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REGULAMIN
Builder Bonus 
1.  W programie może uczestniczyć każdy partner 4Life z rangą Builder lub wyższą, który otrzymuje miesięczne zamówienie o wartości 

conajmniej 100 Lp w programie Loyalty lub w zamówieniach My Shop.

2.  Zamówienia o wartości co najmniej 100 LP w programie Loyalty lub w zamówieniach My Shop, przetworzone w miesiącu 
kwalifikacji, liczą się do wymagań programu Builder Bonus.

3.  Zamówienia kwalifikujące się w Programie lojalnościowym muszą być opłacone przez Partnera (kartą kredytową wystawioną na 
nazwisko podane w czasie rejestracji Partnera) i wysłane na główny adres wysyłkowy podany podczas jego rejestracji.

4.  Zwrot zamówienia kwalifikującego się w ramach planu lojalnościowego lub zwrot zamówienia My Shop spowoduje cofnięcie 
zdobytej premii Builder Bonus. 

5.  Aby zakwalifikować się do premii 40 €, musisz mieć trzech osobiście zarejestrowanych preferowanych klientów lub partnerów w 
linii frontline, każdy z nich z zamówieniem na co najmniej 100 LP w ramach planu lojalnościowego lub z zamówień w My Shop, oraz 
wielkość zespołową 600 LP. Ta premia jest dostępna dla partnerów z rangą Builder lub Builder Elite. (Wielkość zespołowa obejmuje 
punkty Principal Volume oraz zamówienia preferowanych klientów i partnerów z Twojej linii frontline).

6.  Aby zakwalifikować się do premii 160 €, musisz mieć wielkość zespołową 600 LP. Dodatkowo musisz mieć trzech osobiście 
zarejestrowanych partnerów w linii frontline, każdy z nich z trzema zakwalifikowanymi (zamówienie na 100 LP w ramach planu 
lojalnościowego lub z zamówień w My Shop) preferowanymi klientami lub partnerami w swojej linii frontline, z wielkością 
zespołową co najmniej 600 LP. Ta premia jest dostępna dla partnerów z rangą Builder, Builder Elite, Diamond lub Diamond Elite.

7. Aby zakwalifikować się do premii 640 €, musisz mieć wielkość zespołową 600 LP. Dodatkowo musisz mieć dziewięciu 
zakwalifikowanych partnerów na Twoim drugim poziomie, każdy z nich z trzema zakwalifikowanymi (zamówienie na 100 LP 
w ramach planu lojalnościowego lub z zamówień w My Shop)) preferowanymi klientami lub partnerami pod sobą, z wielkością 
zespołową co najmniej 600 LP. Dziewięciu zakwalifikowanych partnerów na Twoim drugim poziomie musi znajdować się w trzech 
oddzielnych liniach, z trzema partnerami w każdej z nich. Ta premia jest dostępna dla partnerów z rangą od Builder do Platinum 
Elite. Partnerzy, których najwyższą osiągniętą rangą jest co najmniej Bronze, muszą otrzymywać płatność na poziomie najwyższej 
osiągniętej rangi, aby się kwalifikować.8.   Partner może uzyskać premię w wysokości 40 €, 160 € lub 640 €, ale tylko jedną 
miesięcznie.

9.  Jeśli spełnione są wszystkie warunki kwalifikacji, raz w miesiącu wypłacana jest premia Builder Bonus, która będzie dodawana do 
płatności podstawowej prowizji partnera. 

10.  Aby kwalifikować się do premii Builder Bonus, uczestnicy na rynkach z biurem 4Life muszą zarejestrować preferowanych klientów 
lub partnerów z rynków, na których również istnieje biuro 4Life. 

11. Nowe osobiście zarejestrowane osoby mogą być uwzględniane w Twojej linii frontline, jeśli mają co najmniej 100 LP Principal 
Volume i zarejestrowały się w planie lojalnościowym.

12. Uczestnicy z rynków bez biura 4Life powinni zapoznać się z poniższym Regulaminem, aby uzyskać informacje o zasadach 
programu Builder Bonus obowiązujących na rynkach wschodzących. 
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REGULAMIN
Program Builder Bonus na rynkach wschodzących (bez biura 4Life)
1.  W programie może uczestniczyć każdy partner 4Life z rangą Builder lub wyższą, który otrzymuje miesięczne zamówienie 100 LP i 

mieszka na rynku wschodzącym (ogólnie chodzi o rynki, na których 4Life nie ma biura). 

2.  Zamówienia i transfery LP o wartości 100 LP lub wyższej, przetworzone do 20. dnia miesiąca kwalifikacji, liczą się do wymogów 
programu Builder Bonus. 

3.  Kwalifikujące się zamówienia muszą zostać opłacone przez partnera (kartą kredytową wystawioną na nazwisko partnera podane 
na koncie) i wysłane na główny adres wysyłki podany na koncie. 

4.  Zwrot kwalifikującego się zamówienia spowoduje cofnięcie zdobytej premii Builder Bonus.

5.  Aby zakwalifikować się do premii 40 €, musisz mieć trzech osobiście zarejestrowanych preferowanych klientów lub partnerów w 
linii frontline, każdy z co najmniej 100 LP lub w transferach LP, oraz wielkość zespołową 600 LP do 20. dnia miesiąca. Ta premia jest 
dostępna dla partnerów z rangą Builder lub Builder Elite. (Wielkość zespołowa obejmuje punkty Principal Volume oraz zamówienia 
preferowanych klientów i partnerów z Twojej linii frontline). 

6.  Aby zakwalifikować się do premii 160 €, musisz mieć wielkość zespołową 600 LP. Dodatkowo musisz mieć trzech osobiście 
zarejestrowanych partnerów w linii frontline, każdy z trzema zakwalifikowanymi (100 LP lub w transferach LP) preferowanymi 
klientami lub partnerami w swojej linii frontline, z wielkością zespołową co najmniej 600 LP. Ta premia jest dostępna dla partnerów 
z rangą Builder, Builder Elite, Diamond lub Diamond Elite.

7.  Aby zakwalifikować się do premii 640 €, musisz mieć wielkość zespołową 600 LP. Dodatkowo musisz mieć dziewięciu 
zakwalifikowanych partnerów na Twoim drugim poziomie, każdy z trzema zakwalifikowanymi (100 LP lub w transferach LP), 
osobiście zarejestrowanymi preferowanymi klientami lub partnerami pod sobą, z wielkością zespołową co najmniej 600 LP. 
Dziewięciu zakwalifikowanych partnerów na Twoim drugim poziomie musi znajdować się w trzech oddzielnych liniach, z trzema 
partnerami w każdej z nich. Ta premia jest dostępna dla partnerów z rangą od Builder do Platinum Elite. Partnerzy, których 
najwyższą osiągniętą rangą jest co najmniej Bronze, muszą otrzymywać płatność na poziomie najwyższej osiągniętej rangi, aby się 
kwalifikować.

8.  Partner może uzyskać premię 40 €, 160 € lub 640 €, ale tylko jedną miesięcznie.

9. Jeśli spełnione są wszystkie warunki kwalifikacji, raz w miesiącu wypłacana jest premia Builder Bonus, która będzie dodawana do 
płatności podstawowej prowizji partnera. 

10.  Aby zakwalifikować się do premii Builder Bonus, uczestnicy na rynkach bez biura 4Life mogą wliczać preferowanych klientów lub 
partnerów z rynków, na których nie ma biura 4Life, i/lub rynków, na których jest biuro 4Life. 

11. Nowe osobiście zarejestrowane osoby mogą być uwzględniane w Twojej linii frontline, jeśli mają co najmniej 100 LP Principal 
Volume i złożą zamówienie o wartości 100 LP do 20. dnia miesiąca.

12. Ten Regulamin obowiązuje na rynkach wschodzących, na których 4Life nie posiada biura. Sprawdź zamieszczony wyżej Regulamin 
dla rynków, na których 4Life posiada biuro.




