Zgoda na odliczenie od premii
w ramach kampanii Jeden dolar dla jednego dziecka
- One Dollar for One Child (ODOC)
Kraj

: ________________________ Numer seryjny

: _____________________

Kod dystrybutora : ________________________
Nazwisko dystrybutora : __________________________________________________________
Numer Dowodu Osobistego : ____________________

Numer Tel. Kom. : _______________

Niniejszym wnioskuję i upoważniam DAXEN SLOVAKIA s.r.o. “Firmę” do potrącenia następującej
kwoty z mojej łącznej miesięcznej premii w ramach udziału w kampanii Jeden dolar dla jednego
dziecka (ODOC), która odbywa się od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Miesiąc premii

Lip 2020

Sie 2020

Wrz 2020

Paź 2020

Lis 2020

Gru 2020

Kwota do
potrącenia
Waluta: _______
Uwaga: Jeśli w danym miesiącu odliczenie od premii na NIE zostać dokonane, należy zaznaczyć "-" w odpowiednim polu.

Podpis:

Akceptacja:

___________________________
Nazwisko Dystrybutora:
Data:

_______________________________
Manager Rynku Krajowego:
Data:

Regulamin:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Niniejsza opcja potrącenia kwoty z premii jest otwarta i dostępna dla wszystkich Dystrybutorów DXN, którzy chcą wziąć udział
w Kampanii ODOC.
Nie ma górnego ograniczenia kwoty do odliczenia od premii, jej minimalna wysokość wynosi 4,10 PLN.
W przypadku, gdy premia uzyskana w danym miesiącu będzie niższa niż kwota która ma być potrącona zgodnie z
upoważnieniem udzielonym przez Dystrybutora w Formularzu Zgody na Odliczenie od Premii, Firma zastrzega sobie prawo
do potrącenia pełnej kwoty premii uzyskanej w danym miesiącu premiowym w ramach niniejszej Kampanii
Dystrybutor otrzymuje eVoucher o równoważnej wartości po każdym pomyślnie dokonanym miesięcznym potrąceniu z premii,
zgodnie z upoważnieniem udzielonym Firmie przez Dystrybutora w Formularzu Zgody na Odliczenie od Premii. Taka wartość
eVouchera zostanie przesłana na indywidualne konto członka jako Punkty ODOC, gdzie Dystrybutor może sprawdzić aktualny
stan Punktów ODOC za pośrednictwem e-World
Kwota potrącana z premii jest przeliczana na tę samą walutę, która została użyta przy zakupie produktu, w oparciu o kurs
wymiany walut ustalony uprzednio przez Firmę
Punkty ODOC mogą być wykorzystane przez Dystrybutora w ramach kwoty rabatu na pakiety ODOC wyłącznie w wysokości
określonej przez Firmę w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku. Saldo Punktów ODOC, które nie zostaną
wykorzystane po 31 stycznia 2021 r., zostanie anulowane i nie będzie odtąd uprawniać do jakiegokolwiek zakupu
Wszelkie wnioski o rezygnację z odliczenia od premii należy kierować do Firmy pisemnie co najmniej na jeden (1) miesiąc
przed miesiącem, w którym ma zostać dokonane odliczenie od premii. Wniosek o rezygnację, który nie spełni warunku
złożenia z wyprzedzeniem o co najmniej jeden (1) miesiąc, nie zostanie przyjęty, a cała odliczona kwota nie będzie podlegać
zwrotowi
Firma zastrzega sobie bezwzględne prawo, zgodnie ze swoją swobodą i uznaniem, aby dokonać rewizji, uszczegółowienia,
zmiany, modyfikacji, poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia jednego lub wszystkich punktów Regulaminu w dowolnym
momencie bez konieczności uprzedniego powiadomienia i podania przyczyny.

