196,40 zł

196,40 zł

W podziękowaniu za Twoje regularne zakupy - Aloe Vera Box o wartości
117,90 zł za symboliczną złotówkę w ostatnim miesiącu programu.

Dziękujemy, że wybrałeś LR. Życzymy zadowolenia z produktów i współpracy z nami.

WARUNKI PROGRAMU KARNET ZDROWIA

pakietu poprzez zamówienie osobiste w siedzibie
firmy ani poprzez e-sklep.

Poprzez aktywację programu Karnet zdro-

jakieś produkty do swojego pakietu

wia Partner LR zobowiązuje się, że w każ-

Karnet zdrowia (np. pastę do zębów,

dym

wybra-

kosmetyki, inne suplementy) ma możli-

nego wariantu żelu do picia Aloe Vera

wość to zrobić od 1 do 15 dnia danego

(Brzoskwinia, Miód, Sivera, Freedom) i/lub pię-

miesiąca poprzez wyraźne zaznaczenie

ciopak Mind Master (wariant Green lub Red),

na zamówieniu, że jest uczestnikiem

przez okres następujących kolejno po sobie

programu Karnet zdrowia i chce go do-

3 miesięcy. Jeżeli Partner spełni te warun-

łączyć do składanego przez siebie za-

paczka łączona.

ki, w ostatnim, czyli 3 miesiącu programu,

mówienia. Jeśli tego nie zrobi, towar zosta-

Do aktywacji programu potrzebny jest wypeł-

wraz z zamówionymi przez siebie produktami

nie automatycznie przygotowany do realizacji

niony i podpisany formularz. Nie ma możliwo-

w ramach programu Karnet zdrowia dostanie

około 21 dnia miesiąca, jako odrębna wysyłka
z naliczeniem opłaty za przesyłkę. Domówienia do karnetów są możliwe tylko i
wyłącznie do 15 każdego miesiąca. Po
tym terminie każdy nowy karnet wysłany z domówieniem, będzie traktowany
jako dwa osobne zamówienia. Wyjątek
stanowi nowa rejestracja, która zawierać będzie karnet.

ści aktywacji programu bez tego formularza.

miesiącu

odbierze

trójpak

Aloe Vera Box o wartości 117,90 zł za symboliczną złotówkę.
Możesz łączyć różne warianty programu
Karnet zdrowia. Już przy pierwszej aktywacji
możesz sobie zapewnić odbiór kilku wariantów programu jednocześnie - wtedy wszystkie
otrzymasz w jednej wysyłce.

Możliwe formy płatności to za pobraniem lub
płatność kartą kredytową.
Program Karnet zdrowia jest zawsze wysyłany
na podstawowy adres wysyłkowy.
Karnet zdrowia nie może być realizowany jako

Aktualni Partnerzy LR mogą aktywować program Karnet zdrowia poprzez wysłanie nam
wypełnionego i podpisanego Wniosku o aktywację programu Karnet zdrowia na adres
e-mail: zamowienia@LRworld.com lub też fakNowi Partnerzy LR mogą aktywować pro-

Masz także możliwość aktywowania kolejnych

W trzeciej wysyłce dołączamy Aloe Vera Box

gram poprzez formularz „Wniosek o aktywację

wariantów programu stopniowo, zależnie od

programu Karnet zdrowia”, który jest częścią

potrzeby – wtedy jednak pakiety będą wysyłane

za złotówkę.
Z zasady około 20-22 dnia miesiąca

osobno, a za każdy naliczona przesyłka 9,90 zł.

wszystkie pakiety z programu Karnet

Partnera.

Przykład: 1 marca 2017 aktywujesz program

zdrowia są automatycznie przygoto-

Po upływie programu, czyli po 3 miesiącach,

w wariantach Freedom, Brzoskwinia, Mind

wywane do realizacji, co oznacza, że

kończy się on automatycznie. Jeżeli Partner

Master, które do Ciebie wysyłamy. Lub też 1

w tych dniach nie ma możliwości za-

chce aktywować następny, prosimy o przesła-

marca 2017 aktywujesz program w warian-

kładania nowych – realizacja nowych

nie kolejnego wniosku jak wyżej.

cie Brzoskwinia. Następnie, gdy stwierdzisz,

karnetów jest możliwa dopiero po tym

Partner LR może w każdej chwili zrezygnować

że program ten jest dla Ciebie odpowiedni,

terminie.

z

w dowolnym momencie aktywujesz kolejny

Przykład: program Karnet zdrowia aktywujesz

czy,

wariant np. 15 maja aktywujesz Freedom. Wte-

1 marca 2017 roku, a my realizujemy Twoje

na

Formularza Pierwszego Zamówienia i Umowy

programu
że

Karnet

prześle

adres

zdrowia.

nam

e-mail:

swoją

Wystarrezygnację

pytania@LRworld.com

dy jednak oba warianty będą wysyłane osobno

zamówienie i wyślemy pierwszą wysyłkę w ra-

lub faksem 32 351 12 55. Rezygncja

i za każdy naliczana opłata za przesyłkę.

mach programu. Druga wysyłka zostaje przy-

oznacza,

Towar wybrany w programie Karnet zdro-

gotowana automatycznie do realizacji około

w programie a Partner nie może aktywować

wia (3 szt. Żelu do picia Aloe Vera i/ lub

21 dnia danego miesiąca, chyba że w terminie

programu przez następne 12 miesięcy.

5 szt. Mind Master) od dnia aktywacji

od 1 kwietnia do 15 kwietna 2017 będziesz

Firma LR, w przypadku zablokowania progra-

będzie przesyłany Partnerowi LR przez

składał inne zamówienie i zlecisz dołączenie

mu, zastrzega sobie prawo do indywidualnej

że

firma

LR

blokuje

udział

okres 3 miesięcy regularnie raz w mie-

pakietu z programu Karnet zdrowia poprzez

oceny poszczególnych przypadków dla nowej

siącu zawsze zgodnie z następującymi

wyraźne tego zaznaczenie w zamówieniu.

aktywacji programu Karnet zdrowia.

zasadami:
Pierwsza wysyłka po aktywacji programu Kar-

towaru w ramach programu, której Partner LR
nie odebrał. W tym wypadku, firma będzie się

zdrowia zostanie automatycznie przygotowa-

kontaktować z Partnerem LR (e-mailem lub te-

ny do realizacji około 21 kwietnia 2017 wraz

lefonicznie lub sms), aby się upewnić, że nie

z opłatą za przesyłkę w wysokości 9,90 zł. Na

chodzi o nieporozumienie (np. problem z pocz-

takiej samej zasadzie działa wysyłka 3. Auto-

tą, pobyt na urlopie itp.), czy może faktycznie

matycznie zostaje ona przygotowana do reali-

Partner LR nie jest zainteresowany kontynu-

automatycz-

zacji około dnia 21 maja, chyba że zamówisz

owaniem programu. W wypadku, gdy Partner
LR nie będzie osiągalny pod telefonem lub

jącymi informacjami o zamówieniach, dostawie
i płatności LR. Koszty wysyłki dla programu
wynoszą 9,90 zł, chyba że Partner osiągnie
próg bezpłatnej wysyłki.
do

mie, firma będzie uważała także zwrot przesyłki

Partner osiągnął pułap darmowej przesyłki. Je-

do Partnera LR zgodnie z aktualnie obowiązu-

przekazania

Za rezygnację z udziału Partnera LR w progra-

śli tego nie zrobisz, towar w programie Karnet

net zdrowia zostanie przygotowana i wysłana

Termin

Koszt przesyłki dla każdego pakietu programu
Karnet zdrowia wynosi 9,90 zł brutto, chyba że

nej realizacji drugiej i trzeciej wysyłki

inne produkty w terminie 1-15 maja i wyraźnie

w programie z zasady zostaje ustalony

zlecisz dołączenie do tego zamówienia pakietu

e-mailem, firma może zablokować jego udział

na 20-22 dzień danego miesiąca. Jed-

z programu Karnet zdrowia.

w programie lub skontaktować się z jego spon-

nak jeżeli Partner LR chce domówić

Nie ma możliwości aktywacji ani odebrania

sorem, celem ustalenia dalszego działania.

LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice
Zamówienia:

e-sklep: www.LRworld.com

Pytania:

pytania@LRworld.com

tel. (32) 351 12 50

faks: (32) 351 12 55

zamowienia@LRworld.com

