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25% DE COMISSÃO
PASSA AGORA A SER
25% DE DESCONTO

COMPRAS PESSOAIS:
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ANO 2017

ANO 2018

A partir de janeiro de 2018, deixará de receber 25% de
comissão do valor excedente das suas compras pessoais
e em sua substituição passará a receber 25% de desconto
direto na sua encomenda.

A mecânica dos 25% de desconto direto na sua encomenda, ou Desconto Rápido, consiste em descontar 25% do
excedente de 100 LP no momento da compra.
O Desconto Rápido só se aplica às compras pessoais realizadas com um código de Distribuidor, não sendo aplicável a
encomendas de clientes com código nem a encomendas efetuadas em my4life. Os LP das encomendas efetuadas com
códigos de clientes ou através de my4life continuarão a ser pagos como até agora: com uma comissão de 25% e contam
para o volume principal.*
Esta adaptação é sem dúvida uma ótima notícia e permite acelerar ao máximo o pagamento rápido das contas pessoais.
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25%

25% DE DESCONTO NAS SUAS COMPRAS PESSOAIS

PERGUNTAS E RESPOSTAS

1.

A partir dos primeiros 100 LP de cada mês começa a aplicar-se o desconto de 25% sobre o valor excedente das
compras? Sim. Quando as compras pessoais de um código de Distribuidor efetuadas durante um mês ultrapassarem
os 100 LP, as compras pessoais seguintes receberão um desconto direto de 25% na encomenda durante o resto desse
mês.

2.

O desconto de 25% sobre o excedente de 100LP é recebido por quem paga a compra ou pelo titular do código?
O desconto é recebido por quem paga a compra. Se o pagamento for efetuado pelo titular do código, este receberá
25% de desconto sobre o excedente de 100 LP. Se o pagamento for efetuado por outra pessoa, será essa pessoa a
receber o desconto.

3.

Se um cliente efetuar uma compra com o meu código de Distribuidor, receberá 25% de desconto na compra?
Sim, desde que o volume de compras pessoais do seu código tiver ultrapassado os 100 LP durante o mês no qual é
efetuada essa compra. Por esse motivo é recomendável que cada cliente tenha o seu próprio código.

4.

Se um cliente efetuar uma compra com o meu código de Distribuidor, receberei uma bonificação de 25%
relativamente a essa compra? Não, porque a partir de janeiro de 2018, deixará de receber 25% de comissão do
valor excedente das suas compras pessoais e em sua substituição passará a receber 25% de desconto direto na sua
encomenda.

5.

Se já tiver compras pessoais que ultrapassem os 100 LP, as compras seguintes que efetuar terão 25% de
desconto independentemente do montante da encomenda? Sim, a partir de 100 LP em compras pessoais, todas as
compras recebem um desconto de 25% diretamente no momento de pagar a encomenda.

6.

Se já tiver pontos de cliente, ou seja, volume principal de 100 LP ou mais, o sistema, ao gerar a encomenda no
código do distribuidor, aplicará o desconto? Não. O sistema apenas acumula sobre os pontos pessoais pelo que não
contam os LP de clientes ou que tenham origem em My4Life.

7.

Uma encomenda do Loyalty Program pode receber um desconto de 25%? Sempre que a encomenda do Loyalty
for superior a 100 LP ou já tiver ultrapassado esse montante em compras anteriores no mesmo mês, será aplicado o
desconto rápido sobre o excedente.

8.

O que acontece se a encomenda que gerar os 100 LP, ou que der origem à soma de 100 LP for devolvida depois
de ter sido gerado o desconto da encomenda na qual é efetuado o desconto? O sistema calcula o valor da
devolução, incluindo o desconto aplicado.

9.

Posso transferir os pontos de uma encomenda em que foi aplicado o desconto de 25%? Não, ao ser aplicada
a bonificação diretamente sobre a encomenda, os pontos desta encomenda não podem ser movimentados ou
transferidos.

10. É aplicável o desconto rápido sobre a primeira compra do novo Distribuidor? Não, a primeira encomenda do novo
Distribuidor gera uma comissão de 25% para o recrutador. A todas as encomendas seguintes durante esse mês já será
aplicável o desconto rápido se já tiver acumulado mais de 100 LP pessoais.
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