
Achizitionand cel putin 30 PPV de produse (PPV reprezinta puncte alocate fiecarui produs conform Listei de preturi si Sistemului
de marketing al NeoLife) aveti dreptul de a va inregistra ca si Membru NeoLife(*)

SE COMPLETEAZA CU AJUTORUL PREZENTATORULUI
I.D.N. PREZENTATOR NUME PRENUME
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Propria persoana Prezentator

(*) BENEFICIILE CALITATII DE MEMBRU

Membrul are dreptul de a achizitiona produse, pentru uz personal, cu 10 % discount, in urmatoarele 12 luni succesive inregistrarii. Prin 12 luni se inteleg, 
luna de inregistrare si cele 11 luni succesive. Pentru a mentine statutul de Membru, este necesar sa faceti o comanda de produse direct la Societate, in 
intervalul unui an de la inregistrare. Fiecare comanda va extinde, cu 12 luni calculate de la data comenzii respective, statutul si beneficiile de Membru. 
Statutul si beneficiile calitatii de Membru se vor anula in absenta unei comenzi de produse, efectuate in intervalul celor 12 luni calculate de la data 
inregistrarii.. Membrul poate achizitiona produse doar pentru uz personal.

1) Original pentru NeoLife;   2) Copie pentru Distribuitor Independent

Loc Data Semnatura

INTRUCTIUNI PENTRU RIDICAREA/LIVRAREA PRODUSULUI

PRETUL PRODUSELOR
Preturile facturate pentru produsele comandate sunt cele mentionate in Lista de preturi la 
data la care Membrul trimite comanda. Societatea isi rezerva dreptul sa modifice in mod 
regulat preturile pentru produsele sale. Membrul va fi notificat cat de curand posibil 
privind aceste schimbari.

INFORMATII REFERITOARE LA DREPTUL DE RETRAGERE
Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 34/2014 privind Drepturile Consumatorilor 
in cadrul Contractelor Incheiate cu Profesionistii, Membrul in calitate de consumator are 
dreptul de a rezilia contractul fara a motiva rezilierea, in termen de 14 (paispezece) zile 
calendaristice de la data la care Membrul insusi sau un tert desemnat de acesta, altul decat 
transportatorul, intra in posesia fizica a produselor comandate.
Pentru a-si exercita dreptul de reziliere, Membrul este obligat sa trimita Societatii, 
Formularul de retragere din Anexa 1 de mai jos semnat, continand declaratia explicita de 
a dori sa rezilieze contractul, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire 
sau prin fax catre Societate. Pentru a respecta termenul de reziliere, este suficient ca 
Membrul sa trimita comunicarea referitoare la exercitarea dreptului de reziliere inainte de 
expirarea perioadei in care poate rezilia.
Efectele rezilierii. In cazul in care Membrul reziliaza contractul in conditiile de mai sus, 
acesta este obligat sa returneze Societatii produsele achizitionate in stare comercializabila 
intacte, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in termen de 14 (paisprezece) zile 
calendaristice, cel mult, de la data in care a notificat decizia de a rezilia contractul. 
Termenul limita este respectat daca produsele sunt returnate inainte de expirarea 
perioadei de 14 zile. Societatea va rambursa toate platile efectuate de catre Membru, fara 
intarziere si in orice caz in termen de 14 (paisprezece) zile:
- de la primirea Formularului de retragere semnat, daca produsele comandate nu au fost 

inca expediate Membrului; sau
- de la primirea produselor comandate si restituite de Membru; 
rambursarea poate fi amanata pana la data receptionarii produselor care au facut 
obiectul vanzarii sau pana la momentul primirii unei dovezi din partea, din partea 
Membrului, ca a trimis aceste produse catre Societate, luandu-se in considerare data 
cea mai apropiata.
Clientul trebuie sa restituie produsele expediindu-le pe adresa Societatii mentionate mai 
sus. Costurile directe ale restituirii produselor sunt in sarcina Membrului. Rambursarea 
platilor efectuate de catre Membru cu privire la expedierea produselor returnate se va 
face prin transfer bancar in banca si contul specificate de Membru.

GARANTIA
Toate produsele vandute de Societate sunt fabricate cu materii prime de inalta calitate si 
cu metodele cele mai moderne. Daca un produs s-ar dovedi ca nu corespunde cerintelor 

pe care Societatea le garanteaza, Membrul nesatisfacut poate solicita:
a) schimbul cu produse NeoLife de valoare egala cu cele achizitionate, sau
b) achizitionarea de alte produse NeoLife de aceeasi valoare, sau
c) rambursarea intregii sume platite pentru achizitionarea acestor produse. 

Cererea clientului poate fi formulata catre Distribuitor sau catre societatea
NeoLife International SRL.

Garantia exclude daunele cauzate de utilizarea neadecvata de catre Membru a produselor 
prin nerespectarea instructiunilor prezente pe eticheta sau daunele cauzate de produse 
care sunt achizitionate in recipiente sau ambalaje neoriginale.
Clientii beneficiaza de drepturile acordate consumatorilor prin Legea nr. 449/2003 privind 
vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin semnarea acestui Formular, Membrul declara ca este de acord ca datele cu caracter 
personal furnizate prin acest document vor fi colectate/prelucrate de Societate in scop de 
reclama, marketing servicii pe internet, marketing direct. 
Ce date colectam si cum sunt utilizate:
NeoLife colecteaza date personale de baza, in ceea ce-i priveste pe proprii distribuitori, 
in scopul derularii activitatilor comerciale curente. Datele sunt utilizate in procesarea 
comenzilor, personalizarea experientei pe site-ul web al companiei, individualizarea 
actiunilor ce implica curieratul, calcularea comisonaelor, si gestionarea tendintele in 
vanzari. Colectam aceste date la momentul inregistrarii ca si Distribuitor sau Membru si 
cand sunt efectuate comenzi. Aceste date includ: Nume prenume, Adresa, Adresa Email, 
Numar de telefon, Data de nastere, Cod numeric personal.
NeoLife nu distribuie sau impartaseseste aceste date cu nici-o alta companie externa, si 
furnizeaza anumite informatii, strict legate de activitatea de dezvoltarea unei organizatii 
de Distribuitori, Distribuitorului din linie ascendenta. Aceasta colectare de Date este 
esentiala nevoilor activitatii NeoLife, iar obligatiile contractuale sunt specificate in Modulul 
de Inregistrare. Pentru a vedea ce Date colecteaza NeoLife, va rugam sa trimiteti un 
e-mail la orderentry@gnld.ro. Va rugam sa notati faptul ca, la momentul acestei solicitari, 
va va fi solicitata o verificare a propriei identitati.
Pentru a sterge datele personale din baza de date a NeoLife, va rugam sa trimiteti un 
e-mail la orderentry@gnld.ro. Prin stergerea datelor personale nu veti mai putea dobandi 
sau mentine calitatea de Distribuitor sau Membru.

Luna NeoLife

NeoLife
International S.r.l.
(“Societatea” sau “NeoLife”)

Str. Polona nr. 68-72
Sector 1, Bucuresti

Nr. Inreg. com.: J40/10325/1995
C. I . F.: RO 7926280
Capital social: 2182 RON
Cont: RO60BRDE410SV19777884100
Banca: BRD GSG - Sucursala Academiei

Operator de date personale inregistrat sub nr. 10563
tel.021 4104290/ 4104291/4104294 - fax 021 4104296
VODAFONE 0729 228383 - ORANGE 0742 228382
e-mail orderentry@gnld.ro
www.neolife.com | www.neolifeshop.ro | NeoLife Romania

ORASCOD POSTAL JUD. TELEFON TELEFON MOBIL

NUME PRENUME

ADRESA E-MAIL

LUOGO DI NASCITA DATA NASTERIIJUD.

 Spatiu rezervat NeoLife

I.D.N.

CNP

47/

Regulamentul (UE) 2016/679 privind Protectia Datelor Personale, beneficiati de dreptul de 
acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveti 
dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea 
datelor. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dvs. cu 
caracter personal vor fi transferate in tari din Uniunea Europeana si in afara spatiului 
Uniunii Europene.

FORMULAR INREGISTRARE MEMBRU

636018 RADU FLORIAN
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