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Seja qual for a sua categoria,
merece esta viagem.
Qualifique e aproveite umas
férias de sonho com o European
Master Builder Trip.
Prepare-se para descubrir praias e
paisagens incríveis.
Divirta-se com as melhores
actividades organizadas...

…e descanse num alojamento
exclusivo durante 4 dias e 3 noites
para si e para um acompanhante.

Determine o seu objetivo de qualificação e ganhe uma grande viagem

CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO
Outubro 2018 - Maio 2019

NOVAS CLASSIFICAÇÕES

MOMENTO PARA
QUALIFICAÇÃO

VOLUME ORGANIZACIONAL
LP acumulados

Diamante

5 vezes

22.000LP

Diamante Presidencial

2 vezes

36.000LP

Diamante Internacional

1 vez

70.000LP

Diamante Internacional Ouro

Convite automático

-

CLASSIFICAÇÕES
EXISTENTES

MOMENTO PARA
QUALIFICAÇÃO

VOLUME ORGANIZACIONAL
Aumento % — Fev - Set 2018

Diamante Presidencial

4 vezes

15%

Diamante Internacional

3 vezes

10%

Diamante Internacional Ouro

1 vez

10%

*Os DIO atuais têm a opção de se requalificar 8 meses como Internacional, com 10% de aumento do OV

Vencedores do Builder Bonus de 160€

Todas as categorias de Builder e Diamante que ganhem 4 vezes o Builder Bonus de 160€ têm garantida a sua viagem ao Master Builder Trip- Europa 2019.

1. Esta viagem terá a duração de 4 dias e 3 noites.
2. Novos distribuidores são os que atingem a classificação pela primeira vez entre o período de bónus de outubro e
o bónus de maio.
3. O critério de qualificação como vencedor 4 vezes do incentivo do Builder de 160€ é exclusivo para as
categorias de Builder e Diamante.
4. A viagem de incentivo destina-se ao portador da identificação e a um(a) acompanhante (co-candidato/a ou
parceiro/a).
5. O prémio não pode ser modificado, transferido ou trocado por dinheiro.

BASES

6. O incentivo destina-se apenas a distribuidores com código de identificação europeu.
7. No prazo de 10 dias após ganharem a viagem, os distribuidores devem confirmar e aceitar a participação,
preencher o formulário (vencedor(a) e um(a) acompanhante e remeter as cópias dos cartões de identificação.
Se não confirmar a sua participação no prazo de 10 dias, perde o direito à viagem. Exceto em caso de motivos
comprovadamente de força maior que impeçam os vencedores de desfrutar da viagem, após os bilhetes de avião
terem sido emitidos, os custos com o cancelamento serão deduzidos da conta do distribuidor.
8. Os vencedores de Bonus Builder deverão ter as encomendas Loyalty enviadas e recebidas (não serão aceites
devoluções de encomendas Loyalty do vencedor ou de pessoas que participem no Builder Bonus).
9. A estadia «tudo incluído» consiste em pensão completa (pequeno-almoço, almoço e jantar) e alojamento, mas
exclui quaisquer extras (por exemplo, minibar, serviço de quartos, outros serviços de hotel, atividades extra que não
sejam organizadas pela 4Life), os quais ficarão a cargo da pessoa em cujo nome o quarto estiver marcado. Este
incentivo não inclui transporte dos e para os pontos de partida designados pela 4Life.
10. Winners must maintain and comply with good ethical and commercial practices, in accordance with the
applicable standards and procedures in force in each market.
11. O prémio Viagem Europe Master Builder é considerado um pagamento em espécie, pelo que irá receber uma
fatura para efeitos fiscais.
12. As datas e destino serão anunciadas brevemente nas nossas redes sociais.
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