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TAISYKLĖS IR SĄLYGOS
„Builder Bonus“ 
1.  Dalyvauti gali bet kuris „Builder“ arba aukštesnio „4Life“ rango partneris, per mėnesį 100 LP apimties „4Life“ užsakymų pagal 

„Loyalty Program“ ir (arba) iš „MyShop“. 

2.  Į „Builder Bonus“ reikalavimų vykdymą įskaičiuojami „Loyalty Program“ ir (arba) „MyShop“ užsakymai, siekiantys 100 LP ar daugiau, 
apdoroti per kvalifikacijos mėnesį. 

3.  Už kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius „Loyalty Program“ užsakymus turi būti sumokėjęs pats partneris (kredito kortele, 
išduota partnerio vardu ir nurodyta paskyroje), siunčiami jie turi būti pagrindiniu siuntimo adresu, nurodytu paskyroje.

4.  Jei užsakymas pagal „Loyalty Program“ ir (arba) „MyShop“ kuriuo įgyvendinami kvalifikaciniai reikalavimai, grąžinamas, uždirbta 
premija „Builder Bonus“ atimama. 

5.  Tam, kad įgyvendintumėte 40 EUR premijos kvalifikacinius reikalavimus, privalote turėti tris asmeniškai įregistruotus svarbius 
partnerius arba partnerius, kurie yra jūsų tiesioginiai kontaktai, iš kurių kiekvienas turi pateikti bent 100 LP „Loyalty Program“  ir 
(arba) „MyShop“ užsakymų, ir pasiekti 600 LP komandos apimties. Gauti šią premiją gali partneriai, kurių rangas yra „Builder“ arba 
„Builder Elite“. (Į komandos apimtį įskaičiuojama jūsų esminė apimtis ir užsakymai iš jūsų svarbių klientų arba partnerių, kurie yra 
tiesioginiai kontaktai („Frontline“).) 

6.  Tam, kad įgyvendintumėte 160 EUR premijos kvalifikacinius reikalavimus, privalote turėti 600 LP komandos apimties. Taip pat 
privalote turėti tris asmeniškai įregistruotus partnerius, kurie yra tiesioginiai kontaktai, iš kurių kiekvienas turi po tris reikalavimus 
(100 LP užsakymų pagal „Loyalty Program“  ir (arba) „MyShop“) atitikusius svarbius klientus arba partnerius, kurie yra tiesioginiai 
kontaktai, ir ne mažiau kaip 600 LP komandos apimties. Gauti šią premiją gali partneriai, kurių rangas yra „Builder“, „Builder Elite“, 
„Diamond“ arba „Diamond Elite“. 

7. Tam, kad įgyvendintumėte 640 EUR premijos kvalifikacinius reikalavimus, privalote turėti 600 LP komandos apimties. Taip pat 
privalote turėti devynis reikalavimus atitikusius partnerius antrajame jūsų lygyje, iš kurių kiekvienas turi po tris reikalavimus 
(100 LP užsakymų pagal „Loyalty Program“ ir (arba) „MyShop“) atitikusius, asmeniškai įregistruotus svarbius klientus arba 
partnerius žemiau jų, ir ne mažiau kaip 600 LP komandos apimties. Devyni jūsų antrojo lygio partneriai, atitinkantys kvalifikacinius 
reikalavimus, turi būti trijuose skirtinguose spinduliuose, po tris partnerius kiekviename iš jų. Šią premiją gali uždirbti partneriai, 
kurių rangas yra nuo „Builder“ iki „Platinum Elite“. Jei aukščiausias partnerio įgytas rangas yra „Bronze“ arba aukštesnis, teisę gauti 
šią premiją toks partneris gali tik tada, kai išmokos jam skiriamos pagal aukščiausią iš kada nors turėtų rangų.

8.   Partneris gali uždirbti 40 EUR, 160 EUR arba 640 EUR premiją, tačiau tik vieną per mėnesį.

9.  Ši premija išmokama kas mėnesį, jei tik įgyvendinami visi kvalifikaciniai reikalavimai. Ji pridedama prie partnerio pagrindinės 
komisinių išmokos. 

10.  Tam, kad įgyvendintų „Builder Bonus“ kvalifikacinius reikalavimus, partneriai privalo rinkose, kuriose yra biuras, užregistruoti svarbių 
klientų ar partnerių iš rinkų, kuriose biuras irgi yra. 

11. Naujos asmeninės registracijos gali būti įtrauktos į jūsų tiesioginius kontaktus, jei tik atitinkami asmenys sukaupia 100 LP arba 
daugiau esminės apimties iš „Loyalty Program“ ir (arba) „MyShop“ užsakymų.

12. Rinkose, kuriose „4Life“ biuro neturi, žr. toliau pateiktas sąlygas, kuriose pateikta informacija apie „Builder Bonus“ besivystančioms 
rinkoms. 
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TAISYKLĖS IR SĄLYGOS
„Builder Bonus“ nurodytose rinkose (rinkose, kuriose „4Life“ biuro neturi)
1.  Dalyvauti gali bet kuris „4Life“ partneris, įgijęs „Builder“ arba aukštesnį rangą, gaunantis mėnesinį 100 LP užsakymą ir gyvenantis 

„4Life“ nurodytoje rinkoje (paprastai tai rinkos, kuriose „4Life“ biuro neturi). 

2.  Į „Builder Bonus“ reikalavimų vykdymą įskaičiuojami užsakymai ir LP pervedimai, siekiantys 100 LP ar daugiau, apdoroti iki 
kvalifikacijos mėnesio 20 dienos. 

3.  Už užsakymus, kuriais įgyvendinami kvalifikaciniai reikalavimai, turi būti sumokėjęs pats partneris (partnerio vardu išduota kredito 
kortele, kurios duomenys pateikti paskyroje), o išsiųsti jie turi būti pagrindiniu siuntimo adresu, nurodytu paskyroje. 

4.  Jei užsakymas, kuriuo įgyvendinami kvalifikaciniai reikalavimai, grąžinamas, uždirbta premija „Builder Bonus“ atimama.

5.  Tam, kad įgyvendintumėte 40 EUR premijos kvalifikacinius reikalavimus, privalote turėti tris asmeniškai įregistruotus svarbius 
partnerius arba partnerius, kurie yra jūsų tiesioginiai kontaktai, iš kurių kiekvienas turi pateikti bent 100 LP užsakymų arba LP 
pervedimų, ir iki mėnesio 20 dienos pasiekti 600 LP komandos apimties. Gauti šią premiją gali partneriai, kurių rangas yra „Builder“ 
arba „Builder Elite“. (Į komandos apimtį įskaičiuojama jūsų esminė apimtis ir užsakymai iš jūsų svarbių klientų arba partnerių, kurie 
yra tiesioginiai kontaktai („Frontline“).) 

6.  Tam, kad įgyvendintumėte 160 EUR premijos kvalifikacinius reikalavimus, privalote turėti 600 LP komandos apimties. Taip pat 
privalote turėti tris asmeniškai įregistruotus partnerius, kurie yra tiesioginiai kontaktai, iš kurių kiekvienas turi po tris reikalavimus 
(100 LP arba LP pervedimai) atitikusius svarbius klientus arba partnerius, kurie yra tiesioginiai kontaktai, ir ne mažiau kaip 600 LP 
komandos apimties. Gauti šią premiją gali partneriai, kurių rangas yra „Builder“, „Builder Elite“, „Diamond“ arba „Diamond Elite“.

7.  Tam, kad įgyvendintumėte 640 EUR premijos kvalifikacinius reikalavimus, privalote turėti 600 LP komandos apimties. Taip pat 
privalote turėti devynis reikalavimus atitikusius partnerius antrajame jūsų lygyje, iš kurių kiekvienas turi po tris reikalavimus (100 LP 
arba LP pervedimai) atitikusius, asmeniškai įregistruotus svarbius klientus arba partnerius žemiau jų, ir ne mažiau kaip 600 LP 
komandos apimties. Devyni jūsų antrojo lygio partneriai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, turi būti trijuose skirtinguose 
spinduliuose, po tris partnerius kiekviename iš jų. Šią premiją gali uždirbti partneriai, kurių rangas yra nuo „Builder“ iki „Platinum 
Elite“. Jei aukščiausias partnerio įgytas rangas yra „Bronze“ arba aukštesnis, teisę gauti šią premiją toks partneris gali tik tada, kai 
išmokos jam skiriamos pagal aukščiausią iš kada nors turėtų rangų.

8.  Partneris gali uždirbti 40 EUR, 160 EUR arba 640 EUR premiją, tačiau tik vieną per mėnesį.

9. Premija „Builder Bonus“ išmokama kas mėnesį, jei tik įgyvendinami visi kvalifikaciniai reikalavimai. Ji pridedama prie partnerio 
pagrindinės komisinių išmokos. 

10.  Tam, kad įgyvendintų „Builder Bonus“ kvalifikacinius reikalavimus, partneriai gali naudoti svarbius klientus ar partnerius iš rinkų, 
kuriose biuro nėra, ir (arba) rinkų, kuriose biuras yra. 

11. Naujos asmeninės registracijos gali būti įtrauktos į jūsų tiesioginius kontaktus, jei tik atitinkami asmenys sukaupia 100 LP arba 
daugiau esminės apimties, ir pateikia 100 LP užsakymą iki mėnesio 20 dienos.

12. Šios sąlygos yra skirtos rinkoms, kurias nurodo „4Life“ (rinkoms, kuriose nėra „4Life“ biuro). Jei rinkoje „4Life“ biuras yra, taikomas 
taisykles žr. pirmiau pateiktas sąlygas.




