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SOLICITAÇÃO DE CLIENTE • 4LIFE CUSTOMER CLUB

INFORMAÇÃO DO CLIENTE: Por favor use uma esferográfica e escreva com letra de máquina
Nome e Sobrenome do Solicitante:
DNI / NIF / NIE / CIF:
Data de Nascimento (DD/MM/AA)

/

/

Quem o convidou para formar parte do Clube de Clientes 4Life? (Distribuidor que o inscreva como cliente em 4Life Clube do Clientes)
Nome e Sobrenome do Inscritor:
Número de Identificação do Inscritor:
Onde quer lhe enviemos as suas encomendas?
Morada de envio:
Freguesia:
Concelho:

Código postal:

Assinatura do Solicitante:
Como pode entrar em contato connosco?

Telefone gratuito de atenção ao cliente (de segunda a sexta das 9:00 às 18:00 horas): 800.789.880
email: portugal@4life.com
página web: www.4life.pt

Como podemos entrar em contato?
Telefone:
email:

Data (DD/MM/AA):

/

/

4Life Research Spain S.L.
Avenida Diagonal, 453 Bis, 7ª Planta
08036, Barcelona, Espanha.

CONDIÇÕES E GARANTIAS • Com a presente solicitação de Cliente, o solicitante reconhece que:
1. O número de contribuinte mostrado neste formulário é correto.
2. La presente solicitação não lhe autoriza a comercializar os produtos ou serviços 4Life Research Spain S.L.. Este direito é exclusivo do Distribuidor Independente.
3. Como cliente de 4Life Research Spain, S.L. somente pode estar inscrito com um só código de cliente.
4. Os dados facilitados ao preencher a presente Solicitação de Cliente ficarão registrados em um arquivo pertencente a 4Life Research Spain, S.L., e comportará sua aceitação
expressa para o tratamento dos seus dados pessoais com a finalidade de gestão, manutenção e desenvolvimento de nossa relação, assim como de poder remitir-lhe inclusive
eletronicamente informações, ofertas ou promoções, de nossos produtos e/ou serviços. Mediante o presente documento consente a transferência de seus dados pessoais à
sociedade 4Life Research Spain S.L. com as finalidades especificadas. No caso de facilitar informação de terceiros deverá com caráter prévio haver informado e solicitado seu
consentimento dos extremos aqui expostos. Sua autorização tem caráter voluntário, podendo exercitar os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição, dirigindo-se por
escrito a 4Life Research Spain, S.L. Avenida Diagonal 453 Bis, 7ª Planta, 08036, Barcelona, Espanha, ou bem ao nosso e-mail portugal@4life.com
5. Cada cliente 4Life tem o direito de cancelar a participação no programa de fidelidade em qualquer momento, sem indicar qualquer motivo. O cancelamento deve ser feito por
escrito aos escritórios da 4Life Research Spain.

