerere, Solicitantul este de acord și confirmă că ENAGIC va stoca și procesa datele sale personale și
informațiile privind colaborarea ambelor părți în formă electronică sau în alt mod. De asemenea, este de acord că, respectând regulile Planului de compensare ENAGIC, datele sale
vor fi puse la dispoziție atât la nivel local, cât și la nivel internațional altor membri ai Organizației de Vânzări ENAGIC și companiilor membre ale grupului internațional ENAGIC.
Aceste date pot fi transferate către un stat care nu este membru al Uniunii Europene. Aceasta este în scopul gestionării cooperării, precum și a executării internaționale a ENAGIC

*Semnatura Aplicant

Data (ZZ/LL/AA)

Sponsorului Informatiile
* Nume Sponsor
* ID Sponsor
Pozitie Sponsor [
]A

ENROLLER INFORMATII
*ENROLLER NUME
*ENROLLER ID
*ENROLLER TELEFON

*Semnatura Sponsor

*Semnatura Enroller

Commerzbank
Name: Enagic Europe GmbH
KTO: 180321200 BLZ: 30040000
IBAN: DE64300400000180321200
SWIFT: COBADEFFXXX

Enagic Europe GmbH
Charlottenstr. 73 - 40210 Düsseldorf Germany
Tel +49-(0)211-936570-00 - Fax +49-(0)211-936570-27
Pentru info si comenzi conctact Italia office:
tel: +39 - 063330670 mail: ordersitaly@enagiceu.com

Tax-No: 133/5821/1603
Ust-ID No. DE814980514
Commercial Register :
Amtsgericht Düsseldorf HRB 58900

CONDITII GENERALE

Declarație de confiden țialitate
Datele personale furnizate de dvs. vor fi colectate și stocate. Odată cu încheierea contractului, cumpărătorul î și dă
acordul pentru prelucrarea datelor. Baza legală pentru prelucrarea datelor în prezen ța consimțământului achizitorului
este Art. 6 alin. 1 lit. un GDPR. Întrucât prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea contractului de cumpă
rare sau pentru executarea măsurilor precontractuale, atunci baza legală suplimentară pentru prelucrarea datelor este
Art. 6 alin. 1 lit. b GDPR. Pentru ca vanzarea dvs sa fie procesata trebuie colectarea datelor. În func ție de procesele
interne ale companiei Enagic dorim sa va informam ca pentru procesarea comenzilor este necesara colectarea
datelor, date care pot fi transferate între sucursalele individuale ale grupului ENAGIC (FRAN ȚA / GERMANIA /
ITALIA). Vă informăm, de asemenea, că datele dvs. personale pot fi transferate si către altre sucursale ENAGIC, cu
sediul în Germania sau în străinătate, în func ție de operațiunile legate de planul de compensare, iar acest transfer
trebuie acceptat explicit. ENAGIC va lua toate măsurile necesare și garanțiile adecvate pentru a se asigura că
transferul acestor date are loc în deplină conformitate cu legile aplicabile. Datele vor fi pastrate pentru îndeplinirea
contractului sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, acestea vor fi șterse de îndată ce nu mai
sunt necesare pentru executarea contractului . Chiar și după încheierea contractului, poate fi necesară stocarea
datelor cu caracter personal ale păr ții contractante pentru a se conforma obliga țiilor contractuale sau legale. Pute ți s
ă modificați oricând datele stocate despre dvs. Dacă datele sunt necesare pentru a îndeplini un contract sau pentru
a efectua măsuri precontractuale, ștergerea prematură a datelor este posibilă numai dacă obliga țiile contractuale sau
legale nu exclud eliminarea.

Politica de anulare
Clientul are dreptul de a se retrage din contract , fara o motivatie ,in termen de 14 zile.Retragerea poate avea loc
fie prin notificare scrisă (ex: Scrisoare , fax, e-mail), fie - dacă articolul este furnizat înainte de expirarea termenului
-prin returnarea bunurilor. Perioada de retragere începe când aceste informa ții sunt primite în scris, cu toate
acestea nu înainte ca bunurile să fi fost primite de către destinatar (în cazul comenzilor repetate ale unor mărfuri
similare înainte de primirea primei livrări) și nu înainte de a ne îndeplini obliga ția de a instrui în conformitate cu
articolul 246 § 2 în legătură cu § 1 (1) și (2) EGBGB, precum și obligațiile noastre în conformitate cu §312e (1)
(1) BGB în legătură cu articolul 246 § 3 EGBGB. Expedierea în timp util a revocării sau a mărfurilor este considerat
ă suficientă pentru respectarea termenului de revocare.
Anularea trebuie adresată:
Enagic Europe GmbH,
Immermannstraße 33
40210 Düsseldorf
În cazul unei anulări valide, ambele păr ți trebuie să returneze bunurile / plă țile primite. Dacă mărfurile sunt returnate
într-o stare degradata fata de cea în care au fost trimise la dvs., va trebui să rambursa ți pentru discrepanța în
valoare. Acest lucru nu se aplică dacă starea produsului este a șa cum ar fi în orice magazin după o inspec ție legitimă
a bunurilor de către cumpărător. Dacă manipula ți bunurile cu grijă, nu ar trebui să existe nici o problemă. Nu ve ți fi
nevoit să plătiți taxa de întoarcere dacă a ți primit o livrare care nu corespunde comenzii dvs. În cazul unei revocări
valide, trebuiesc returnate bunurile și serviciile primite de oricare dintre păr ți și beneficiile derivate (de exemplu, dobâ
nda), dacă este cazul. Dacă nu pute ți să ne returnați Bunurile în întregime sau le returnati in condi ții degradate,
trebuie să ne plătiți o compensație adecvată pentru valoarea pierdută.
Aceasta nu se aplică mărfurilor returnate dacă deteriorarea lor se datorează exclusiv examinării acestora, a șa cum ați
fi făcut-o într-un magazin de vânzare cu amănuntul. În plus, pute ți evita răspunderea pentru compensare prin faptul
că nu utilizați Bunurile ca și cum ar fi proprietatea dvs. și evitând orice lucru care ar putea diminua valoarea acestora.
Bunurile care pot fi trimise prin colet trebuie să fie returnate. Dacă produsul livrat corespunde celui pe care l-a ți
comandat, trebuie să suportați costul returnării acestuia. Obliga țiile de rambursare a plăților trebuie să fie executate î
n termen de 30 de zile de la data trimiterii notificării de revocare.
Sfârșitul politicii de anulare.
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