
NADAWCA:

Nazwisko, imię:

Ulica:

Kod pocztowy:                                     

Miejscowość / kraj:

Tel.:

E-Mail*: 

Data urodzenia:  –  – 
*Proszę wypełnić, abyśmy mogli przesyłać aktualne informacje zdrowotne.

ADRES ZASTĘPCZY:

Nazwisko, imię:

Ulica:

Kod pocztowy:                                     

Miejscowość / kraj:

Tel.:

E-Mail:  

Miejscowość, data, podpis

Upoważniam przedsiębiorstwo Dr. Rath Health Programs B.V. do obciążenia mojej karty kredytowej należną kwotą po upływie 4 dni od daty wystawienia 
faktury.

Uwaga nowi Klienci! Płatność za pierwsze zamówienia – tylko za pobraniem!
W przypadku braku danych zamówienia nie będą realizowane. Ryzyko przesyłki ponosi nabywca. O jakichkolwiek zmianach dotyczących przesyłek, klienci 
zostaną niezwłocznie poinformowani. Jeśli koszty wysyłki nie są uwzględnione, dostawa jest bezpłatna. Zarówno dostawa i cała procedura zamówień 
podlega prawu holenderskiemu. Zlecam przedsiębiorstwu Dr. Rath Health Programs B.V. przeprowadzenie w moim imieniu wysyłki kurierem, pocztą lub firmą 
spedycyjną. www.dr-rath.com (06.03.2020) Wszelkie prawa zastrzeżone (POLSKA)

*Nr bezpłatny tylko dla osób dzwoniących z telefonu stacjonarnego

 Jestem nowym klientem
numer mojego doradcy/terapeuty (jeśli jest znany):

 Jestem klientem, 
mój numer:

 Jestem z polecenia: 

Nazwisko, imię:

Numer osoby polecającej:

 

Ilość Art. Nr. Mieszanka Zawartość €

PODSTAWOWE

1000 Pakiet podstawowy (Nr. 001/018) tab./kap. 90/60 76,90

001 Vitacor Plus™ tabletek 90 47,90

018 Dr. Rath‘s Phytobiologicals™ kapsułek 60 34,90

301 VitacorCAP kapsułek 60 16,80

022 Dr. Rath VitaKids™ tabletek 120 28,80

033 Vitacor Plus™ Drink proszek 243 g 57,90

036 Dr. Rath’s Probiotics™  kapsułek 60 29,90 

UZUPEŁNIAJĄCE

002 ImmunoCell™ tabletek 90 31,90

004 Arteriforte™ tabletek 60 39,90

005 Relavit™ tabletek 90 38,90

006 Metavit™ tabletek 90 33,90

007 Diacor™ tabletek 90 39,90

008 Enercor™ tabletek 60 39,90

015 Lensivit™ kapsułek 60 24,90

016 Femicell™ kapsułek 60 27,90

017 Illioforte™ kapsułek 90 20,90

019 EpiQuercican™ kapsułek 180 43,90

026 Dr. Rath PhytoPro M™ kapsułek 120 39,80

027 Osteoforte™ tabletek 90 32,90

035
Dr. Rath‘s Phytobiologicals™

Royal Complex kapsułek 180 39,90

037
Dr. Rath’s Phytobiologicals™ 
Balance Control proszek 210 g 34,90

WZBOGACAJĄCE

009 Prolysin C™ tabletek 90 28,90

011 VitaCforteTM tabletek 90 20,90

020 Dr. Rath Omega E™ kapsułek 60 17,90

023 Dr. Rath Zink-Selen Complex™ tabletek 60 16,90

024 Dr. Rath Vitamin B Complex™ tabletek 60 17,90

025 Dr. Rath Q10 Complex™ kapsułek 60 28,90

028 Dr. Rath Omega 3 Vegan™ kapsułek 60 24,90

029 Dr. Rath Vitamin D3™ Liquid spray 30 ml 17,50

030 LyCin™ ze stewią proszek 420 g 36,90

031 Dr. Rath OPC™ kapsułek 60 28,90

034 Dr. Rath Magnesium Complex™ kapsułek 90 15,90

038 Dr. Rath VCP™ kapsułek 90 20,90

039 Dr. Rath Vitamin D3™ Pocket tabletek 150 17,90

040 Dr. Rath Vitamin B12 Pocket tabletek 120 19,80

044 Dr. Rath Vitamin D3™ + K2 vegan kapsułek 90 19,90

20991 Informacja o produktach – 2 egz. darmowe – (Od 3 sztuk: 2,30 € / szt)

Koszty przesyłki 3,90

Wartość €
Prosimy zwrócić uwagę na nasze oddzielne oferty promocyjne

DR. RATH HEALTH PROGRAMS B.V.
Postbus 657   NL – 6400 AR Heerlen
E-Mail: info@rath-programs.com
IBAN: PL95 1750 0009 0000 0000 3430 8934
BIC:   PPABPLPKXXX

Telefon: 
00800 - 11 24 639*, 22 405 4203
Faks:  +31 (0)45 71 11 119
Telefon:  +31 (0)45 71 11 116

poniedziałek-piątek 
od 08:30 – do 17:00

Sklep internetowy: www.dr-rath.comPROGRAMY ZDROWIA KOMÓRKOWEGO DR RATHA

Uwaga powtórny fax!    Prosimy o zakreślenie pola w przypadku meldunku o wystąpieniu błędu. PL

WITAMINOWYCHWITAMINOWYCH 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA MIESZANEK

#1
44

5/0
7-

24
04

20
/PL

Sposoby płatności

 Za pobraniem (Opłatę dodatkową 2,50 € pokrywa kupujący)

 Przelew  
Konto bankowe: BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN: PL95 1750 0009 0000 0000 3430 8934  Kod Swift: PPABPLPKXXX 

 Karta kredytowa:          

      

Posiadacz karty    

Numer
karty

Data
ważności

Kod 
Bezpieczeństwa



Nasze Ogólne Warunki Handlowe
(Następujące Ogólne Warunki Handlowe zawierają również informacje ustawowe o Państwa prawach zgodnie z przepisami o umowach zawieranych na odległość)

§1 Zakres stosowania i usługodawca

(1)  Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, które z nami zawiera 
konsument lub przedsiębiorca za pomocą drukowanego formularza zamówienia (listownie, 
faksem, drogą elektroniczną) lub telefonicznie:  
Dr. Rath Health Programs B.V.,  
Postbus 657,  
NL – 6400 AR Heerlen nr w rejestrze handlowym: 06086003 
Telefon: 0031 - 457 - 111 116 
Faks: 0031 - 457 - 111 119 
E-mail: info@rath-programs.com.

(2)  Konsument jest to osoba fizyczna, która wykonuje czynność prawną w celach, które w 
głównej mierze nie są związane ani z jej działalnością handlową ani z samodzielną dzia-
łalnością zawodową. Nie akceptujemy odmiennych lub odbiegających warunków klienta, 
chyba że, wydamy na nie wyraźną zgodę. 

§2 Dostaw, dostępność i zatrzymanie własności

(1)  Towar dostarczany jest w ciągu 5 dni roboczych po nadejściu zamówienia ew. po nadejściu 
płatności, jeżeli ustalono zapłatę z góry. Na stronie artykułów informujemy o ewentualnych 
odmiennych godzinach dostawy.

(2)  Natychmiastowo poinformujemy Państwa, jeżeli dany produkt nie znajduje się na stanie i 
nie ma możliwości dostarczenia go w odpowiednim terminie. Państwa roszczenia ustawowe 
pozostają nienaruszone.

(3)  Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych, o ile są one dla Państwa możliwe.
(4)  Dostarczamy towary za pośrednictwem usług kurierskich, pocztą lub spedycją.

(5)  Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu spełnienia wszystkich roszczeń, 
które aktualnie lub w przyszłości obowiązują względem Państwa.

§3 Warunki płatności, ceny i koszty wysyłki

(1)  Sposoby płatności dostępne dla poszczególnych obszarów i metod zamówienia znajdują się w 
poniższej tabeli. W przypadku zamówień za pośrednictwem naszego sklepu on-line zastrzegamy 
sobie, by w pojedynczych przypadkach nie oferować danego sposobu płatności. Jeżeli w danym 
przypadku wybrany przez Państwa sposób płatności nie jest oferowany, zostaną Państwo poin-
formowani o tym fakcie przed zawarciem umowy podczas procedury zamawiania.

(2)  Wszystkie oferowane przez nas ceny są to ceny z aktualnie obowiązującym podatkiem VAT, 
jak i wszystkie elementy składowe ceny poza wyraźnie podanymi kosztami przesyłki lub opła-
tami w przypadku płatności za pobraniem.

(3)  Dodatkowo do oferowanych cen doliczamy w ramach procesu zamówienia ew. na wydruko-
wanym formularzu zamówienia koszty przesyłki.

(4)  W przypadku płatności za pobraniem wymagalna jest dodatkowa opłata. Wysokość opłaty 
różni się w zależności od kraju, w którym następuje przesyłka. Opłata podana jest w ramach 
procesu zamówienia po wyborze płatności za pobraniem. Płatność sumy całkowitej (cena 
kupna, opłaty za przesyłkę i opłaty za pobraniem) następuje bezpośrednio u dostawcy.

(5)  W przypadku wyboru płatności z góry (brak możliwości w sklepie internetowym) w potwier-
dzeniu zamówienia podajemy Państwu nasz rachunek bankowy i dostarczamy towar po 
wpłynięciu płatności.

(5)  W przypadku zamówienia za pośrednictwem katalogu/formularza zamówienia jest możli-
wość zamówienia abonamentowego. Każda zmiana zamówienia abonamentowego wymaga 
opłaty manipulacyjnej w wysokości 6,90 EUR plus obowiązująca stawka podatku VAT, jak i 
pobierane są wszystkie inne elementy składowe ceny.

§4  Prawo do odstąpienia

   Jeżeli są Państwo konsumentem, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia zgodnie z 
obowiązującymi postanowieniami ustawowymi. Informujemy o tym prawie na podstawie 
wzorca ustawowego. Wzorzec ten można znaleźć pod adresem: https://shop.dr-rath.com/
pl-pl/pobierz

Pouczenie o odstąpieniu

Mają Państwo prawo, by w ciągu 14 dni odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny. 
Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa 
osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli/weszła w posiadanie towaru.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia muszą Państwo nas poinformować 

Dr. Rath Health Programs B.V. 
Tesla 2-5, 6422 RG HEERLEN, Holandia 
Telefon: 0031 - 457 - 111 116 · Faks: 0031 - 457 - 111 119  
E-mail: info@rath-programs.com

na podstawie odpowiedniego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, telefaksem lub e-mailem) o 
Państwa decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza 
dostępnego na stronie https://shop.dr-rath.com/pl-pl/pobierz lub dołączonego do zamówienia, 
co jednak nie jest konieczne.

W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy, jeżeli prześlą Państwo informacje o skorzy-
staniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia

Jeżeli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie płatności, które otrzy-
maliśmy od Państwa, wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które zwią-
zane są z tym, że wybrali Państwo inną formę wysyłki niż standardowa) niezwłocznie i najpóźniej 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym dostarczono do nas informacje o Państwa odstąpieniu od 
umowy. W celu dokonania zwrotu płatności korzystamy z takiego samego środka płatności, który 
stosowali Państwo w transakcji pierwotnej, chyba że ustalono inaczej; w żadnym przypadku nie 
zostaną naliczone opłaty za zwrot płatności. Możemy odmówić zwrotu zapłaty do momentu 
otrzymania z powrotem towaru lub przedłożenia dowodu, że towar został odesłany, w zależności 
co było pierwsze.

Towar należy niezwłocznie i najpóźniej odesłać lub przekazać w ciągu 14 dni od dnia, w którym 
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli 
odeślą Państwo towar przed upłynięciem 14 dni. Ponosimy koszty odesłania towaru. Odpowia-
dają Państwo za utratę wartości towarów wyłącznie wtedy, jeżeli taka utrata wartości spowodo-
wana jest nieodpowiednim użytkowaniem towaru.

Koniec pouczenia o odstąpieniu

§5 Ochrona danych

(1)  Wszelkie przekazane przez Państwa dane osobowe, jak tytuł, nazwisko, adres, data urodze-
nia, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, konto bankowe, numer karty kredytowej itd. 
są pobierane, przetwarzane i użytkowane zgodnie z prawem ochrony danych.

(2)  Pobieramy, przetwarzamy i korzystamy z Państwa danych osobowych w celu realizacji za-
mówienia, dostawy zamówionych produktów na podany w zamówieniu adres. Dodatkowe 
przetwarzanie i użytkowanie Państwa danych osobowych wymaga wyraźnej zgody, o ile brak 
ustawowych pozwoleń na przetwarzanie i użytkowanie. Przede wszystkim nie sprzedajemy 
ani nie wynajmujemy Państwa danych osobom trzecim.

(3)  Pozostałe informacje o pobieraniu, przetwarzaniu i użytkowaniu danych, jak i Państwa prawa 
do informacji, korekty, blokady i usunięcia danych osobowych oraz pozostałe informacje o 
danych osobowych, znajdą Państwo w naszej polityce prywatności, którą można pobrać na 
naszej stronie internetowej (http://www.dr-rath.com). Z chęcią je Państwu udostępnimy.

§6 Gwarancja

 Jeżeli dostarczony przez nas produkt jest wadliwy, przysługują Państwu roszczenia gwarancyjne.

§7 Stosowane prawo

  Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz wszystkie stosunku handlowe między nami podlega-
ją prawu holenderskiemu. W przypadku konsumentów wybór prawa obowiązuje wyłącznie w 
takim zakresie, jeżeli w kraju, w którym konsument posiada miejsce pobytu, brakuje gwaranto-
wanej ochrony w związku z obowiązującymi postanowieniami prawnymi.

§8 Postanowienia końcowe

(1)  Zmiany i uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub umów, które są ich 
częścią składową, wymagają formy tekstowej pod rygorem nieważności. Obowiązuje to również 
w przypadku zniesienia klauzuli obowiązku formy pisemnej.

(2)  Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub umów, 
które stanowią ich część składową, są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności po-
zostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i umów. Postanowienia 
nieskuteczne lub niewykonalne należy zastąpić postanowieniem wykonalnym i skutecznym, 
które możliwie jak najbliżej odpowiada postanowieniu zastępowanemu. To samo obowiązuje 
w przypadku luk prawnych.

 

Drukowany formularz zamówienia (list, faks, telefon, przekaz elektroniczny)

Polska

American 
Express VISA Master Card Za  

pobraniem Przelew Polecenie 
zapłaty

X X X X X


