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Nasza historia w Europie

Kontakt z 4Life Europe

* Każdy kraj ma odrębny numer telefonu. Każdy 
bezpłatny numer podany tutaj jest dostępny 
tylko dla połączeń lokalnych. Dlatego podane 
numery telefonów nie dotyczą połączeń 
międzynarodowych. Na przykład: będąc w 
Wielkiej Brytanii, należy zadzwonić pod numer 
brytyjski. Jeśli w Wielkiej Brytanii zostanie 
wybrany numer hiszpański, połączenie nie 
zostanie zrealizowane.
** Godziny pracy są podane według czasu 
lokalnego każdego kraju.
*** Języki, w których jest świadczona obsługa 
w każdym kraju.
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Firma 4Life otworzyła swoją siedzibę główną w 2007 r. w 
Barcelonie. Od tego czasu otworzyliśmy dwa kolejne biura w 
Rzymie i Hamburgu.
W ramach tych trzech lokalizacji firma 4Life Europe 
zgromadziła tysiące partnerów, którzy dostarczają produkty 
4Life i dzielą się możliwościami, jakie 4Life oferuje ludziom w 
całej Europie.

Aby dowiedzieć się, jak zostać preferowanym klientem lub 
uzyskać informacje o naszych produktach, skontaktuj się z 
działem obsługi klienta 4Life Europe:

Dane kontaktowe / obsługa klienta

4Life Europe

KRAJ EMAIL TELEFON * GODZINY 
PRACY**

JĘZYK 
OBSŁUGI ***

Austria austria@4life.com 0800 802 959 9:00-17:00 Niemiecki - Angielski

Belgia belgium@4life.com 080026124 9:00-17:00 Angielski - Francuski

Bułgaria bulgaria@4life.com 080030019 10:00 -18:00 Angielski - Rosyjski

Chorwacja croatia@4life.com 0800200447 9:00-17:00 Angielski

Czechy czechrepublic@4life.com 800088481 9:00-17:00 Angielski - Rosyjski

Dania denmark@4life.com 80820234 9:00-17:00 Angielski

Estonia estonia@4life.com 8000049097 10:00 -18:00 Angielski - Rosyjski

Finlandia finland@4life.com 0800102179 10:00 -18:00 Angielski

Francja france@4life.com 0805088790 9:00-17:00 Francuski - Angielski 
Hiszpański

Grecja greece@4life.com 8008481223 10:00 -18:00 Angielski

Hiszpania espana@4life.com 900.111.904 9:00-17:00 Hiszpański

Holandia netherlands@4life.com 08005802527 9:00-17:00 Angielski

Irlandia Ireland@4life.com 1800817396 8:00-16:00 Angielski

Litwa lithuania@4life.com 8 800 00 312 10:00 -18:00 Rosyjski - Angielski

Łotwa latvia@4life.com 80005426 10:00 -18:00 Rosyjski - Angielski

Luksemburg luxembourg@4life.com 80026518 9:00-17:00 Angielski

Niemcy germany@4life.com 08000004378 9:00-17:00 Niemiecki - Angielski  
Hiszpański - Rosyjski

Norwegia norway@4life.com +34936013890 9:00-17:00 Angielski

Polska poland@4life.com 800012038 9:00-17:00 Polsko - Angielski

Portugalia portugal@4life.com 800789880 8:00-16:00 Portugalski - Hiszpański

Rumunia romania@4life.com 0800896475 10:00 -18:00 Angielski

Słowacja slovakia@4life.com 0800601016 9:00-17:00 Angielski - Rosyjski

Słowenia slovenia@4life.com 080488843 9:00-17:00 Angielski - Rosyjski

Szwajcaria switzerland@4life.com 0800002003 9:00-17:00
Francuski - Hiszpański 

Niemiecki - Włoski 
Angielski

Szwecja sweden@4life.com 020888519 9:00-17:00 Angielski

Węgry hungary@4life.com 0680088108 9:00-17:00 Angielski

Wielka Brytania unitedkingdom@4life.com 08000988676 8:00-16:00 Angielski - Hiszpański

Włochy italy@4life.com 800 69 43 26 9:00-17:00 Włoski -  Hiszpański



Każda osoba, która dołączy do 4Life, zostanie zarejestrowana jako 
preferowany klient.

Każdy preferowany klient musi zapłacić 25 EUR opłaty abonamentowej. Zapewnia ona dostęp do 
następujących korzyści: 

• Natychmiastowy rabat 25% 
• Korzystaj z możliwości konta 4life.com oraz aplikacji mobilnych 4Life i 4Life Connect
• Możliwość zakupu produktów 4Life w cenie hurtowej
• Korzyści przysługujące tylko członkom 4Life Loyalty Program:

• Comiesięczne wysyłki
• 15% zwrotu w postaci kredytów na zakup „Loyalty Points”
• Bezpłatny produkt miesiąca (dla zamówień o wartości 125 LP lub wyższej)

• Możliwość sponsorowania i zostania partnerem 4Life

Po zarejestrowaniu nowego preferowanego klienta z wartością 100 LP lub wyższą prześlij podpisany 
formularz zgłoszeniowy partnera wraz z kopią dowodu osobistego/paszportu (lub innego urzędowego 
dokumentu ze zdjęciem). Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać w ciągu 90 dni od daty 
rejestracji online nowego preferowanego klienta. Wszystkie dokumenty należy przesłać na odpowiedni 
adres e-mail danego kraju (patrz strona 2, tabela Dane kontaktowe).

Aby otrzymać premie, należy również przesłać dane bankowe (numer konta bankowego, IBAN, 
SWIFT). Można wysłać do nas kopię lub skorzystać z naszego formularza danych bankowych. 

Jako Partner zaczniesz korzystać z planu Life Reward Basics i określonych w nim prowizji, wielu 
narzędzi motywacyjnych 4Life oraz ze strony internetowej MyShop.

Zamówienia internetowe na stronie www.4life.com. Przed zalogowaniem należy wybrać swój kraj. 
Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień w realizacji i wysyłce, wszystkie zamówienia składane za 
pośrednictwem europejskich stron internetowych mogą być wysyłane tylko w obrębie danego kraju. 

Zamówienia telefoniczne za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta. Bezpłatne numery 
telefonów są podane na stronie 2 (tabela Dane kontaktowe).
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Zostań partnerem

Dołącz do nas jako preferowany klient:

Jak złożyć zamówienie



Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień w realizacji i wysyłce, wszystkie zamówienia składane 
za pośrednictwem europejskich stron internetowych mogą być wysyłane tylko w obrębie 
danego kraju. Jeśli na przykład partner zaloguje się na stronie internetowej w Belgii, może 
wysyłać produkty tylko do Belgii. Aby produkty zostały wysłane do określonego kraju UE, należy 
zalogować się na stronie internetowej tego kraju. 

Wszystkie zamówienia są wysyłane z naszego magazynu w Hiszpanii za pomocą UPS (lub 
SEUR w przypadku Wysp Kanaryjskich), ze standardową stawką 9€ dla odbiorców w Europie. 
Dla zamówień o wartości 100€ lub więcej, wysyłka jest BEZPŁATNA!

Partnerzy* i preferowani klienci mogą dokonywać płatności za pomocą:

Zamówienie w ramach Loyalty Program to zamówienie z automatyczną wysyłką. Rejestracja w ramach 
Loyalty Program nie jest wymagana, ale jest zalecana. Jednak aby skorzystać z Builder Bonus, należy 
aktywować miesięczne zamówienie Loyalty o wartości 100 LP.

Loyalty Program jest dostępny dla preferowanych klientów i Partnerów przy zamówieniach od 50 LP. 
System automatycznie wygeneruje pierwsze zamówienie Loyalty na następny miesiąc.

• Karty kredytowej: Visa i Master Card
• PayPal: metoda dostępna tylko dla zamówień internetowych i po dokonaniu pierwszego 

zamówienia.

Zamówienia w ramach Loyalty Program można opłacić tylko kartą kredytową.

* Partnerzy mogą również wykorzystać bonus AR.

*UPS ACCESS POINT™ JEST DOSTĘPNY DLA ZAMÓWIEŃ ONLINE W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH: Austria, 
Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

CO TO JEST UPS ACCESS POINT?
Jest to placówka handlowa lub obiekt użytku publicznego (sklepy z elektroniką użytkową, 
biblioteki, stacje benzynowe itp.) w pobliżu preferowanego adresu, w których można odebrać przesyłkę 
w dogodnym dla siebie czasie.
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Europejskie stawki transportowe: 

Zamówienie w ramach Loyalty Program

Płatności za zamówienia

Lokalizacje w Europie Stawka 
standardowa

Zamówienia o wartości 
min. 100 €

Austria, Belgia, Francja, Niemcy
Holandia, Luksemburg, Portugalia
i Hiszpania, Bułgaria, Chorwacja, 
Republika Czeska, Dania, Estonia, 

Finlandia, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, 
Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, 

Słowenia, Szwecja, Irlandia Północna 

9€



Inne strefy Stawka 
standardowa Zamówienia o wartości 150€ lub więcej

Wielka Brytania 12 € + dopłata BEZPŁATNA WYSYŁKA 
+ dopłata

Inne strefy Stawka 
standardowa Zamówienia o wartości min. 250 €

Andora**, Cypr, Malta,
Norwegia**, Portugalia (Madera

i Azory) oraz Szwajcaria
16 € BEZPŁATNA WYSYŁKA

Inne strefy Opłata minimalna Zamówienia o wartości min. 192 €

Wyspy Kanaryjskie 25 € 13% dopłaty

*Średni czas dostawy liczony jest od momentu kiedy zamówienie opuści magazyn 4Life i otrzymasz wiadomość z 
numerem przewozowym.
** Andora i Norwegia:, opłaty celne oraz podatki nie są wliczane w koszty zamówienia ani wysyłki, należy je uiścić w kraju 
przeznaczenia.

Czas dostawy Śledzenie przesyłki
Przewidywany czas 
dostawy wynosi od 2 
do 6 dni roboczych, w 
zależności od strefy 
wysyłki.

Aby otrzymać potwierdzenie, należy podać 
prawidłowy adres e-mail. Numer śledzenia 
przesyłki zostanie przesłany, gdy przesyłka opuści 
nasz magazyn.

Premie są wypłacane bezpośrednio na konto bankowe partnera. Aby premia mogła zostać 
wypłacona, firma 4Life musi posiadać poprawne dane bankowe Partnera. W przeciwnym razie 
premia pozostanie na koncie AR 4life. 

Premie są wypłacane przelewem bankowym o minimalnej wartości 20 €. Premie są wypłacane 
11. dnia kolejnego miesiąca. 

Można także uzyskać premię Rapid Reward — jest generowana następnego dnia po zamówieniu, a jej 
przekazanie może zająć od 2 do 3 dni, zgodnie z procesem bankowym. Aby otrzymać premię Rapid 
Reward, należy mieć w poprzednim miesiącu wygenerowane co najmniej 100 LP.

Chociaż nie ma ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Europie, należy 
pamiętać, że na rynku włoskim obowiązuje odrębny plan wypłat. 

Europejski lub włoski plan wypłat można pobrać ze strony internetowej 4life.com 
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Europejskie stawki transportowe: Inne strefy

Szczegóły premii

Plan wypłat

https://poland.4life.com/corp/page/58/success#compensation


4 L i f e  E u r o p e
L O K A L I Z A C J E  B I U R

Biuro w Hiszpanii:
4Life Research 

Avenida Diagonal
453 bis 7a

08036 Barcelona
Hiszpania

Biuro w Niemczech: 
4Life Research Germany 

GmbH
Fuhlentwiete 10
20355 Hamburg

Niemcy

Biuro we Włoszech:
4Life Research Italy S.R.L. 

Via Antonio Salandra, 
18 - 00187 - Rzym

Wlochy
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Przydatne linki

4Life_Europe4LifeEurope Youtube

4Life App

App Store Google Play

https://www.instagram.com/4life_europe/
http://www.facebook.com/4LifeEurope
https://www.youtube.com/watch?v=UBjcjvnyllI&list=PLVZb4uNbbzIkWdC7gaCm_3IiNGSL8VrEr
itms-apps://itunes.apple.com/pl/app/4life/id711727296?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FourLife

