AUTO-DELIVERY

ELŐNYEI

INGYENES SZÁLLÍTÁS • AJÁNDÉK

10% -ot kapsz a termékéből!

SZEREZZ INGYENES TERMÉKEKET*
Kapd meg termékeidet minden
hónapban és soha ne legyen
hiányod.
Ingyenes szállítás bizonyos
csomagokon minden hónapban.
Kapj ajándék terméket azzal hogy
fenntartod havi 100 vagy több CV-s
Auto-Delivery-d.
Mindig maradj aktív, hogy
jutalékban részesülj.
Jelentkezz a promóciós
ajánlatokra bónuszokra és
szerezz Cruise pontokat!

100CV VAGY TÖBB
ÚJ IBO-K ÉS ELSŐBBSÉGI VÁSÁRLÓK
Subscribe on Auto-Delivery at the time of enrollment with
100 CV or more to receive a free product gift* in your 4th
Auto-Delivery month order. After your 4th month on
Auto-Delivery you are considered an existing IBO.
MÁR MEGLÉVŐ IBO-K
Mardj 100 vagy több CV-s Auto-Delivery felirakozáson
6 egymást követő hónapban és ajándékot küldünk a hetedik
hónapban lévő Auto-Delivery megrendeléseddel.
MÁR MEGLÉVŐ ELSŐBBSÉGI VÁSÁRLÓK
Kapj nagykereskedelmi árakat Auto-Delivery feliratkozáskor.
Mardj 100 vagy több CV-s Auto-Delivery felirakozáson 6
egymást követő hónapban és ajándékot küldünk a hetedik
hónapban lévő Auto-Delivery megrendeléseddel.
*40€ értékű

AUTO-DELIVERY CSOMAG AJÁNLATUNK
I N G Y E NE S S Z ÁLLÍTÁSSAL
REFIVE
PACK
139.85€ • 125 CV

NATURAL BEAUTY
PACK
125.95€ • 100 CV

SKIN CELL REGENERATION
SZÉPSÉG CSOMAG
129.95€ • 100 CV

AUTO-DELIVERY

ELŐNYEI

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Az auto-delivery előnyei program elérhető IBO-k és elsőbbségi vásárlók számára akik lakóhellyel rendelkeznek
Kanadában az Egyesült Államokban, Ausztrália, Új-Zéland, Európa, Oroszország és Kazahsztánban ahol a LifePharm
működik, azok számára akik aktívak. Nem minden csomag érhető el minden országban. A részletekért kérdezze meg a
piaci egységet. Ingyenes termék ajándéknak nincs CV értéke és nem cserélhető kézpénzre. A LifePharm fenttartja a
jogot az promóció bármikor megváltoztatására vagy megszüntetésére előzetes egyeztetés és figyelemfelhívás nélkül!

GYIK
K: Mi a legkönnyebb módja annak, hogy részt vegyek a Auto-Delivery előnyei promócióban?
V: A legkönnyebb módja, ha feliratkozol 100 vagy több CV-s Auto-Delivery-re az ajánlott csomagok egyikével:
REFIVE Pack, Natural Beauty Pack vagy Skin Care szépség csomaggal.
K: Feliratkozhatok-e bármilyen csomaggal Auto-Delivery-re a felsoroltakon kívűl, hogy ingyenes ajándék
terméket kapjak?
V: Igen, minden Auto-Delivery csomag vagy termékkombinációval ami legalább 100CV-nek felel meg jogosult lesz az
ingyenes ajándék termékre. Maradj Auto-Delivery feliratkozáson 6 egymást követő hónapban, megszakítás nélkül és
a hetedik hónapban ajándék terméket küldünk Auto-Delivery feliratkozásoddal.
K: Megváltoztatni szeretném a szállítási címem vagy a kártyám számát, megtehetem online?
V: Tanácsoljuk, hogy hívja LifePharm ügyfélszolgálatunkat, ha bármilyen változtatást szeretne Auto-Delivery
feliratkozásán, ideértve: cím vagy kártya szám változtatás. Ez megakadályozza az automatikus kézbesítés
előfizetésének megszakítását vagy törlését.
K: Mi az értéke az ajándék terméknek?
V: LifePharm termék, 40€ kiskereskedelmi értéke van.Ingyenes ajándék terméknek nincs CV értéke és nem cserélhető
kézpénzre.
K: Ajándék terméket kapok, ha Auto-delivery megrendelésemet 12 megszakítatlan hónapig megtartom?
V: Igen, második ingyenes ajándék terméket kapsz, ha 100 vagy több CV-s Auto-Delivery feliratkozáson maradsz
12 megszakítatlan hónapig.
Q: I enrolled with Auto-Delivery at 100 CV and received my milestone gift in the 4th month of my Auto-Delivery
order. Will I continue to receive my free gift every 4th month I stay on Auto-Delivery?
A: Once you reach your 4th month of Auto-Delivery, the cycle resets and you will need to stay on Auto-Delivery for six
consecutive months to get your next free gift in your 7th month with your Auto-Delivery order.
K: Miért kellene változtatnom 100 CV-re? Mik az előnyei?
V: Amikor megrendeléseid automatikus kézbesítési előfizetésre helyezed, 10% -ot kapsz a termékéből! Ön is:
• Ingyenes szállítás bizonyos auto-delivery csomagokon
• Hathavonta kaphatsz ajándék terméket, csak a havi auto-delivery előfizetés fenntartásával.
• Maradj aktív, hogy jutalékban részesülj.
• Jelentkez a promóciós ajánlatokra és bonuszokra.
• Keress Cruise hajópontokat.
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