CENNIK PRODUKTÓW SYNERGY

ZASADY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
Zamówienia można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 796 799 766 lub mailowo na adres
kontakt@synergyclub.pl, lub za pośrednictwem firmowej platformy zakupowej on-line
zlokalizowanej na stronie internetowej synergyclub.pl (zakładka Klient).
Prawidłowo wykonane zamówienie powinno być czytelne oraz zawierać:
•
•
•

Dane odbiorcy przesyłki (imię i nazwisko, pełny adres wysyłkowy, aktualny numer telefonu
kontaktowego, adres e-mail);
Sposób płatności (przy odbiorze lub karta płatnicza);
Dokładne dane dotyczące zamawianych produktów (liczba i nazwa produktów/pakietów).

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY
•
•
•
•

Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku;
Zamówienie jest realizowane zazwyczaj tego samego dnia, jeśli wpłynęło do godz. 13:00;
Przesyłki doręczane są przez firmę DPD w ciągu 1-2 dni roboczych od daty ich nadania;
Zamówienia nie są realizowane oraz doręczane w soboty, niedziele oraz święta.
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SPOSOBY PŁATNOŚCI I KOSZTY TRANSPORTU
Płatność przy odbiorze
•
•
•
•
•

W opcji tej można zamówić dowolną liczbę produktów/pakietów;
Zamówienie opłacane jest u kuriera przy odbiorze paczki;
Zamówienie można opłacić gotówką lub kartą;
Koszt transportu wynosi 29,90 zł;
Niezależnie od liczby zamawianych produktów/pakietów, koszt transportu jest zawsze stały.

Płatność kartą płatniczą
•
•
•
•

W opcji tej można zamówić dowolną liczbę produktów/pakietów;
Zamówienie wykonywane jest za pośrednictwem bezpiecznej, internetowej platformy;
zakupowej firmy Synergy;
Koszt transportu wynosi 19,90 zł;
Niezależnie od liczby zamawianych produktów/pakietów, koszt transportu jest zawsze stały.

WYJAŚNIENIE CEN ZAWARTYCH W CENNIKU
•
•

Cena standardowa – dostępna dla klientów wykonujących zamówienia stosownie do własnych
potrzeb (nieregularnie).
Cena promocyjna – dostępna dla klientów wykonujących swoje pierwsze zamówienie lub osób
zapisanych na comiesięczną dostawę produktów: 1, 5, 10, 15 lub 20 dnia miesiąca (do wyboru).
Każdy klient może włączyć auto-wysyłkę lub z niej zrezygnować w dowolnym czasie, nie
ponosząc żadnych konsekwencji (o szczegóły auto-wysyłki proszę pytać dystrybutora).

WAŻNE INFORMACJE
•
•

•
•
•

Produkty wysyłane są z oficjalnego magazynu firmy Synergy WorldWide znajdującego się w
miejscowości Bronisze pod Warszawą;
Do każdej przesyłki dołączany jest oryginalny dowód zakupu, wystawiony przez podmiot
realizujący zamówienia: Synergy WorldWide Europe B.V., Centaurusweg 123, 5015 CT Tilburg
(Holandia);
Ceny zawarte w poniższym cenniku nie zawierają kosztów transportu;
Zamówienia realizowane są w opcji klienckiej w cenach firmowych bez ukrytych kosztów;
Administratorem danych osobowych podawanych podczas składania zamówienia jest Synergy
WorldWide. Szczegółowy zapis znajduje się na ostatniej stronie cennika.

©COPYRIGHT MATEUSZ PAŚ – NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR SYNERGY WORLDWIDE POLSKA
TELEFON: +48 796 799 766
E-MAIL: KONTAKT@SYNERGYCLUB.PL
STRONA INTERNETOWA: WWW.SYNERGYCLUB.PL

CENNIK PRODUKTÓW
SYNERGY

CENA
STANDARDOWA

CENA
PROMOCYJNA

NUMER
KATALOGOWY

1 opakowanie (30 saszetek)

273 zł

249 zł

#01

2 opakowania (60 saszetek)

345 zł

314 zł

#02

4 opakowania (120 saszetek)

607 zł

552 zł

#03

1076 zł

978 zł

#04

1 butelka (48 dawek)

97 zł

88 zł

#05

4 butelki (192 dawki)

316 zł

287 zł

#06

9 butelek (432 dawki)

582 zł

529 zł

#07

1 butelka (24 dawki)

143 zł

130 zł

#08

3 butelki (72 dawki)

345 zł

314 zł

#09

6 butelek (144 dawki)

607 zł

552 zł

#10

1001 zł

910 zł

#11

1 opakowanie (15 porcji)

245 zł

223 zł

#12

2 opakowanie (30 porcji)

443 zł

403 zł

#13

4 opakowania (60 porcji)

800 zł

727 zł

#14

8 opakowań (120 porcji)

1439 zł

1308 zł

#15

PROARGI-9+

8 opakowań (240 saszetek)

PHYTOLIFE

MISTIFY

10 butelek (240 dawek)

SLMsmart

E9 energy
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1 opakowanie (30 saszetek)

216 zł

196 zł

#16

2 opakowania (60 saszetek)

406 zł

369 zł

#17

4 opakowania (120 saszetek)

662 zł

602 zł

#18

1143 zł

1 039 zł

#20

1 opakowanie (90 kapsułek)

157 zł

143 zł

#21

2 opakowania (180 kapsułek)

295 zł

268 zł

#22

4 opakowania (360 kapsułek)

433 zł

394 zł

#23

8 opakowania (720 kapsułek)

826 zł

751 zł

#24

1 opakowanie (8 buteleczek)

348 zł

316 zł

#25

5 opakowań (40 buteleczek)

1298 zł

1180 zł

#26

1 opakowanie (30 saszetek)

320 zł

290 zł

#27

5 opakowań (150 saszetek)

1155 zł

1050 zł

#28

1 opakowanie (30 saszetek)

320 zł

290 zł

#29

5 opakowań (150 saszetek)

1155 zł

1050 zł

#30

1 opakowanie (30 saszetek)

320 zł

290 zł

#31

5 opakowań (150 saszetek)

1155 zł

1050 zł

#32

8 opakowań (120 saszetek)

BODY PRIME

FL-3X (ŻEL)

ESSENTIAL GREENS (ŻEL)

OMEGA-3 (ŻEL)

VITA ZONE (ŻEL)

PRO-MUN (ŻEL)
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1 opakowanie (30 saszetek)

320 zł

290 zł

#33

5 opakowań (150 saszetek)

1155 zł

1050 zł

#34

1 opakowanie (30 saszetek)

320 zł

320 zł

#35

5 opakowań (150 saszetek)

1155 zł

1050 zł

#36

1155 zł

1050 zł

#37

1 PROARGI-9+
1 PHYTOLIFE
1 MISTIFY

345 zł

314 zł

#38

1 PROARGI-9+
2 PHYTOLIFE

320 zł

291 zł

#39

1 PROARGI-9+
2 MISTIFY

361 zł

328 zł

#40

1 PHYTOLIFE
2 MISTIFY

316 zł

287 zł

#41

2 PROARGI-9+
2 MISTIFY
1 PHYTOLIFE

607 zł

552 zł

#42

2 PROARGI-9+
1 PHYTOLIFE
1 MISTIFY
1 SLMsmart
1 BODY PRIME

749 zł

681 zł

#43

2 SLMsmart
2 E9

704 zł

640 zł

#44

MISTIFY (ŻEL)

ZESTAW ŁĄCZONY (ŻELE)
1 FL-3X
1 ESSENTIAL GREENS
1 VITA ZONE
1 PRO-MUN
1 MISTIFY

ZESTAWY MIESZANE
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2 SLMsmart
1 PROARGI-9+
1 PHYTOLIFE
1 MISTIFY
1 BODY PRIME
1 E9

1098 zł

998 zł

#45

2 SLMsmart
2 PROARGI-9+
2 MISTIFY
2 PHYTOLIFE
1 E9

1133 zł

1030 zł

#46

3 PROARGI-9+
3 PHYTOLIFE
3 MISTIFY

938 zł

852 zł

#47

3 PHYTOLIFE
3 MISTIFY
3 BODY PRIME

901 zł

819 zł

#48

4 PROARGI-9+
4 SLMsmart
4 E9
2 MISTIFY
1PHYTOLIFE

2435 zł

2214 zł

#49

10 PROARGI-9+
10 PHYTOLIFE
10 MISTIFY

3047 zł

2770 zł

#50

4 PROARGI-9+
4 PHYTOLIFE
4 MISTIFY
4 SLMsmart
4 E9
4 BODY PRIME

3069 zł

2790 zł

#51

10 PROARGI-9+
5 SLMsmart
5 PHYTOLIFE
5 MISTIFY
5 BODY PRIME

3299zł

2999 zł

#52

ZESTAWY PREMIUM
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MICROBIOME PURIFY
1 PROARGI-9+
1 BIOME DT
1 BIOME SHAKE
1 BIOME ACTIVES
1 BODY PRIME

950 zł

864 zł

#53

4 PROARGI-9+
4 BIOME DT
4 BIOME SHAKE
4 BIOME ACTIVES
4 BODY PRIME

2851 zł

2592 zł

#54

1 BIOME DT (28 saszetek)

329 zł

299 zł

#55

1 BIOME SHAKE (15 porcji)

258 zł

235 zł

#56

1 BIOME ACTIVES (30 kaps.)

165 zł

150 zł

#57
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Administratorem danych osobowych jest firma Synergy WorldWide Europe BV (zwana dalej Synergy
WorldWide). Firma zarejestrowana jest pod adresem: Centaurusweg 123, 5015 TC Tilburg Holandia,
08002606052 i należy do Synergy WorldWide Group. Przedstawicielem Synergy WorldWide jest
Dan Norman, zaś Przedstawicielem ds. Ochrony Danych Osobowych Addiens Asesores Jurídicos y
Tributarios, SLP, kancelaria zarejestrowana pod adresem: Travessera de Gracia, 29, 2p., Barcelona,
08021 (Hiszpania).
Synergy WorldWide gromadzi pewne dane osobowe użytkownika, w tym dane osobowe podane przez
niego w aplikacji. Synergy WorldWide gromadzi te informacje w celu:
•
•
•
•

realizacji zobowiązań w ramach zawartych umów;
dostarczania użytkownikowi produktów i usług w miarę ich zgłaszania;
podnoszenia jakości naszych usług oraz świadczenia usług dodatkowych;
zapewnienia zgodności z wymogami prawa.

Informacje dotyczące użytkownika mogą być także wykorzystywane do wysyłania e-maili
dotyczących biznesu, produktów i promocji Synergy WorldWide oraz innych informacji
komercyjnych. Użytkownik wyraża bezpośrednią zgodę na to, aby Synergy Worldwide mogła
udostępniać informacje na jego temat zewnętrznym usługodawcom, dystrybutorom realizującym
usługi na rzecz użytkownika oraz spółce dominującej Synergy WorldWide w Stanach Zjednoczonych
(Nature's Sunshine Products, Inc.) i jej spółkom zależnym w innych krajach.
Przyczyny gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych są związane z potrzebą:
•
•
•
•

przygotowania i realizacji umowy z Państwem;
spełnienia naszych zobowiązań prawnych;
realizacji naszych uzasadnionych celów;
z faktem wyrażenia przez Państwa zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez nas swoich
danych osobowych.

Więcej szczegółów na temat przedstawionych powyżej powodów można znaleźć w oświadczeniu na
temat prywatności, które jest dostępne na oficjalnej stronie internetowej pod adresem
www.synergyworldwide.com. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Synergy WorldWide z wnioskiem
o: dostęp do swoich danych osobowych, ich poprawienie lub usunięcie, ograniczenie przetwarzania
jego danych osobowych lub sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z
privacy@synergyworldwide.com.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wykorzystywania lub gromadzenia danych
osobowych przez Synergy WorldWide, na które przedstawiciel firmy nie jest w stanie
satysfakcjonująco odpowiedzieć, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w
swojej jurysdykcji. Spółka będzie przechowywać dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację
użytkownika przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których są one gromadzone i
wykorzystywane, aby zaspokoić obowiązujące wymogi prawne oraz w celu bezpiecznego ich
usunięcia. Firma nie podejmuje decyzji w sposób automatyczny ani nie tworzy profili.
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Państwa dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z firmową polityką
prywatności, której kopia jest dostępna na oficjalnej stronie www.synergyworldwide.com. Synergy
przyjmuje do wiadomości fakt, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie posiadają system
ochrony danych, który ogólnie rzecz biorąc ogranicza przekazywanie informacji o danych osobowych
umożliwiających identyfikację dotyczących osób fizycznych zarejestrowanych w UE do odbiorców
zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Firma Nature's Sunshine
Products, Inc. oraz jej amerykańskie podmioty stowarzyszone przestrzegają zawartej między UE a
USA umowy ramowej Tarcza Prywatności, zgodnie z interpretacją Departamentu Handlu USA w
odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania informacji umożliwiających
identyfikację osób z obszaru EOG. Firma Synergy dysponuje poświadczeniem, że przestrzega zasad
dotyczących informacji, wyboru, odpowiedzialności za dalszy transfer, bezpieczeństwa, integralności
danych oraz ograniczenia celów, dostępu i dochodzenia roszczeń, egzekwowania i odpowiedzialności
w związku ze wszystkimi informacjami chronionymi otrzymanymi z obszaru EOG w oparciu o Tarczę
Prywatności.
Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z certyfikatem Synergy,
sugerujemy odwiedzenie strony www.privacyshield.gov.
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