АБОНАМЕНТНА
ПРОГРАМА

За
твоето
здраве!

HEALTH ПРЕДИМСТВА
Полезно: Получавате ежемесечна
подкрепа за здравето и благосъстоянието
с висококачествени хранителни добавки
Удобно: Правите поръчка веднъж
и получавате автоматична доставка
всеки месец
Изгодно: Комплекти със средно
-25% отстъпка спрямо единичните
цени на продуктите

Специално предложение за
комплекти 3+1 подарък
Подаръци за лоялните потребители
през четвъртия, седмия и десетия
месец на програмата
Безплатна доставка всеки месец
Допълнителни месечни оферти

HEALTH КОМПЛЕКТИ
Изберете комплект, с който да стартирате абонаментната програма Health.
Правите поръчка веднъж и автоматично получавате ежемесечна доставка. След
стартиране на програмата можете да сменяте Health комплекта всеки месец.

ALOE VERA
ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ
IMMUNE PLUS

ALOE VERA
ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ
TRADITIONAL HONEY

3 бутилки (х 1000 мл)
на месец

3 бутилки (х 1000 мл)
на месец

Код: 2981000

Код: 2980665

110 PW | 85,79 GV

100 PW | 74,73 GV

119,90 лв.

ALOE VERA
ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ
INTENSE SIVERA

ALOE VERA
ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ
PEACH FLAVOUR

3 бутилки (х 1000 мл)
на месец

3 бутилки (х 1000 мл)
на месец

Код: 2980667

Код: 2980666

110 PW | 85,79 GV

100 PW | 74,73 GV

119,90 лв.

104,90 лв.

ALOE VERA
ГЕЛ ЗА ПИЕНЕ
ACTIVE FREEDOM

5IN1 BEAUTY
ELIXIR

3 бутилки (х 1000 мл)
на месец
Код: 2980668

110 PW | 85,79 GV

119,90 лв.

SUPER SUPPORT
1 х SUPER OMEGA (60 капсули)
1 x PRO BALANCE (360 таблетки)
1 x REISHI PLUS (30 капсули)
на месец

Код: 96118
100 PW | 90,76 GV

129,90 лв.

* Всички цени са за сътрудници

104,90 лв.

1 кутия (х 30 ампули
х 25 мл) на месец
Код: 2981030

155 PW I 115,25 GV

154,90 лв.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3+1 ПОДАРЪК
Може да се възползвате от комплекти с хранителни добавки 3+1 подарък
еднократно при стартиране на нова програма Health, както и през четвъртия,
седмия и десетия месец от абонамента. Може да поръчате от всички комплекти
3+1 подарък без ограничение, но само по 1 комплект от вид.

PRO BALANCE ТАБЛЕТКИ
3+1 ПОДАРЪК

REISHI PLUS КАПСУЛИ
3+1 ПОДАРЪК

Код: 96095

Код: 96096

94 PW | 112,88 GV

106 PW | 127,68 GV

156,30 лв.

181,80 лв.

COLOSTRUM LIQUID
3+1 ПОДАРЪК

ACTIVE FREEDOM
КАПСУЛИ 3+1 ПОДАРЪК

Код: 96097

Код: 96098

112 PW | 133,04 GV

86 PW | 103,89 GV

190,50 лв.

145,50 лв.

VITA ACTIVE
3+1 ПОДАРЪК

PRO 12 КАПСУЛИ
3+1 ПОДАРЪК

Код: 96099

Код: 96100

60 PW | 65,80 GV

106 PW | 125,74 GV

96,30 лв.

184,20 лв.

SUPER OMEGA КАПСУЛИ
3+1 ПОДАРЪК

COLOSTRUM КАПСУЛИ
3+1 ПОДАРЪК

Код: 96101

Код: 96117

105 PW | 125,52 GV

150 PW | 186,53 GV

181,80 лв.

269,70 лв.

ПОДАРЪЦИ ЗА ЛОЯЛНИ СЪТРУДНИЦИ/
ПОТРЕБИТЕЛИ
На четвъртия, седмия и десетия месец от програма Autoship
получавате страхотни подаръци.

+ ПОДАРЪК

+ ПОДАРЪК

+ ПОДАРЪК

през 4-тия месец
Aloe Vera Box за
специална грижа

през 7-ия месец
Aloe Vera Комплект
за грижа 1

през 10-ия месец
Aloe Vera Комплект
за грижа 2

на стойност 59,90 лв.

на стойност 64,00 лв.

на стойност 77,40 лв.

УСЛОВИЯ НА АБОНАМЕНТНА ПРОГРАМА HEALTH
Стартиране:
• Абонаментната програма може да се стартира единствено по имейл, изпратен до компанията.
• Стандартният абонаментен период на програмата e 10 месеца, освен ако сътрудникът не посочи друга продължителност – 4-месечен или
7-месечен период.
• Всеки сътрудник може да поръча по няколко Health програми паралелно или последователно.
• На един код на сътрудник могат да бъдат регистрирани до 5 Health програми от един и същ вид едновременно.
Специално предложение:
• При стартиране на нова програма Health сътрудникът има право да се възползва от специално предложение за комплекти с хранителни
добавки на промоция 3+1 подарък.
• Сътрудникът може да поръча от всички комплекти 3+1 подарък без ограничение, но само по 1 комплект от вид.
• Предложението за комплекти 3+1 подарък важи също и за четвъртия, седмия и десетия месец на програма Health.
Изпращане на пратки:
• След стартиране на абонаментна програма Health сътрудникът получава по една пратка всеки месец до края на абонаментния период.
• Месечните пратки от една програма Health се фактурират и изпращат на една и съща дата от месеца до края на абонамента. По подразбиране
това е датата, на която е изпратен имейлът от сътрудника за стартирате на програмата.
• Датата за фактуриране и изпращане на месечната пратка не може да се променя.
• В месеца може да се фактурира и изпраща само по една пратка от една програма Health.
• Не е възможно изтегляне и взимане предварително на една или повече поредни месечни пратки в един месец. Не е възможно отлагане на
месечна пратка за следващ месец.
• Пратки от програма Health не се фактурират в последните 3 работни дни от месеца.
• Поредните пратки на всички програми Health, регистрирани в последните 3 дни на месеца, се фактурират в периода от 21-о до 26-о число
през следващите месеци.
• Всички пратки от програма Health се изпращат с куриер. Не е възможно получаване в шоурума на LR.
• Месечните пратки от програма Health са с безплатна доставка (не се начисляват транспортни разходи).
• Сътрудникът може да добави допълнителни продукти към своята месечна пратка от програма Health, като доставката остава безплатна.
Ако желае да се възползва от тази възможност, сътрудникът трябва да изпрати имейл до компанията в срок до деня преди фактуриране на
месечната му пратка от програма Health. Крайният срок за изпращане на добавки към месечни пратки, които се фактурират след 21-о число
до края на месеца, е до 20-о число.
• Сътрудникът има право да сменя вида на Health комплекта си всеки месец, като избере друг комплект от стандартната абонаментна
програма Health.
• При смяна на вида на Health комплекта се запазва поредността на пратката и правото за получаване на подаръци.
• Промяната на вида на Health комплекта за следващия месец може да се заяви най-късно до края на предходния месец, но не по-рано от
датата на фактуриране на пратката за настоящия месец. Не е възможно да се прави промяна във вида на Health комплекта в текущия месец.
Подаръци за лоялни сътрудници/потребители:
• През четвъртия, седмия и десетия месец от Health програмата си лоялният сътрудник автоматично получава подаръци, както следва:

 4-и месец: Aloe Vera Box за специална грижа (включва: Aloe Vera Спрей за спешна помощ, Aloe Vera Гел-концентрат и Aloe Vera Крем с
прополис)
7-и месец: Aloe Vera Комплект за грижа 1 (включва: Aloe Vera Хидратиращ лосион за тяло, Aloe Vera 2в1 Шампоан за коса и тяло, Aloe Vera
Защитаващ рол-он дезодорант, Aloe Vera Изключително свеж гел за зъби)
10-месец: Aloe Vera Комплект за грижа 2 (включва: Aloe Vera Нежен крем за ръце, Aloe Vera Нежен крем за лице и тяло, Aloe Vera Кремсапун за ръце, Aloe Vera Хидратиращ балсам за устни, Aloe Vera Нежни почистващи кърпички, Aloe Vera Витализиращ душ гел)
Прекратяване:
• Абонаментната програма Health се прекратява автоматично след десетата доставка.
• Програмата Health не може да се прекрати през първите четири месеца. След получаване на четвъртата пратка сътрудникът може да
прекрати програмата, като писмено информира за това компанията.
• Ако сътрудникът прекрати програмата преди получаването на четвъртата поредна пратка, той не може да започне друга Health програма в
следващите 3 месеца.
• При връщане на пратка от програма Health сътрудникът има възможност да направи предплащане по банков път в срок до 3 работни дни
от датата на кредитиране на поръчката, ако иска да възстанови програмата си. В противен случай програмата се прекратява автоматично.
Заключителни правила:
• Поръчки и запитвания, свързани с програма Health, се приемат единствено на имейл адрес: autoship.bg@lrworld.com
• LR си запазва правото за промени на продуктите поради технически и качествени подобрения.
• LR не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
• LR си запазва правото да променя и отменя условия по програма Health, както и за технически и качествени подобрения на процесите по
обработване и изпращане на пратки от програмата.
• За всяка промяна или отмяна LR ще информира сътрудниците навременно и адекватно.

ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс ЕООД
бул. Цариградско шосе 60, София 1784 - www.lrworld.com
За информация: централа: 02/ 870 8159; info.bg@lrworld.com
За поръчки и обслужване: тел.0700 15 121; order.bg@lrworld.com, service.bg@lrworld.com
За поръчки и запитвания, свързани с програма Autoship: autoship.bg@lrworld.com

