Formularz klienta (Polska)

NIE MASZ NIC DO STRACENIA... OPRÓCZ KILOGRAMÓW.
DALSZE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE GUARANTEE.VI.COM

Faks na terenie Niemiec: +49 89 921 853 41

99,99 €

SHAPE KIT
1,66 € ZA POSIŁEK, DWA RAZY DZIENNIE

99QV / 92BV Cena w wysyłce
automatycznej
(124 € cena detaliczna)

FUEL KIT
2,59 € ZA POSIŁEK, DWA RAZY DZIENNIE

149QV / 129BV Cena w wysyłce
automatycznej
(208,99 € cena detaliczna)

OSZCZĘDZASZ 25 €

139,99 €

BOOST KIT
2,66 € ZA POSIŁEK, DWA RAZY DZIENNIE

149QV / 148BV Cena w wysyłce
automatycznej
(204,99 € cena detaliczna)

OSZCZĘDZASZ 69 €

159,99 €

OSZCZĘDZASZ 45 €

NOWOŚĆ

* Białko wspiera rozwój i utrzymanie masy mięśniowej.

PRODUKTY DODATKOWE
NAZWA POZYCJI

ZAWIERA: 60 pełnych posiłków!
Dwa koktajle dziennie pomagające kształtować ciało.
Dwa pudełka ciasteczek Nutra-Cookies (Chocolate Chip).
Zawiera próbki Shape-Up™ Flavour Mix-Ins.

ZAWIERA: Codziennie pij koktajl i jedz miskę płatków Crunch, by
dostarczyć organizmowi niezbędne witaminy, minerały, białko i błonnik|
Pomaga rozwijać i utrzymać masę mięśniową | Zaspokaja głód |

ZAWIERA: 60 pełnych posiłków!
Nasza własna mieszanka wysokiej jakości białek.
Próbki Shape-Up™ Flavour Mix-Ins.

CENA

QTY

NAZWA POZYCJI

ALS

CENA

QTY

ALS

49,99 €

□

Vi Bites™ Glorious Greens (7 woreczków) 18QV

15,99 €

□

Vi Crunch® Cereal (12 porcji na opakowanie)

49,99 €

□

Vi Bites™ Fruit Frenzy (7 woreczków) 18QV

15,99 €

□

Vi Crunch® Cereal (6 opakowań po 1 porcji)

24,99 €

□

Vi Bites™ Chocolate Monkey (7 woreczków) 18QV

15,99 €

□

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

6,99 €

□

Vi Bites™ Fiesta Nut (7 woreczków) 18QV

15,99 €

□

30.99 €

□

30.99 €

□

NOWOŚĆ!!

Balance Kit

□
Opakowanie Vi Bites™ LOSE it! dla utraty wagi
(2 pudełka -Fruit Frenzy i Glorious Greens) 35QV
34,99 €/
□
pudełko
Opakowanie Vi Bites™ BUILD it! dla budowania
34,99 €/
masy mięśniowej (2 pudełka - Chocolate Monkey
Nutra-Cookie® Chocolate Chip
□
i Fiesta Nut) 35QV
pudełko
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Koszty dostawy i opakowania doliczane są oddzielnie.
Vi Crunch Granola (6 porcji)

6,99 €

Nutra-Cookie® Oatmeal Raisin

TAK, AUTOMATYCZNIE DOSTARCZ MOJE
ZAMÓWIENIE
5.

12.

KOSZT PRZESYŁKI I OPAKOWANIA
Wartość zamówienia
0,00 € — 59,99 €		
6,99 €
60,00 € — 99,99 € 		
12,99 €
100,00 € — 249,99 € 		
17,99 €
250,00 € — 499,99 €
21,99 €
500,00 € — 699,99 € 		
24,99 €
700,00 € + 		
26,99 €
Plus VAT. Podatek VAT od kosztów przesyłki może być różny i
uzależniony jest od rodzaju zamówionych produktów. Vi stosuje
procentowy podatek VAT w odniesieniu do zakupionych produktów
i jest to ten sam procent co w przypadku podatku VAT od kosztów
przesyłki.

Przy zakupie systemów Executive oraz Star zlecenia automatycznej dostawy są
przetwarzane i realizowane, począwszy od miesiąca następującego po wybranej
dacie. Jeśli wybrana data przypada w weekend lub w dniu ustawowo wolnym od pracy,
zamówienie zostanie zrealizowane w ostatnim poprzedzającym dniu roboczym.

19.

+

TY
NEXT KIT FREE

KLIENCI

Przekonaj trzech klientów do zakupu jednego z naszych zestawów
Challenge Kit o wartości równej lub większej niż twój zestaw, a kolejny
zestaw dostaniesz za darmo!
Plus koszty przesyłki i koszty manipulacyjne. Klienci, którzy sami są uprawnieni do
otrzymania bezpłatnego zestawu, nie są brani pod uwagę w przypadku 3 FOR FREE.

Utrata 10 lb (~5 kg) wiąże się ze spożywaniem pożywnych posiłków przez
90 dni oraz przekazaniem przekąsek organizacji charytatywnej PROJECT 10
Charity.
Produkt y Vi uzupełniają zdrow y, zrównoważony sposób odż y wiania i regularne
ćwiczenia fiz yczne, a nie zastępują ich. W prz ypadku problemów zdrowotnych
należ y skonsultować się z lekarzem.

DANE OSOBOWE
Nazwisko:		

Nr identyfikacyjny ID osoby dokonującej rejestracji:

_

Imię:

Osoba dokonująca rejestracji to działający, niezależny promotor Vi, który poleca Cię jako nowego klienta. Osoba dokonująca rejestracji może dodać Cię jako nowego klienta na dowolnym poziomie swojej organizacji.

Nazwisko: 		
Data urodzenia:

DANE DO FAKTURY:

Imię:
/

Płeć: ▢ Mężczyzna ▢ Kobieta

/

Nazwa firmy*:
* Podać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wymagane).

Nr tel. stacjonarnego:

Nr tel. komórkowego:

Nr kierunkowy do kraju

Nr kierunkowy do kraju

Imię i nazwisko na karcie kredytowej:
Numer karty kredytowej:
Data ważności:
Typ karty:

Adres e-mail:

/
▢ Visa

/

Kod bezpieczeństwa:

▢ MasterCard

▢ American Express

Podpis posiadacza karty kredytowej:
Upoważniam Vi do obciążania mojego rachunku podaną kwotą. Zobowiązuję się zapewnić na rachunku powyższą kwotę zgodnie z
warunkami używania karty. Rozumiem, że Vi doliczy do kosztów zamówienia podatek VAT oraz koszty wysyłki i koszty manipulacyjne.

Adres dostawy / korespondencji:

Dane do faktury:
Kod pocztowy:

Miasto:

Kraj:

W niniejszych Warunkach:
„Vi” oznacza Vi Germany GmbH c/o Leopoldstraße 256, 80807 Monachium, Niemcy.
Zamówienia muszą zostać zatwierdzone przez Vi i realizowane są, gdy zamówione produkty są dostępne.
Vi zapewnia, że wszystkie produkty zostaną dostarczane klientom na adres wskazany na formularzu w terminie 30 dni od daty otrzymania formularza.
Jeżeli produkty nie zostaną dostarczane w ustalonym okresie lub nie jesteś usatysfakcjonowany jakością towaru, masz prawo do zwrotu kosztów
niezależnie od innych praw i procedur. Masz prawo do wycofania się z umowy zgodnie z punktem 7 Warunków.

Kod pocztowy:

Miasto:

Kraj:

Vi wykorzystuje zebrane informacje do przeprowadzania analiz demograficznych i statystycznych oraz w celach marketingowych i badania rynku. Vi
nigdy nie udostępnia danych osobowych niezależnym reklamodawcom. Vi ma prawo udostępnić dane osobowe firmom stowarzyszonym z grupą Vi w
tym ViSalus Inc., z siedzibą w Troy, Michigan i Los Angeles, Kalifornia, USA.
Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych we wszystkich naszych jednostkach, szanujemy prawo do prywatności oraz zdajemy sobie sprawę
ze znaczenia ochrony danych osobowych.

Składając podpis, wyrażam zgodę na warunki użytkowania Vi oraz na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zgodnie z polityką ochrony danych osobowych. Vi gromadzi i przechowuje informacje o działaniach klienta i łączy te informacje z informacjami podanymi
podczas zawierania niniejszej umowy (w tym, lecz nie ograniczając do imienia, adresu e-mail, adresu i daty urodzenia).

Podpis klienta: X

Vi Germany GmbH, c/o Leopoldstraße 256, 80807 Monachium, Niemcy • plinfo@vi.com • pl.vi.com • Infolinia: 00800 2639 2984. AG Frankfurt, Rejestr Handlowy numer 95656, dyrektorzy generalni: Ryan J. Blair, Todd A. Goergen.
© 2015 Vi Germany GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1053PL001 8.15_r8

Formularz klienta (Polska)
Faks na terenie Niemiec: +49 89 921 853 41
WARUNKI — KLIENT

Skutki anulowania zamówienia

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami (dalej „Warunki”) przed złożeniem zamówienia na produkt za pośrednictwem strony
internetowej prowadzonej i/lub utrzymywanej przez Vi (obejmuje ona również strony internetowe naszych Promotorów, które łącznie
określane są w dalszej części Warunków jako „Strony internetowe”). Zalecamy wydrukowanie Warunków lub zapisanie ich na nośniku
danych. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych przez klienta dokonującego zakupu produktu
oferowanego albo na Stronach internetowych, albo za pomocą niniejszego zamówienia.

W przypadku skutecznego anulowania zamówienia powinny zostać zwrócone płatności otrzymane przez obydwie strony, a wszelkie
uzyskane korzyści (np. odsetki) — oddane. Jeśli nie jesteś w stanie zwrócić lub zrekompensować otrzymanych wypłat i świadczeń
(na przykład korzyści wynikających z użycia) lub możesz zwrócić je tylko częściowo, albo w gorszym stanie, jesteś zobowiązany do
zwrotu utraconej wartości.

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA SKŁADANEGO NA STRONACH INTERNETOWYCH
Aby złożyć zamówienie na Stronach internetowych, musisz mieć co najmniej 18 lat.
2. SPRZEDAWCA PRODUKTÓW
Jeśli miejscem Twojego zamieszkania jest Polska, sprzedaż dokonywana będzie przez Vi Germany GmbH („Vi”, „my”, „nas”, „nasz”),
c/o Vi Germany GmbH, c/o 256, 80807 Leopoldstraße Monachium, Niemcy, Rejestr Handlowy numer HRB 95656 utrzymywany
przez Sąd Rejonowy dla miasta Frankfurt nad Menem, Dyrektorzy generalni: Ryan Blair, Todd Goergen, NIP: DE292108491

Jesteś zobowiązany do zapłacenia rekompensaty z tytułu pogorszenia stanu produktu oraz uzyskanych korzyści wyłącznie w
zakresie, w jakim pogorszenie stanu produktu wynika ze sposobu stosowania go wykraczającego poza możliwe do sprawdzenia
właściwości i funkcje produktu. „Sprawdzenie właściwości i funkcji” odnosi się do badania i oceny produktu, które są możliwe do
wykonania i są stosowane w sklepach detalicznych. Zapakowane, gotowe do wysyłki produkty są zwracane na nasze ryzyko. Jeśli
dostarczone produkty odpowiadają zamówieniu i jeśli cena zwracanych produktów nie przekracza 40 euro, a w przypadku produktów
o wyższej cenie, jeśli, w momencie anulowania zamówienia, jeszcze nie uiściłeś zapłaty lub uzgodnionej przez obydwie strony
płatności częściowej, zobowiązany jesteś opłacić standardowe koszty przesyłki zwrotnej.

Numer telefonu 00800 2639 2984, e-mail: kundenservice@vi.com

W przeciwnym wypadku nie ponosisz kosztów przesyłki zwrotnej. Produkty, które nie są zapakowane i gotowe do wysyłki, zostaną
od Ciebie odebrane. Zwrot płatności musi zostać zrealizowany w okresie 30 dni. Okres zwrotu zaczyna się dla Ciebie w dniu wysłania
zgłoszenia o anulowaniu zamówienia lub dniu odesłania produktów, dla nas z chwilą ich otrzymania.

3. TWOJE ZAMÓWIENIA

8. POLITYKA ZWROTÓW

Za pośrednictwem Stron internetowych możesz złożyć zamówienie standardowe lub zamówienie z automatyczną dostawą
Niniejsza polityka VI dokonywania zwrotów (w tym gwarancja zwrotu pieniędzy w okresie 90 dni — „polityka zwrotów”) nie narusza
(„zamówienie z automatyczną dostawą”). Jeżeli nie zostało to zdefiniowane inaczej w Warunkach, określenie „zamówienie” odnosi się praw, do których masz prawo jako konsument (takich jak, na przykład, ustawowe prawo do anulowania zamówienia i ustawowe
do zamówień standardowych oraz zamówień z automatyczną dostawą
prawa wynikające z gwarancji). Prawa udzielane na mocy niniejszej polityki zwrotów to dodatkowe uprawnienia w stosunku do
powyższych praw. Vi gwarantuje jakość swoich produktów. Jeżeli produkt nie satysfakcjonuje klienta, Vi odbiera produkt zgodnie
3.1 ZAMÓWIENIA STANDARDOWE
z następującymi zasadami:
Przed złożeniem standardowego zamówienia masz możliwość przejrzenia i zmiany zamówienia. Po złożeniu standardowego
a. _W przypadku produktów uszkodzonych podczas transportu zostaną one wymienione na produkty tego samego rodzaju.
zamówienia zostaje ono przez nas zarejestrowane. Po złożeniu standardowego zamówienia produktu na Stronach internetowych
b. _Produkty mogą zostać zwrócone w ciągu trzydziestu (30) dni od daty dostawy. W takim przypadku zwracamy ich koszt
wysyłamy e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz informacjami szczegółowymi dotyczącymi zamówienia („ e-mail
pomniejszony o koszty wysyłki oraz opłaty manipulacyjne, z uwzględnieniem opłat za ponowne wprowadzenie do magazynu,
jak to opisano poniżej:
z potwierdzeniem”). Zalecamy wydrukowanie e-maila z potwierdzeniem lub zapisanie go na nośniku danych. Wysłanie e-maila
z potwierdzeniem oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy kupna-sprzedaży z Vi.
c._Zwroty wszystkich dobrze sprzedających się produktów wykonane w okresie pomiędzy piętnastym (15), a trzydziestym (30)
dniem od daty doręczenia będą uprawnione do zwrotu ich kosztu pomniejszonego o opłatę za ponowne wprowadzenie do magazynu
3.2 ZAMÓWIENIE Z AUTOMATYCZNĄ DOSTAWĄ
w wysokości 10%.
Masz możliwość zamówienia automatycznej, comiesięcznej dostawy produktów oferowanych na Stronach internetowych
( „zamówienie z automatyczną dostawą”). Podczas składania zamówienia z automatyczną dostawą wyrażasz zgodę, abyśmy
dostarczali wybrane przez Ciebie produkty co miesiąc (i) w dniu automatycznej dostawy („data automatycznej dostawy”)
określonym przez Ciebie podczas składania zamówienia lub (ii) na trzy (3) dni robocze przed datą automatycznej dostawy, gdy data
automatycznej dostawy przypada na weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy. Proszę pamiętać, że wysyłamy produkty w dniu
automatycznej dostawy, i że produkty zostaną dostarczone po tej dacie.
Przed złożeniem zamówienia z automatyczną dostawą masz możliwość przejrzenia i zmiany zamówienia. Po złożeniu zamówienia
z automatyczną dostawą zostaje ono przez nas zarejestrowane.

d. _Zwroty wszystkich dobrze sprzedających się produktów wykonane po upływie trzydziestu (30) dni od daty doręczenia będą
uprawnione do otrzymania linii kredytowej na inne produkty ViSalus o wysokości pomniejszonej o opłatę za ponowne wprowadzenie
do magazynu w wysokości 10%.
e. _Towary zwrócone w wyniku nieudanej dostawy (tj. trzy (3) próby dostawy, odbiorca wyprowadził się, odbiorca podał nieprawidłowy
lub niepełny adres) mogą zostać objęte dodatkowymi kosztami wysyłki oraz opłatami manipulacyjnymi z tytułu ponownej wysyłki
produktu.
f. _Prowizje dowolnego typu, które zostały wypłacone Promotorowi z tytułu produktów, które ostatecznie zostały zwrócone do ViSalus
z żądaniem zwrotu kosztów, zostaną odliczone od płatności przyszłych prowizji oraz
g. _Zwroty przekraczające w ciągu jednego (1) roku sumę 300,00 € powodują usunięcie konta Promotora.

Po złożeniu zamówienia wysyłamy e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia z automatyczną dostawą. Wysłanie e-maila
z potwierdzeniem oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy kupna-sprzedaży obejmującej pierwszy produkt oraz zawarcie
prawnie wiążącej umowy automatycznej dostawy. Kolejne umowy kupna-sprzedaży z Vi obejmujące cykliczne dostawy produktów
dokonywane po pierwszej dostawie staną się prawnie wiążące wraz z dostawą kolejnych produktów.

Najnowsza polityka dotycząca zwrotów podana została na stronie: vi.com/guarantee.

Nie istnieje obowiązek złożenia zamówienia o minimalnej wartości. Możesz dokonać zmian w zamówieniu z automatyczną dostawą
mailem lub kontaktując się telefonicznie z obsługą klienta Vi. Zmiany w zamówieniach muszą zostać odebrane przez Vi na co najmniej
dwa (2) dni kalendarzowe przed datą automatycznej dostawy. Dotyczy to także sytuacji, gdy data automatycznej dostawy przypada na
weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy. Zmiany w zamówieniu dokonane w tym okresie lub po jego upływie uznane zostaną za
zmiany w zamówieniu dotyczącym następnego miesiąca.

8.1 90-DNIOWA GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY:

Możesz anulować zamówienie z automatyczną dostawą oraz umowę automatycznej dostawy w dowolnym momencie, składając
wypowiedzenie na dwa (2) dni kalendarzowe przed następnym dniem automatycznej dostawy. W tym celu skontaktuj się z obsługą
klienta Vi przez telefon lub e-mailem pod adresem kundenservice@vi.com. Wypowiedzenie złożone w okresie wypowiedzenia lub po
jego upłynięciu wejdzie w życie dopiero w następnym miesiącu.
Vi zastrzega sobie prawo do anulowania zmówień z automatyczną dostawą z okresem wypowiedzenia wynoszącym jeden (1) miesiąc.
4. CENY I FORMY PŁATNOŚCI
Wszystkie ceny podane na Stronach internetowych podane zostały w Euro. Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT
Oferujemy następujące formy płatności:
a. _Karta kredytowa (Visa, MasterCard, American Express, Diner’s Club): w przypadku płatności kartą kredytową, zostanie ona
obciążona od razu. W przypadku zamówień z automatyczną dostawą karta kredytowa będzie obciążana co miesiąc, w dniu
automatycznej dostawy. Jeśli data automatycznej dostawy przypada na weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy, karta
kredytowa zostanie obciążona do trzech (3) dni roboczych przed datą automatycznej dostawy.
b. _PayPal: płatności można dokonywać w systemie PayPal. PayPal to instytucja finansowa umożliwiająca firmom oraz osobom
fizycznym posiadającym adres e-mail bezpieczne, wygodne i tanie wysyłanie i odbieranie płatności on-line. System PayPal
wykorzystuje istniejącą infrastrukturę finansową, złożoną z rachunków bankowych i kart kredytowych, oferując globalne rozwiązanie
dla płatności realizowanych w czasie rzeczywistym. Oferta PayPal idealnie pasuje do potrzeb małych firm, sklepów internetowych,
osób fizycznych i innych podmiotów, którym nie odpowiadają tradycyjne metody płatności.
P_ ayPal (Europe) S.à R.L. et Cie, S.C.A. to posiadająca wszelkie niezbędne licencje luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu
artykułu 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie sektora finansowego, z późniejszymi zmianami, będąca pod nadzorem
luksemburskiego organu nadzoru, Commission de Surveillance du Secteur Financier, z siedzibą w Luksemburgu L-1150.
5. DOSTAWA
Kliknij tu, aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych metod dostawy oraz kosztów przesyłki. Dostarczamy zamówienia wyłącznie
na terytorium Polski.
6. DOSTĘPNOŚĆ I PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ
Proszę pamiętać, że nie udzielamy gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących wysyłki oraz czasu dostawy.
W przypadku chwilowej niedostępności jednego z zamówionych produktów poinformujemy o tym e-mailem. Jeśli zamówienie
obejmuje inne produkty, oprócz produktu chwilowo niedostępnego, prześlemy wszystkie dostępne produkty, a produkt chwilowo
niedostępny doślemy, gdy tylko stanie się dostępny, bez żadnych dodatkowych opłat. Jeśli nie życzysz sobie późniejszej dostawy,
może anulować zamówienie telefonicznie za pośrednictwem bezpłatnej infolinii: 00800 2639 2984. W przypadku anulowania
zamówienia konto karty kredytowej/konto bankowe nie zostaną obciążone żadnymi płatnościami.
W wyjątkowym przypadku, gdy produkt stanie się trwale niedostępny, poinformujemy e-mailem, że nie jesteśmy w stanie zrealizować
zamówienia i rozliczymy dokonane płatności.
7. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA I KOSZT ZWROTU PRODUKTÓW
Prawo do anulowania zamówienia / Procedura anulowania zamówienia
Możesz anulować zamówienie w ciągu 14 dni bez podania przyczyn, w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub, jeśli towary zostały
dostarczone przed upływem terminu odstąpienia od zamówienia, również przez jego odesłanie. Okres odstąpienia od zamówienia
rozpoczyna się w dniu otrzymania niniejszej procedury w postaci pisemnej, ale nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę
(w przypadku powtarzających się dostaw podobnych towarów, nie przed otrzymaniem pierwszej dostawy częściowej) oraz przed
wypełnieniem przez nas obowiązków informacyjnych zgodnie z polskim prawem.
Terminowe odesłanie informacji o anulowaniu zamówienia lub towaru jest wystarczające dla honorowania okresu odstąpienia od
zamówienia. Informację o anulowaniu zamówienia należy przesłać na adres:
Dla klientów:
Vi Germany GmbH
Leopoldstraße 256, 80807 Monachium, Niemcy
kundenservice@vi.com

Aby dokonać zwrotu Produktów Vi w wyniku rozwiązania niniejszej Umowy, należy zrobić to w okresie 21 dni od daty rozwiązania
Umowy.

Gwarancja ta ma zastosowanie do klientów, którzy:
a._Dokonali zakupu zestawu Challenge Kit i korzystają z produktów przez dziewięćdziesiąt (90) dni zgodnie z zaleceniami,
b. _Podali swój cel Challenge na challenge.com, co wymaga uprzedniego powiadomienia i wyrażenia zgody na przedstawione tam
warunki oraz
c. _Nie są zadowoleni z wyników Challenge po każdym z powyższych etapów i powiadomili nas o tym telefonicznie w terminie 10
(dziesięciu) dni od daty zakończenia wyzwania Challenge pod numerem telefonu 00800 2639 2984.
8.2 PROCEDURA ZWROTU:
Aby zwrot został dokonany zgodnie z niniejszą polityką zwrotów, konieczne jest podanie numeru zwrotu. Aby uzyskać numer
zwrotu, klient lub VIP musi skontaktować się z Vi. Bez tego numeru nie będziemy w stanie przyjąć zwrotu. Prosimy o dołączenie do
opakowania zwrotnego faktury dostarczonej przez Vi. Jeśli zwracane produkty nie zawierają numeru zwrotu, rejestrujemy go, a klient
lub VIP musi skontaktować się z Vi telefonicznie, aby podać informacje dotyczące przyczyny zwrotu. W przypadku zawrotów nie
przyznajemy niezatwierdzonych kredytów.
8.3 DARMOWA INFOLINIA:
00800 2639 2984 (BODYBYVI) — poniedziałek 6.00 — sobota 6.00 — Dodatkowe godziny w soboty od 15.00 do 23.00.
9. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
Produkty dostarczane przez Vi pozostają własnością Vi do momentu dokonania płatności.
10. WADY
W przypadku wystąpienia wad są one przedmiotem obowiązujących przepisów prawnych. Jeśli produkt objęty jest dodatkową
gwarancją producenta, gwarancja producenta zostanie dostarczana wraz z produktem. Wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji
producenta nie naruszają uprawnień wynikających z przepisów prawa.
11. ZMIANY W WARUNKACH
Aktualna wersja niniejszych Warunków dostępna jest na Stronach internetowych, a data ich wejścia w życie podana jest u góry
ekranu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym momencie. W przypadku zamówień
z automatyczną dostawą, zmiany w Warunkach wchodzą w życie zgodnie z następującymi zasadami: o wszystkich zmianach w
Warunkach powiadomimy drogą e-mailową. W przypadku braku zastrzeżeń do zmian w Warunkach w okresie czterech (4) tygodni
od daty otrzymania powiadomienia, uznaje się, że zmienione Warunki zostały zaakceptowane. W powiadomieniu przekażemy też
informację, że w przypadku braku zastrzeżeń w okresie czterech (4) tygodni od daty otrzymania powiadomienia, zmiany będą
uważane za zaakceptowane. W przypadku zastrzeżeń do zmian, mamy prawo do anulowania zamówień z automatyczną dostawą z
okresem wypowiedzenia wynoszącym jeden (1) miesiąc.
12. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO
Niniejsze Warunki i ich interpretacje podlegają prawodawstwu polskiemu.
13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Składając podpis na 1 stronie formularza zamówienia, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych
osobowych przez Vi w związku z niniejszą Umową:
• _Vi gromadzi i przechowuje informacje o działaniach klienta i łączy te informacje z informacjami podanymi podczas składania
zamówienia (w tym, lecz nie ograniczając do imienia, adresu e-mail, adresu i daty urodzenia).
• _Vi wykorzystuje zebrane informacje do przeprowadzania analiz demograficznych i statystycznych oraz w celach marketingowych
i badania rynku.
• _Vi może udostępnić dane osobowe firmom stowarzyszonym z Vi w tym, ale nie ograniczając się do ViSalus Inc., z siedzibą w Troy,
Michigan i Los Angeles, Kalifornia, USA. Vi może także przekazać dane osobowe, dla własnych celów, zewnętrznym dostawcom usług
zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych. Vi nigdy nie udostępni Twoich danych osobowych osobom trzecim,
w szczególności do celów reklamowych.
_Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych we wszystkich naszych jednostkach, szanujemy prawo do prywatności.
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