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Paikka ja päiväys Allekirjoitus TP-Numerosi

Suomi

 3:n kuukauden FitLine Soluenergiasetti 
     (FitLine Plus -kestotilaus)

Normaali asiakashinta 361,08 €
Sinun hintasi 262,30 €
Sinun hintasi/kk yhteensä*
(*ei postikuluja, sis. käsittelykulut 2,32 €)

 87,43 €

3 x Power Cocktail ja Restorate Sensitive
 tai
3 x Soluenergiasetti purkkeina 
Basics, Activize ja Restorate Sensitive

Lähettäkää ensimmäinen 3 kk:n kestotilaukseni  _____ (pvm) _________ (kk)
(valitse kuun 5.-24. päivä väliltä). Veloitus tapahtuu pankkitililtä 7 päivän sisällä 
postituspäivästä. Huomioi, että ensimmäisellä kerralla toimituksen käsittely vie n. 7 pankki-
päivää. Kortilta veloitus tapahtuu aikaisintaan 3 - 5 pankkipäivää ennen postituspäivää.

3 kk:n kesto:
103 p / kk ja 87,43 € / kk*

*sisältää käsittelykulut 
2,32 € vain kerran, 

ei postikuluja

→

Kestotilaus     PowerCocktaililla tai    purkkeina     stevialla

3:n kuukauden FitLine Soluenergiasetti (FitLine Plus -kestotilaus)
(Vain PM:n jälleenmyyjille)

Annan P.M. Finnland Oy:lle luvan suoraveloittaa tilaukseni pankkitililtäni. 
(Olen täyttänyt suoraveloitusvaltakirjan verkkopankissani / tai palautan sen 
tässä liitteenä.) Samalla sitoudun huolehtimaan, että tililläni on katetta 
veloituspäivänä.

Annan P.M. Finnland Oy:lle luvan veloittaa tilaukseni etäveloituksena kortiltani.

Pankkikortti    Luottokortti     nro:     Voimassa 

Debitkortti           Turvaluku:        (kortin takana 3 viimeistä numeroa)

Kortin omistajan nimi    Päiväys   Kortin omistajan allekirjoitus

Etunimi Sukunimi

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka

Matkapuhelinnro e-mail

PM-International AG

3 kk:n FitLine Plus® kestotilaus

3 kk:n kesto stevialla
purkeissa:

103 p / kk ja 91,08 € / kk*
PowerCocktaililla 

(vain Restorate stevialla)
103 p /kk ja 88,22 €/kk* 

*sisältää käsittelykulut 2,32 € 
vain kerran, ei postikuluja

*

*



3 kuukauden FitLine® Plus-ohjelma:

Mitä 3-kuukauden kestotilaus tarkoittaa?
3-kuukauden kestotilaus tarkoittaa kolmea kuukauden soluenergiasettiä, kerralla toimitettuna ja maksat toimituksen 
kolmessa erässä kuukausittain ja 100 pistettä/kuukausi. Ensimmäisessä kuussa maksat vain 1/3:n toimituksen 
kokonaissummasta, seuraavassa kuussa maksat seuraavan kolmanneksen ja viimeisen erän maksat kolmantena 
kuukautena. Toimitukseen sisällytetään vain yhdet käsittelykulut ja EIKÄ LAINKAAN postikuluja. Näin ollen se tulee 
huomattavasti edullisemmaksi kuin 1 kuukauden kestotilaus.

Voit liittyä FitLine® Plus -kestotilausohjelmaan tekemällä kirjallisen tilauksen ja toimittamalla sen P.M. Finnland 
Oy:lle.Toimita sopimus viimeistään sen kuukauden alussa, milloin haluat FitLine® Plus -ohjelman astuvan voimaan.

FitLine® Plus -ohjelman voi perua viimeistään 2 viikkoa ennen seuraavan 3 kk:n toimituksen postituspäivää.
Kestotilaukseen voit liittää mitä tahansa lisätuotteita. 3 kuukauden FitLine Soluenergiasettiä on saatavana vain 
PM:n jälleenmyyjille FitLine® Plus kestotilauksena!
FitLine Plus -kestotilauksen ensimmäisessä tilauksessa voit tilata mitä tahansa lisätuotteita 20 % alennuksella 
ilman postikuluja.

3 kk:n FitLine® Plus -kestotilauksen maksu:
Maksuvaihtoehdot kaikkiin kestotilauksiin ovat suoraveloitus pankkitililtä tai etäveloitus pankki- tai luottokortilta. 
Luottokorttiveloitus tapahtuu 3-5 pankkipäivää ennen postituspäivää, kuitenkin viimeistään postituspäivänä.
Jos veloitus ei onnistu sovittuna ajankohtana, yritämme vielä seuraavana päivänä kerran veloitusta. Veloituksen 
epäonnistuessa tilaus raukeaa automaattisesti. Suoraveloitus pankkitililtä tapahtuu 7 päivän sisällä  
postituspäivästä.

3 kk:n FitLine® Plus -kestotilaus shekin varmennuksena:
 a) Oma FitLine® Plus -ohjelma on oltava voimassa.
 b) Oma tilauksesi on voitu veloittaa onnistuneesti. 

1. Teampartnerina toimiessasi
TP-kestotilaajana saat 10 % tukkupalkkion oman ykköstasosi Teampartnereiden tilauksista (nettohinnasta).

2. Managerina toimiessasi
Manager-tilaajana (pätevänä managerina) varmistat myös muiden palkkioiden saannin, 
kun sinulla on ykköstasollasi vähintään 5 FitLine® Plus -ohjelman tilaajaa kuukaudessa, sekä oma kestotilaus 
voimassa.

   Määrä Kuukausi-
toimitukseen 

Tuote Hinta

FitLine Acivize Oxyplus + 25% enemmän!  (normaalihinta 35,99 €)
Vain 1 kpl  kuukaudessa / jälleenmyyjä kuukausitoimituksen yhteydessä
Joten voit siis valita  tätä 3 kk:n toimitukseen 3 kpl

28,79 €

Tilaan seuraavat lisätuotteet:
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