ברוכים הבאים לחוויית Juice PLUS+
טופס הזמנת מוצרים
אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למשפחת  Juice PLUS+המונה מאות אלפי לקוחות מרוצים ברחבי העולם Juice PLUS+ ,העולמית
מהווה השראה לחיים בריאים יותר ,כבר למעלה מ 20 -שנה .בני אדם מוכנים לעשות הרבה על מנת לשמור על בריאותם ,הצטרפותכם כלקוחות
מוכיחה כי הנכם שותפים לשאיפתם של כה רבים לחיים בריאים וארוכים יותר .
באמצעות טופס זה תוכלו להזמין את מגוון מוצרי החברה במשלוח עד הבית  ,אנא עקבו אחר ההוראות וסמנו את המוצרים שברצונכם לרכוש
ואת מספר התשלומים  .בנוסף ,אנא הקפידו לרשום את כל פרטי כרטיס האשראי שלכם או כל אמצעי תשלום אחר ,על מנת שנוכל לספק לכם
את ההזמנה ללא דיחוי.
להזמנה ,אנא שלחו את הטופס בפקס , 073-7969799 :או בדואר אלקטרוניcustomercare.il@juiceplus.com :
או בדואר :לכבוד חברת ג'וס פלאס +בע"מ ת.ד 3516 .כפר נטר 4059300

המוצר

מארז תערובת פירות וירקות

בתשלומים

תשלום אחד

 4 תשלומים בסך ₪ 220
כל חודש

 ₪ 860 למארז

*כולל מע"מ

*כולל מע"מ

Juice PLUS+
מגוון ירקות ופירות

 4 תשלומים בסך 117.5
 ₪כל חודש

 ₪ 450 למארז

*כולל מע"מ

*כולל מע"מ

Juice PLUS+
מגוון פירות יער וענבים

 מארז  6שקיות וניל
 מארז  6שקיות שוקו
 מארז מעורב  3 -וניל  3 +שוקו

פרטי איש הקשר

שם זכיין:

 ₪ 932 למארז בן
 6שקיות

 4 תשלומים בסך ₪ 238
כל חודש למארז בן  6שקיות
סה"כ ₪ 952

כולל מע"מ

*כולל מע"מ

מספר זכיין:

דוד שחר

 משלוח
 איסוף עצמי

סה"כ ₪ 470

) 2יח' בכל קופסה(

מארז שייק Complete

 משלוח
 איסוף עצמי

סה"כ ₪ 880

) 2X2יח' בכל קופסה(

מארז תערובת פירות יער וענבים

משלוח/איסוף עצמי

 שייקר – ₪ 65
כולל מע"מ

כמות_______ :

 משלוח
 איסוף עצמי
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פרטי הלקוח
שם פרטי:

שם משפחה:

מספר ת.ז:

שם מזהה בפייסבוק:

טלפון נייד:

טלפון ביתי;

דוא"ל )נא לכתוב באותיות דפוס( :Email

@

כתובת למשלוח בה תהיו זמינים לקבלת משלוח ברוב שעות

היום לתשומת לבך :במידה ולא תמצא/י במען המשלוח בעת האספקה ,על מנת למנוע עיכוב,

יושאר המשלוח אצל אחד השכנים או ליד דלת ביתך – במקרה כזה תשלח אליך מסרון עם מידע עם פרטי מקבל המשלוח.

רחוב:

מספר בית:

עיר:

מיקוד:

ת.ד:

פרטי התשלום
כרטיס אשראי:


במזומן

ישרכארט Isracard 

  Visaויזה

  MasterCardמאסטרכארד

 בהמחאה*

*החבילה תישלח בתום  5ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה ופירעון ההמחאה
 העברה בנקאית* יש לשלוח עותק בפקס או בדואר אלקטרוני עם שם הלקוח
שם בעל הכרטיס/החשבון:
מספר תעודת זהות של בעל הכרטיס/החשבון:
מספר כרטיס האשראי:
תוקף הכרטיס:

 3ספרות בגב הכרטיס ):(CVV

 קראתי והבנתי את התנאים כפי שהם מצוינים בנספח הזמנת מוצרי Juice PLUS+
תאריך :

חתימה:

  American Expressאמריקן אקספרס

נספח להזמנת מוצרי

Juice PLUS+

לקוחות יקרים,
אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למשפחת  Juice PLUS+המונה מאות אלפי לקוחות מרוצים ברחבי
העולם Juice PLUS+ ,העולמית מהווה השראה לחיים בריאים יותר ,כבר למעלה מ 20 -שנה .בני אדם
מוכנים לעשות הרבה על מנת לשמור על בריאותם ,הצטרפותכם כלקוחות מוכיחה כי הנכם שותפים
לשאיפתם של כה רבים לחיים בריאים וארוכים יותר .
תנאי ההזמנה
.1

.2

.3
.4

טופס זה מהווה טופס הצטרפות כלקוח של חברת ג'וס פלאס +בע"מ וכן הזמנת מוצרים למשלוח על
לפי בקשתכם .ההזמנה תכנס לתוקפה עם קבלת הטופס בחברת ג'וס פלאס +בע"מ כשהוא מלא וחתום.
במידה והנכם מעוניינים בחידוש ההזמנה לאחר  4חודשים ,יש ליידע את החברה בפקס073- :
 ,7969799דוא"ל  customercare.il@juiceplus.comאו ליצור קשר עם מחלקת שירות לקוחות במספר
טלפון.073-7969777 :
עד לקבלת ההזמנה ע"י הלקוח וקבלת התשלום במלואו ע"י החברה יהיו המוצרים בבעלותה של חברת
ג'וס פלאס +בע"מ .במידה וההזמנה תוחזר לחברה עקב כתובת משלוח שגויה ,אי איסוף ההזמנה  ,או
סירוב קבלה של הסחורה ע"י הלקוח ,יישא הלקוח בהוצאות והעלויות בגין החזרת המשלוח לחברה .
במידה וההזמנה התקבלה שלא בשלמותה או התגלה פגם במוצר ,על הלקוח ליצור קשר עם מחלקת תמיכת
הלקוחות בטלפון  073-7969777או דוא"ל  customercare.il@juiceplus.comלהמשך טיפול .
פרטי הלקוחות המתקבלים בחברה משמשים לצרכי ניהול ההזמנה והמשלוח ולקבלת מידע שוטף
מהחברה ללקוחותיה אודות פעילותה ,מוצריה ,אירועים וכד' .חתימת הטופס ע"י הלקוח מהווה הסכמה
לאיסוף ,עיבוד ושימוש בנתוניו האישיים למטרות אלה.

תנאי ביטול הזמנה
.1
.2
.3
.4

.5
.6

ניתן לבטל את ההזמנה ע"י החזרת המוצרים למשרדי החברה תוך  30יום מיום קבלת המוצרים ע"י
הלקוח .
התאריך בו התקבלו המוצרים במשרדי החברה יהווה את המועד בו יחל הטיפול בביטול ההזמנה.
הטיפול בביטול ההזמנה ומתן ההחזר הכספי ללקוח יבוצע תוך  30יום החל ממועד החזרת המוצרים
ע"י הלקוח לחברה .
במקרה של ביטול ההזמנה ובקשת החזר כספי לאחר  30יום ועד  60יום ,יחויב הלקוח בניכוי דמי טיפול
בשווי  + 15%מע"מ מערך ההזמנה כולה .לא תתאפשר החזרת מוצרים וקבלת החזר כספי כלשהו
בתום  60יום ממועד ביצוע ההזמנה.
על מנת להיות זכאי להחזר כספי בגין ביטול ההזמנה כאמור ,על הלקוח להחזיר את המוצרים לחברה,
על חשבונו ובאריזתם המקורית בלא שנפתחה.
ההחזר הכספי יבוצע אך ורק עבור מוצרים בהם לא נעשה שימוש ,המוחזרים לחברה באריזתם
המקורית בלא שנפתחה.

