
 

 

 

 משקה האנרגיה הצמחי שמשגע את המדינה" אינדיגו"טופס הזמנת 

 (WhatsApp)מסמך ושליחה במייל או בווטסאפ  םבאמצעות צילו

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 www.indigoisrael.co.il –ישראל אינדיגו  –כל הזכויות למסמך זה שמורות לשרון דרורי  ®

 חוזרים לקוחות של וגדלה הולכת ממשפחה חלק ולהיות "אינדיגו" בקניית הנבונה הבחירה עלולהודות לך  אותך לברך ברצוני
עדויות של לקוחות ברחבי העולם  ,העולם וברחבי בישראל יכולותיו את מוכיחה ואיכותי ייחודי משקה הוא האינדיגו .מאד ומרוצים

 עוצמתיים נטיאוקסידנטיםא מכילהמשקה  .המחשבה את מעוררו הריכוז את משפר ,החיסונית המערכת את מחזק הואמספרים ש
 .שעות 6  - לכ מעורר הוא למעשה, לערנות מאד מועיל האינדיגו .לוואי תופעות לו ואין צמחים עשוי הוא ,חשוב והכי

 .ץ"יש לו כשרות בד, כמו כן. של משרד הבריאות GMPהאינדיגו מיוצר ללא סוכר וללא גלוטן והוא נמצא תחת פיקוח לפי תקן 
 

 .והחוזרים המרוצים מלקוחותיי ת/לאחד י/שתהפוך בטוחני
 

מלא את ל ניתן לחילופין או drory@gmail.com.harons : למייל ולשלוח הטופס את למלא יש ,ויעילות במהירות ההזמנה לביצוע
 . 450-6004446 –למספר ( WhatsApp)לצלם אותו ולשלוח אותו בהודעת ווטסאפ , הטופס

 .האלקטרוני בדואר חשבונית אליכם ותישלח שעות 48 עד תיקלט ההזמנה
 .המוצר למשלוח ככתובת ישמשו אלו פרטים ,וקריא ברור ובכתב במלואם שלהלן הפרטים כל את למלא יש

 .מגיע עם שליח עד הבית .מיידית מנופקת היא ,החשבונית לקבלת מייל כתובת אלמל חובה
 

 :הצהרת המזמין
ס כאשר הוא מלא ת אליכם את הטופ/ולשם כך אני שולח .indigoisrael.co.ilwww –ברצוני להזמין את המשקה דרך אינדיגו ישראל 

 .ידוע לי כי אינכם שומרים את פרטי האשראי ואתם משמידים אותם. רטי כרטיס האשראי שליבפרטיי האישיים ופ
 .מנות ולא ניתן לרכוש מנות ביחידות 04ה מכילה אחת קופסאידוע לי שהאינדיגו מגיע ב, כמו כן

ת את /ואני רוכש Bhip Global –או למדיניות חברת האם /אף ידוע לי שהמחיר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשער הדולר ו
 .ר באתר והסכמתי לוהמוצר לאחר שבדקתי את המחי

 

 .של קופסאות __________(כמותרשום ל)ולה יותר כמות גד/   0 □/    2 □/    1 □אני רוצה להזמין 

 

 :למשלוח האישייםלהלן פרטי 
 

 __________________________.ז.ת_____________________:שם משפחה_______________________:שם פרטי

 _______________(:חובה)מיקוד ____________________ :עיר מגורים_________________________ :וברחלמשלוח 

 _____________________________(:חובה)כתובת דואר אלקטרוני _________________________ (: ובהח)טלפון נייד 

 (:בלבד מאסטר כארדויזה או בש מתניתן להש)פרטי האשראי שלי 
 

 מאסטר כארד □/  ויזה   □ סוג הכרטיס

 

  השם המלא כפי שמופיע בכרטיס

 יש לרשום בכתב ברור וקריא, שם המופיע באנגלית

  

  מספר הכרטיס

 

  תוקף הכרטיס

 

  CVV -שלוש ספרות בגב הכרטיס 

 
 :הריני לאשר את ההזמנה בחתימתי להלן

 
 _____________________:חתימה_______________________ :תאריך

 
 

 ,לכך אי ,נכנסת שההזמנה ברגע נמחקות ההודעות כל ,אצלנו כלשהו בתיעוד ולא במערכת נשמרים לא אשראיה פרטי ,לב לתשומת
 .שלך נתונים אוספים ואיננו ומוגנת בטוחה היא הקניה .נוספת התקשרותב צורך יהיה ,נוספת הזמנה לבצע ידך על נתבקש כאשר

 איננו .החברה מוצרי אודות חדשותית ידיעה אלייך תשלח פעם ומדי שלנו הניוזלטר משלוח למאגר נכנס שלך המייל ,זאת עם יחד
 .שהגדרת לכתובת עד שליח עם העבוד ימי 7 – כ תוך אליך תישלח ההזמנה .התפוצה מרשימת עצמך להסיר ניתן ותמיד מציקים

 (.מזון( עסקה לבטל ניתן לא ,תזונה בתוסף ומדובר היות – יםביטול מדיניות
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