LIFEPHARM BARÁTOK & CSALÁDI
KEDVEZMÉNYPROGRAM GYIK
K:

Hogyan működik a Baráti és Családi Kedvezmény Program?

V:

• Mesélj barátaidnak a LifePharm termékekről!
•

Add meg nekik az Ajánló Promo kódot és a linket, hogy rendeléskor használhassák.

•

Minden első vásárló 25% kedvezményt kap az első rendeléséből. Ez ugyanaz a nagykereskedelmi kedvezmény,
amelyet az IBO-k és az ügyfelek kapnak, amikor automatikus szállításban részesülnek. Nincs kötelezettség a
kedvezmény igénybevételére.

•

Meglévő ügyfélként a vételár 10%-át (a kedvezmény utáni, adó és szállítás nélküli) Jutalom pontokban kapod
meg! Ezeket a pontokat termékkedvezményre használhatod fel saját magad számára, vagy elég pontot
gyűjthetsz ahhoz, hogy ingyen juss a termékekhez!

K:

Már meglévő vásárló vagyok. Használhatom az ajánló promóciós kódot a következő rendelésemnél?

V:

Az ajánló promóciós kód csak új vásárló első megrendelésénél használható fel; ezért nem tudjod felhasználni
semmilyen vásárlásnál, ha már meglévő vásárló vagy. Ez a program azért van, hogy segítsen Neked megosztani
azt, amit szeretsz a LifePharm termékekben, és hogy ÚJ vásárlókat hozz a LifePharm családba. Ha Te már
meglévő vásárló vagy, és szeretnél spórolni a LifePharm termékeken, reméljük, hogy kihasználos az Automatikus
szállítás előfizetési programunkat, amely ugyanolyan kedvezményt biztosít Neked, mint az új vásárlónak. Ha még
nem veszel részt az Auto-Delivery programban, és szeretnéd a kedvezményes előnyöket a havi automatikus
Auto-Delivery előfizetésen keresztül igénybe venni, akkor ezt beállíthatod ügyfélszámla portálodon vagy
ügyfélszolgálatunkon keresztül.

K:

Meglévő ügyfél vagyok. Hol találom az ajánlói promóciós kódomat és linkemet?

V:

Az ajánlói promóciós kódot és linket az Ügyfélszámla Portálon találod, vagy vedd fel a kapcsolatot
ügyfélszolgálatunkkal.

K:

Hol találják az új ügyfelek az ajánló promóciós kódot és linket?

V:

Az új ügyfelek kapnak egy e-mailt a LifePharmtól az ajánlói promóciós kódjukkal és linkjükkel. Az ajánlói promóciós
kódot és linket megtalálhatják az Ügyfélszámla Portáljukon is, vagy segítségért fordulhatnak az ügyfélszolgálathoz.

K:

Szükséges-e, hogy az általam ajánlott ügyfél vásároljon az ajánló promóciós kód használatával, hogy
megkapjam a 10%-os jutalompontjaimat?

V:

Igen. A 10%-os jutalmat LifePharm Jutalompontokban adja meg,a kifizetett ajánlott vásárlások után. Egy példa:
1.

Új ügyfél vásárol €100 értékben terméket az általad ajánlott promóciós kód és link használatával.

2.

Az új ügyfél 25% kedvezményt kap az első rendeléséből, összesen €75,00, az ár áfát és szállítási díjat nem
tartalmaz.

3.

Az ajánló vásárló 10% (€7,50 értékben) jutalompontot kap.

K:

A Jutalompontokat a következő rendelésemnél kell felhasználni?

V:

Választhatsz, hogy a Jutalompontokat a következő rendelésénél használd fel, vagy összegyűjtheted a
Jutalompontokat és felhasználhatod őket együttesen.

K:

Mennyi időbe telik, amíg a 10%-om megjelenik a Jutalompontok számlámon?

V:

Legfeljebb öt (5) munkanapba telhet, amíg a Jutalompontok megjelennek a számládon.

K:

Az ajánló promóciós kód működik második vagy további rendelés esetén is?

V:

Az ajánló promóciós kód csak az első rendelésedből ad 25% kedvezményt. A következő megrendeléseknél nem
működik.
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K:

Mi van akkor, ha fontolgatom, hogy csatlakozom az üzlethez?

V:

Ügyfél vagy, aki fontolgatja, hogy csatlakozik az üzlethez? Az nagyszerű! Az IBO-vá válás előnyei és lehetőségei
kiemelkedőek! Megrendelésekért és beiratkozásokért jutalékot és Jutalompontokat kapsz - és sok más előnyt!
Kérdezd meg azt a képviselőt, aki beszélt Neked a termékeinkről, vagy lépj kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, és mi
összehozunk Téged a megfelelő személlyel, aki elindíthat téged a kereseti úton!

K:

A kedvezmények vagy a Jutalompontok beválthatók készpénzre?

V:

Ez az ajánlat csak kedvezményekre vonatkozik, és nem rendelkezik készpénzértékkel. A Jutalompontok nem
válthatók készpénzre.

K:

Can the discounts and Reward Points be transferred to other accounts?

V:

A Jutalompontok átvitele nem engedélyezett. Kizárólag az utaló és a megrendelő számlák jogosultak a megfelelő
kedvezményekre és Jutalompontokra.
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