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Nagroda Builder Bonus to doskonały sposób na 
zarabianie pieniędzy z 4Life®: Możesz zdobywać 

miesięczne nagrody w wysokości 40, 160 lub 640 EUR.

Jak zdobyć miesięczną nagrodę w wysokości 40 EUR

Jak zdobyć miesięczną nagrodę w wysokości 160 EUR

• Musisz mieć rangę Builder lub Builder Elite.
• Osobiście zapisz co najmniej 3 osoby do 

pierwszego poziomu swojej struktury.
• Ty oraz każda z tych 3 osób, musicie 

uzyskać 100 LP, w ramach programu 
lojalnościowego i/lub w ramach zamówień w 
MyShop.  

• Musisz mieć Team Volume o wartości co 
najmniej 600 LP

• Musisz mieć rangę Builder, Builder Elite, Diamond 
lub Diamond Elite.

Każda z 3 osób z 
pierwszego poziomu 

Twojej struktury 
musi spełnić wymogi 

niezbędne do 
uzyskania miesięcznej 
nagrody w wysokości 

40 EUR.

Każda z 3 osób z pierwszego poziomu Twojej struktury musi mieć w 
hierarchii pod sobą trzy osoby oraz minimalny Team Volume o wartości 
600 LP.  Ty oraz 3 osobiście zarejestrowanych preferowanych klientów 
lub partnerów w linii frontline, podobnie jak 9 osób z drugiego poziomu 
Twojej struktury, musicie uzyskać co najmniej 100Lp każdy, w ramach 
programu lojalnościowego i/lub w ramach zamówień w My Shop.
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Team Volume (wielkość zespołowa) to Twoje prywatne zamówienia wraz z zamówieniami Twoich 
preferowanych klientów lub partnerów z pierwszego poziomu 

Wielkość zespołowa (Team Volume)  
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Jak zdobyć miesięczną nagrodę w wysokości 640 EUR

Dziewięciu 
zakwalifikowanych partnerów 
z drugiego poziomu Twojej 
struktury

Trzech zakwalifikowanych 
partnerów z pierwszego 
poziomu Twojej struktury 
musi spełnić wymogi 
niezbędne do uzyskania 
miesięcznej nagrody w 
wysokości 160 EUR. 

Zarobki partnerów różnią się w zależności od szeregu czynników. Stwierdzenia dotyczące zarobków zawarte w 
tym dokumencie nie mają na celu zagwarantowania konkretnego wyniku, lecz wskazanie tego, co można osiągnąć 
w oparciu o szereg danych historycznych, osobiste zaangażowanie i zdolności każdego partnera 4Life. Wszelkie 
odniesienia do zarobków wynikających z planu nagród Life Rewards Plan, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, są 
przedstawione wyłącznie w celach ilustracyjnych.

Każdy z tych trzech partnerów z pierwszego poziomu Twojej struktury oraz każdy z dziewięciu 
partnerów z drugiego poziomu musi mieć w hierarchii pod sobą trzy osoby z minimalną wielkością  
Team Volume wynoszącą 600 LP. Ty oraz 3 osobiście zarejestrowanych preferowanych klientów 
lub partnerów w linii frontline, podobnie jak 9 osób z twojego drugiego poziomu i 27 osób z 
trzeciego poziomu Twojej struktury, musicie uzyskać co najmniej 100Lp każdy, w ramach programu 
lojalnościowego i/lub w ramach zamówień w My Shop.

Team Volume (wielkość 
zespołowa) to Twoje 
prywatne zamówienia wraz 
z zamówieniami Twoich 
preferowanych klientów lub 
partnerów z pierwszego 
poziomu 
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• Kwalifikacja do dowolnej rangi od Builder do Platinum Elite (partnerzy rangi 
Bronze i wyższych muszą kwalifikować się do najwyższej opłaconej rangi w 
danym miesiącu, aby uzyskać premię Builder Bonus 640 €)

• Każda osoba z pierwszego poziomu Twojej struktury musi powielić Twoje 
osiągnięcia, aby otrzymać nagrodę w wysokości 160 EUR, a każda osoba z 
drugiego poziomu musi powielić Twoje osiągnięcia, aby otrzymać 40 EUR.

Wielkość zespołowa (Team Volume)  
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Zarobki partnerów różnią się w zależności od szeregu czynników. Stwierdzenia dotyczące zarobków zawarte w tym dokumencie 
nie mają na celu zagwarantowania konkretnego wyniku, lecz wskazanie tego, co można osiągnąć w oparciu o szereg danych 
historycznych, osobiste zaangażowanie i zdolności każdego partnera 4Life. Wszelkie odniesienia do zarobków wynikających z planu 
nagród Life Rewards Plan, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, są przedstawione wyłącznie w celach ilustracyjnych.

W przypadku wszelkich innych pytań prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem biura obsługi 
partnerów: 800012038 lub przesłanie wiadomości e-mail na adres poland@4life.com

Często zadawane pytania

• Ile nagród Builder Bonus mogę otrzymać? Możesz zdobyć 1 nagrodę 
Builder Bonus na miesiąc pod warunkiem, że spełniasz wymagania 
dotyczące kwalifikacji i struktury.

•  Czy mogę otrzymać nagrodę Builder Bonus w wysokości 40 EUR, jeśli 
osiągnąłem już kiedyś rangę Diamond, ale obecnie mam niższą rangę? 
Nie. Osoby z rangą Diamond mogą otrzymać nagrodę Builder Bonus 
wyłącznie w wysokości 160 EUR lub 640 EUR.

• Czy jeśli osoba ze struktury stanowiącej podstawę do przyznania nagrody 
Builder Bonus wycofa się, można ją zastąpić, czy też trzeba ponownie 
zebrać trzy osoby? Tak, można zastąpić tylko tę osobę, która się wycofa. 

• Czy mogę otrzymać nagrodę Builder Bonus, jeśli mam partnerów z innych 
rynków (w swojej strukturze)? Tak, o ile znajdują się oni na rynku, na którym 
funkcjonuje biuro 4Life, tzn. o ile nie są na rynkach rozwijających się.
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