REGULAMIN
Za każde dwie nowe i/lub istniejące zarejestrowane osoby, które kupią zestaw Essentials Pack w danym
miesiącu w dwóch oddzielnych liniach, zapisujący otrzyma premię miesięczną.
• Aby kwalifikować się do premii Go 2 Bonus, partnerzy i preferowani klienci muszą mieć nieposzlakowaną opinię w 4Life i
postępować zgodnie z polityką i procedurami firmy.
• Premię Go 2 Bonus mogą uzyskać partnerzy posiadający dowolną rangę – od Associate wzwyż.
• Aby kwalifikować się do premii Go 2 Bonus, partnerzy muszą posiadać co najmniej 100 LP w miesięcznym okresie premiowym.  
• Za każde dwie nowe i/lub istniejące zarejestrowane osoby, które kupią zestaw Essentials Pack w dwóch oddzielnych liniach,
zapisujący otrzyma kwalifikację do premii Go 2 Bonus.
• Za każde dwa zestawy Essentials Pack 200 LP zapisujący otrzyma premię Go 2 Bonus w wysokości 20 €.
• Za każde dwa zestawy Essentials Pack 400 LP zapisujący otrzyma premię Go 2 Bonus w wysokości 40 €.
• Za każde dwa zestawy Essentials Pack 800 LP zapisujący otrzyma premię Go 2 Bonus w wysokości 80 €.
• Na koniec każdego miesięcznego okresu premiowego zestawy zostaną połączone w pary w celu obliczenia premii. Zestawy będą
najpierw łączone z zestawem o tej samej wartości LP. Jeśli zostaną połączone ze sobą dwa zestawy o różnej wartości LP, kalkulacja
wysokości premii obliczona zostanie w oparciu o zestaw o niższej wartości, a tym samym zapisujący otrzyma niższą kwotę premii.
• Na przykład jeśli jedna osoba zarejestrowana kupi zestaw o wartości 200 LP, a druga zestaw o wartości 400 LP, zostanie
naliczona kwota premii równa mniejszej spośród premii przysługujących za te dwa zestawy. W tym przypadku rejestrujący
otrzyma premię Go 2 Bonus w wysokości 20 €.  
• Gdy ta sama osoba zarejestrowana zamówi w jednym miesiącu kilka zestawów Essentials Pack, będzie to równoważne z zakupem
zestawu o wyższej wartości. Na przykład:
• Jeśli osoba zarejestrowana kupi dwa zestawy Essentials Pack o wartości 200LP, będzie to równoważne z zakupem jednego
zestawu Essentials Pack 400 LP.
• Jeśli osoba zarejestrowana kupi dwa zestawy Essentials Pack o wartości 400LP, będzie to równoważne z zakupem jednego
zestawu Essentials Pack 800 LP.
• Rejestrujący może zdobyć nieograniczoną liczbę premii Go 2 Bonus w danym miesiącu.  
• Premia Go 2 Bonus jest wypłacana co miesiąc, gdy spełnione są wszystkie warunki kwalifikacji, i będzie uwzględniana w płatności
miesięcznej prowizji partnera.
• Premia Go 2 Bonus jest wypłacana bezpośrednio osobie zapisującej. Jeśli zapisujący nie kwalifikuje się do premii Go 2 Bonus,
wówczas premia Go 2 Bonus, nie jest wypłacana. Premia z tytułu wszystkich zestawów Essentials Pack jest obliczana i wypłacana
zgodnie z zasadami planu wypłat.  
• Wszystkie kwoty premii Go 2 Bonus zostaną przeliczone na lokalną walutę kraju, a udział rynków w programie może się różnić.  
• W przypadku zamówień zrealizowanych w MyShop liczba punktów liczy się do Twojej wielkości osobistej, ale premia Go 2 Bonus jest
wypłacana tylko Twojemu zapisującemu.
• Asortyment produktów wchodzących w skład zestawów Essentials Pack i liczba LP mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.  
• Zestawy 4Life Essentials Pack mogą być dodawane do zamówień w ramach planu lojalnościowego.  

