PREFEROWANY KLIENT
4Life Research Europe, LLC.

KORZYŚCI / WARUNKI

POLSKA

Avenida Diagonal, 453 Bis, 7-C
08036 Barcelona - Hiszpania

KORZYŚCI PRZYSŁUGUJĄCE PREFEROWANEMU KLIENTOWI

• O 25% niższa cena detaliczna
• Darmowy produkt co miesiąc i kredyty do wydania na ulubiony produkt (zgodnie z warunkami Loyalty Program)*
• Natychmiastowy rabat 25% na wszystkie zakupy przekraczające wartość 100 LP**

WARUNKI
1. Opłata rejestracyjna wynosi 25 EUR (bez VAT) i obejmuje pierwszy rok członkostwa preferowanego klienta. Po upływie pierwszego roku członkostwa możesz zapewnić sobie możliwość dalszego
dostępu do korzyści przysługujących preferowanym klientom, uiszczając roczną opłatę za przedłużenie członkostwa w wysokości 15 EUR (bez VAT). Opłata ta może ulec zmianie. Otrzymasz
wiadomość e-mail z prośbą, by dokonać płatności przy użyciu karty kredytowej.
2. Anulacja: Wszyscy preferowani klienci mogą zrezygnować z uczestnictwa w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Wniosek o anulację należy przesłać na piśmie na adres e-mail
poland@4life.com.
3. Zwroty: Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony(-a) z produktu 4Life, po prostu poinformuj firmę 4Life w ciągu 30 dni od daty zakupu. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.
4. Ten wniosek nie daje uprawnień do sprzedaży produktów lub usług firmy 4Life Research Europe. Aby uzyskać takie uprawnienia, musisz podpisać wniosek niezależnego dystrybutora
5. Jako preferowany klient 4Life można być zarejestrowanym tylko przy użyciu jednego kodu.
6. W przypadku przesyłania wniosku pocztą należy go podpisać i wysłać na adres: 4Life Research Europe, LLC, Avda. Diagonal 453 Bis 7 Planta, 08036 Barcelona, Hiszpania.
7. Aby móc śledzić swoje zamówienia i otrzymywać informacje o produktach, promocjach oraz inne ciekawe ogłoszenia, należy podać adres e-mail i go potwierdzić.
8. Ze względu na okresowe zmiany przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych oraz okoliczności rynkowych firma 4Life zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i cen preferowanego klienta
podanych w cenniku produktów 4Life według własnego uznania, a o każdej takiej zmianie poinformuje preferowanego klienta na piśmie ze stosownym wyprzedzeniem. Podpisując wniosek,
preferowany klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zmian i modyfikacji, które może wprowadzić firma 4Life. Wszelkie zmiany zostaną zgłoszone w oficjalnych materiałach firmy 4Life,
a zmiany te wejdą w życie z dniem ich publikacji w oficjalnych materiałach firmy 4Life, w tym między innymi publikacji na stronie internetowej poland.4Life.com, dystrybucji przy użyciu poczty
elektronicznej, publikacji w biuletynie 4Life, informacji zawartych w zamówieniach oraz wszelkich innych metod uznanych za odpowiednie do transakcji handlowych.
9. Dane osobowe podane w formularzu aplikacyjnym zostaną zapisane w pliku należącym do firmy 4Life Research Europe, LLC., z siedzibą pod adresem Avda. Diagonal 453 Bis, 7ª Planta, 08036
Barcelona, Hiszpania, zawierającym Twoją wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez tę firmę oraz przez firmę 4Life Holdings, LLC w Stanach Zjednoczonych do celów
zarządzania, utrzymywania i rozwijania naszych relacji, jak również do wysyłania informacji, ofert lub promocji związanych z naszymi produktami i/lub usługami w trakcie, a nawet po zakończeniu
naszych stosunków handlowych za pomocą wszelkich środków analogowych i elektronicznych. Niniejszym wyrażasz zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych firmie 4Life Holdings LLC
znajdującej się w Stanach Zjednoczonych w określonych celach: przekazywania Twoich danych identyfikacyjnych, informacji kontaktowych i informacji o działalności 4Life innym dystrybutorom
4Life, krajowym lub międzynarodowym, także poza Unią Europejską, w sieci wyższego szczebla, jak również publikacji Twoich danych identyfikacyjnych i zdjęć na stronie internetowej i innych
publikacjach firmy w celach określonych w niniejszym dokumencie (w tym ostatnim przypadku, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie udzielasz zgody na takie przekazanie po zarejestrowaniu się na
platformie 4Life). W przypadku przekazywania informacji od osób trzecich należy uprzednio poinformować o tym fakcie i zwrócić się do nich o zgodę w kwestiach określonych w niniejszym
dokumencie. Firma 4LIFE będzie przetwarzała dane zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w sposób zgodny z prawem, rzetelny, przejrzysty,
odpowiedni, trafny, ograniczony, dokładny i aktualny oraz zobowiązuje się do przyjęcia wszelkich rozsądnych środków umożliwiających natychmiastowe usunięcie lub skorygowanie tych danych
w przypadku, gdy są niedokładne, jak również do przestrzegania obowiązujących środków bezpieczeństwa. Masz prawo dostępu, prostowania, anulowania, sprzeciwienia się i ograniczenia
przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz niepodlegania spersonalizowanym automatycznym decyzjom, z którego możesz skorzystać, wysyłając wiadomość e-mail na adres GDPR@4LIFE.
COM. W ten sam sposób możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Możesz również wysłać skargę do Hiszpańskiego Urzędu ds. Ochrony Danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
firma 4LIFE informuje, że Twoje dane będą przechowywane przez okres ważności usługi, jak również w okresie przedawnienia dla wszczęcia postępowania sądowego, w celu uwzględnienia
ewentualnej odpowiedzialności wynikającej ze stosunku umownego.
10. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu preferowanego klienta prosimy o kontakt z Europejskim Biurem Obsługi Klienta.

* Loyalty Program to program lojalnościowy firmy 4Life, który polega na otrzymywaniu automatycznych zamówień miesięcznych. Utrzymując automatyczne miesięczne zamówienie na poziomie co najmniej 50 LP**, uzyskuje się
kredyty, które można wymienić na produkty. Utrzymując automatyczne miesięczne zamówienie na poziomie co najmniej 125 LP**, uzyskuje się darmowy produkt. Więcej informacji na temat Loyalty Program można znaleźć na stronie
internetowej 4lifebasics.com.
**LP to skrótowiec od „Life Points”. Jest to wartość punktowa przypisana do każdego produktu marki 4Life. W przypadku preferowanego klienta punkty LP służą do gromadzenia kredytów, które mogą być wymieniane na produkty, a po
uzyskaniu co najmniej 125 LP uprawniają do otrzymania darmowego produktu.
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