LIFEPHARM FRIENDS & FAMILY DISCOUNT PROGRAM
FAQs
P:

Jak działa Program Zniżek dla Przyjaciół i Rodziny?

O:

• Powiedz swoim znajomym o produktach LifePharm!
•

Podaj im swój Kod Promocyjny Polecającego i Link, którego będą mogli użyć podczas składania zamówienia.

•

Każdy pierwszy klient otrzyma 25% zniżki na swoje pierwsze zamówienie. Jest to taka sama zniżka hurtowa,
jaką otrzymują IBO i klienci korzystający z automatycznej dostawy. Nie ma obowiązku otrzymania zniżki.

•

Jako obecny klient otrzymasz 10% ceny zakupu (po zniżce, bez podatku i wysyłki) w Punktach Nagrody!
Wykorzystaj te punkty na zniżkę dla siebie lub zbierz wystarczającą liczbę punktów, by otrzymać produkt za
darmo!

P:

Jestem już klientem. Czy mogę wykorzystać kod promocyjny osoby polecającej przy następnym zamówieniu?

O:

Kod promocyjny osoby polecającej może być wykorzystany tylko przy pierwszym zamówieniu nowego klienta,
dlatego nie możesz go użyć przy żadnym zakupie, jeśli jesteś obecnym klientem. Ten program ma na celu
pomóc Ci podzielić się tym, co kochasz w produktach LifePharm i wprowadzić NOWYCH klientów do rodziny
LifePharm. Jeśli jesteś obecnym klientem i chciałbyś zaoszczędzić na produktach LifePharm, mamy nadzieję, że
korzystasz z naszego programu subskrypcji Auto-Delivery, który daje Ci taką samą zniżkę, jak nowemu klientowi.
Jeśli nie korzystasz z programu automatycznej dostawy, a chciałbyś otrzymywać zniżki w ramach miesięcznej
automatycznej subskrypcji automatycznej dostawy, możesz to ustawić w Portalu Konta Klienta lub kontaktując się z
naszym Biurem Obsługi Klienta.

P:

Jestem już klientem. Gdzie znajdę kod promocyjny i link dla osoby polecającej?

O:

Kod promocyjny i link polecający znajdziesz w swoim Portalu Konta Klienta lub możesz skontaktować się z Biurem
Obsługi Klienta.

P:

Gdzie nowi klienci znajdą swój kod promocyjny i link polecający?

O:

Nowi klienci otrzymają od LifePharm wiadomość e-mail z kodem promocyjnym i linkiem dla osoby polecającej.
Mogą również znaleźć kod promocyjny i link w Portalu Konta Klienta lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

P:

Czy polecony przeze mnie klient musi dokonać zakupu przy użyciu kodu promocyjnego, abym otrzymał 10%
punktów nagrody?

O:

Tak. Otrzymasz swoje 10% nagrody w Punktach Premiowych LifePharm za płatne zakupy dokonane przez
poleconego klienta. Na przykład:
1.

Nowy klient kupuje produkt o wartości 100€, używając kodu promocyjnego i linku polecającego.

2.

Nowy klient otrzyma 25% zniżki na swoje pierwsze zamówienie, w sumie 75,00€ dolarów przed
opodatkowaniem i wysyłką.

3.

Klient polecający otrzymuje 10% (wartość 7,50€) w Punktach Nagród.

P:

Czy Punkty Nagrodowe muszą być wykorzystane przy następnym zamówieniu?

O:

Możesz wybrać, czy chcesz wykorzystać swoje Punkty Premiowe przy następnym zamówieniu, czy też możesz
zgromadzić Punkty Premiowe i wykorzystać je wszystkie razem.

P:

Po jakim czasie moje 10% pojawi się na moim koncie Punktów Premiowych?

O:

Może minąć do pięciu (5) dni roboczych, zanim Punkty Premiowe pojawią się na Twoim koncie.

P:

Czy kod promocyjny osoby polecającej działa przy drugim lub kolejnym zamówieniu?

O:

Kod promocyjny osoby polecającej odejmuje 25% zniżki tylko od pierwszego zamówienia. Nie działa w przypadku
kolejnych zamówień.
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P:

Co, jeśli rozważam dołączenie do biznesu?

O:

Czy jesteś klientem, który zastanawia się nad dołączeniem do biznesu? To świetnie! Korzyści i możliwości
wynikające z zostania IBO są ogromne! Otrzymasz prowizje i Punkty Premiowe za zamówienia i zapisy - oraz
wiele innych korzyści! Zapytaj przedstawiciela, który opowiedział ci o naszych produktach lub skontaktuj się z
Biurem Obsługi Klienta, a my skontaktujemy cię z odpowiednią osobą, która rozpocznie Twoją podróż w kierunku
zarabiania!

P:

Czy zniżki lub Punkty Premiowe można wymienić na gotówkę?

O:

Ta oferta dotyczy wyłącznie zniżek i nie ma wartości pieniężnej. Punkty Premiowe nie mogą być wymienione na
gotówkę.

P:

Czy zniżki i Punkty Premiowe można przenieść na inne konta?

O:

Transfer Punktów Premiowych nie jest dozwolony. Tylko konta polecające i zamawiające są uprawnione do
odpowiednich zniżek i Punktów Premiowych.
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