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BUILDER BONUS

Leidžiama rangams „Leader“, „Diamond“ ir „Presidential Diamond“

„Builder Bonus“ – tai geriausias augimo postūmis jūsų verslui. Pasinaudokite šia paskata
ir paraginkite tai padaryti savo komandos narius. Pamatysite, kaip jūsų organizacijos
stiprybė augs kiekvieną mėnesį.
• Per pirmąjį mėnesį užregistruokite du naujus klientus arba platintojus, kurių kiekvienas pateiktų po
200 LP užsakymą. Be to, patys pagal „Loyalty Program“ užsisakykite bent jau 125 LP.
Per šį pirmąjį mėnesį jūsų užregistruoti asmenys turi prisijungti prie „Loyalty Program“ ir pateikti ne
mažesnius kaip 125 LP mėnesinius užsakymus.
• Jei paskesnį mėnesį ir jūs, ir naujieji jūsų komandos nariai vėl pateikiate bent jau 125 LP apimties
užsakymą, laimite „Builder Bonus“! Trečiąjį mėnesį gausite 80 eurų.
• Už kiekvienus du naujus narius, kurie per du mėnesius prisijungia prie jūsų „4Life“ projekto ir atitinka
kvalifikacinius reikalavimus, trečiąjį mėnesį skiriama dar po 80 eurų „Builder Bonus“ išmoka. Taip per
mėnesį galima gauti iki 320 eurų.

SĄLYGOS
1. Siekti paskatos „Builder Bonus“ gali rangų „Leader“, „Diamond“ ir „Presidential Diamond“ platintojai
2. Kiekvienas platintojas turi per tą patį mėnesį užregistruoti du naujus „4Life®“ klientus arba platintojus, iš
kurių kiekvienas įsigytų 200 LP (arba daugiau) vertės produktų.
3. Per antrąjį mėnesį du šie naujieji komandos nariai turi pateikti ir gauti 125 LP (arba didesnį) užsakymą pagal
Loyalty Program.
4. Tam, kad atitiktų Builder Bonus reikalavimus, užregistravęs platintojas abu mėnesius ir pats turi pateikti po
125 LP užsakymą pagal Loyalty Program.
5. Visi nauji platintojai ir klientai turi būti iš rinkų, turinčių „4Life“ biurą.
6. Kai platintojas atitinka šiuos reikalavimus, jis gauna 80 € vertės premiją Builder Bonus.
7. Už kiekvienus du papildomus komandos narius, kurie du mėnesius atitinka tokius pat kvalifikacinius
reikalavimus, įregistravęs platintojas uždirba dar po 80 € vertės Builder Bonus – iš viso iki 320 € per mėnesį.
8. Programa Builder Bonus yra skirta rinkoms, kuriose „4Life“ turi biurą. Jei rinkoje „4Life“ biuro nėra, taikomas
taisykles žr. atskirame taisyklių dokumente.
9. Italijos rinkoje taikomos specialios sąlygos.

BUILDER BONUS — KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
1. Ar visi pirmojo mėnesio 200 LP turi būti tame pačiame užsakyme?
NE. Surinkti 200 LP galima per kelis pirkimus. Svarbu yra tai, kad kiekvieno naujo platintojo (arba kliento)
per pirmąjį mėnesį sukaupta bendroji LP suma turi būti ne mažesnė kaip 200 LP.
2. Ar atitikti „Builder Bonus“ reikalavimus gali nauji mano klientai?
TAIP. Asmenys, kuriuos įregistruojate naujai, atitikti Builder Bonus reikalavimus gali nepriklausomai nuo
to, ar jie yra platintojai, ar klientai.
3. Kai skaičiuojami pirmojo mėnesio 200 LP, kokie mano naujai įregistruotų asmenų taškai įskaitomi?
Į 200 LP įskaitomi: I) pirkimai naudojantis kurio nors iš naujai įregistruotų asmenų kodu; II) užsakymai
pagal programą Loyalty Program, kuriems buvo naudojamas kurio nors iš naujai įregistruotų asmenų
kodas; III) taškų perkėlimai iš vieno LP CENTRO ir (arba) kito platintojo į naująjį kodą; IV) pirkimai per
naujojo platintojo svetainę „My4Life“.
4. Per kiek laiko nuo registracijos datos turėčiau gauti taškus su naujaisiais kodais?
Per registracijos mėnesį.
5. Kada gausiu Builder Bonus išmoką?
Kai per pirmąjį ir antrąjį mėnesius įgyvendinami reikalavimai, Builder Bonus išmokama tarp trečiojo
mėnesio 15 ir 20 dienos.
6. Kokia yra mažiausia suma, kurią galiu uždirbti per Builder Bonus?
Trečią mėnesį po 80 EUR uždirbama už kiekvieną naujai užregistruotų asmenų porą, kurioje abu asmenys
per pirmąjį mėnesį sukaupia ne mažiau kaip 200 LP, o per antrąjį mėnesį – gauna ne mažesnį kaip 125 LP
vertės užsakymą pagal Loyalty Program.
7. Kokia yra didžiausia suma, kurią galiu uždirbti per Builder Bonus?
Trečią mėnesį galite uždirbti iki 320 EUR. Tam, kad tai padarytumėte, turite būti užregistravę 8 naujus
asmenis, arba, kitaip tariant, keturias poras. SVARBU: jei užregistruojate daugiau nei 8 asmenis, trečiojo
mėnesio premija dėl to neišauga.
8. Kiek galiu uždirbti, jei įregistruoju 5 naujus asmenis?
Galite uždirbti 160 EUR, nes bus laikoma, kad įregistravote 2 naujas poras.
9. Ar tam, kad atitikčiau Builder Bonus reikalavimus, pakanka būti sponsoriumi?
Tam, kad atitiktumėte Builder Bonus reikalavimus, turite būti asmuo, kuris įregistruoja naująjį platintoją
(arba klientą). Jei užregistruojate platintoją, jis gali ir nebūti jūsų tiesioginis kontaktas („Frontline“). Tiesiog
privalote būti šio asmens sponsorius.
10. Kuri mėnesio diena yra paskutinė, kai dar įskaitomi naujai įregistruoti asmenys?
Tai paskutinė mėnesio darbo diena.
11. Ar užsidirbti Builder Bonus galiu ir tada, kai platintojai, kuriuos įregistruoju, sutarties nepasirašo?
NE. Pavyzdžiui, Ispanijoje tam, kad įgytumėte teisę į Builder Bonus, privalu pasirūpinti, kad kompanija
„4Life Research Spain“ per 30 dienų nuo registracijos kodo pateikimo, paštu gautų naujųjų platintojų
sutarties originalą (ir kitus dokumentus). Jei sutartis neužpildyta, naujieji jūsų užregistruoti asmenys
negali būti laikomi platintojais.
12. Ar tam, kad galėčiau gauti Builder Bonus, naujieji mano užregistruoti platintojai privalo įsigyti
verslo rinkinį?
Tai priklauso nuo aplinkybių. Naujieji platintojai korporacijos rinkinį turi būti įsigiję tik tada, kai jų kodai
gaunami iš Vokietijos, Ispanijos arba Italijos.

LEIDŽIAMA RANGAMS „LEADER“, „DIAMOND“ IR „PRESIDENTIAL DIAMOND“

