ABO PROGRAM
OD 1. 1. 2020

STAŇTE SA ČLENOM ABO PROGRAMU A ZÍSKATE
MNOŽSTVO VÝHOD, KTORÉ TENTO PROGRAM PONÚKA!
• TOP LR produkty za špeciálne ceny
• LR produkt so 4. zásielkou úplne zdarma – vybrať si môžete z troch možností: Aloe Vera Box,
Colostrum Liquid alebo Vita Active
• 1 fľašu Aloe Vera Drinking Gélu so 4. zásielkou zdarma – platí iba pri ABO vo variantoch
Aloe Vera Drinking Gél Med, Broskyňa, Sivera,
Freedom a Immune Plus
• Jednoduchá aktivácia a manipulácia – jednoducho aktivujete on-line v internej sekcii, doručenie ABO zásielky si môžete prispôsobiť individuálne podľa Vašich potrieb

ALOE VERA DRINKING GÉL
TRADITIONAL S MEDOM
4x 3 fľaše (1000 ml)
obj .č. 1980724-80

57,05 € vr. DPH
90 BH • 39,82 BZ

4. zásielka: zvolený DARČEK

+ 1 FĽAŠA ZDARMA

ALOE VERA DRINKING GÉL
TRADITIONAL BROSKYŇA

ALOE VERA DRINKING GÉL
IMMUNE PLUS

4x 3 fľaše (1000 ml)
obj .č. 1980767-181

4x 3 fľaše (1000 ml)
obj .č. 1981010-019

57,05 € vr. DPH
90 BH • 39,82 BZ

65,55 € € vr. DPH

4. zásielka: zvolený DARČEK

4. zásielka: zvolený DARČEK

+ 1 FĽAŠA ZDARMA

+ 1 FĽAŠA ZDARMA

ALOE VERA DRINKING GÉL
ACTIVE FREEDOM

ALOE VERA DRINKING GÉL
INTENSE SIVERA

4x 3 fľaše (1000 ml)
obj .č. 1980864-183

4x 3 fľaše (1000 ml)
obj .č. 1980815-160

65,55 € vr. DPH
100 BH • 45,82 BZ

65,55 € vr. DPH
100 BH • 45,82 BZ

4. zásielka: zvolený DARČEK

4. zásielka: zvolený DARČEK

+ 1 FĽAŠA ZDARMA

+ 1 FĽAŠA ZDARMA

5in1 BEAUTY ELIXIR

REISHI PLUS KAPSULY

4x 1 balenie (750 ml)
obj .č. 1981040-19

4x 4 balenia (30 kapsúľ)
obj .č. 1980156-19

88,50 € vr. DPH

125 BH • 60,03 BZ

117,90 € vr. DPH
125 BH • 78,61 BZ

4. zásielka: zvolený DARČEK

4. zásielka: zvolený DARČEK

ZDARMA

100 BH • 45,82 BZ

ZDARMA

Ku 4. zásielke ABO programu darček podľa výberu ZDARMA
Aloe Vera
Box
v hodnote

ALEBO

29,50 €

Vita Active
v hodnote

19,30 €

PODMIENKY ABO PROGRAMU
Aktivácia ABO programu umožňuje každý mesiac odobrať minimálne jednu
variantu ABO: • 3 ks vybranej varianty LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gélu
(Broskyňa, Med, Sivera, Freedom) • 1 balenie LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixíru
• 4 ks LR LIFETAKT Reishi plus Kapsúl, a to po dobu 4 po sebe idúcich mesiacov.
Spolu so 4. zásielkou okrem toho získate LR produkt podľa vlastného výberu
zdarma (Aloe Vera Box, Colostrum Liquid alebo Vita Active). Ak si aktivujete
ABO vo forme LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gélov, k 4. zásielke získate
nielen zvolený darček, ale aj 1 fľašu vybranej varianty zdarma!

• Prvá zásielka po aktivácii ABO
bude LR partnerovi odoslaná najneskôr do 12:00 dňa nasledujúceho
po aktivácii.
• Druhá, tretia a štvrtá zásielka ABO
má termín odoslania variabilný. Takže si môžete zvoliť, kedy Vám má
byť zásielka doručená, pričom máte
možnosť si ju nechať zaslať od 1. do
20. dňa (11:59) v kalendárnom mesiaci. Ak tak neurobíte, ABO zásielka Vám bude automaticky odoslaná
20. dňa v mesiaci, a to ako samostatná zásielka.
Pri ABO objednávkach platia rovnaké
podmienky oslobodenia od poštovného – hranica oslobodenia od poštovného je 100 € bez DPH.
V ABO programe* nie ste viazaní na
jeden druh ABO balíčka. Hneď prvou aktiváciou si môžete zaistiť odber
niekoľkých variant ABO programu,
pričom pri každom si môžete zvoliť inú
variantu darčeka. Okrem toho máte
možnosť aktivovať si ďalšie varianty ABO postupne, podľa potreby.

29,60 €

NOVÉ:
AUTOMATICKÉ PREDĹŽENIE ABO PROGRAMU
Ste pravidelným užívateľom LR produktov? Nechcete myslieť na to, či nastal čas urobiť ďalšiu objednávku Aloe,
Reishi alebo Beauty Elixíru? Vďaka
ABO programu môžete obľúbené produkty dlhodobo a pravidelne odoberať
za výhodné ceny.
ABO program si totiž môžete teraz
automaticky predĺžiť.

PODMIENKY ABO
Tovar zvoleného ABO programu (3 ks
Aloe Vera Gélu, 5in1 Beauty Elixir alebo 4 ks Reishi Plus Kapsuly) Vám bude
odo dňa aktivácie zasielaný po dobu
4 mesiacov pravidelne 1x mesačne,
a to vždy podľa nasledujúcich pravidiel:

ALEBO

Colostrum
Liquid
v hodnote

*Spoločnosť LR si vyhradzuje právo
na zmenu ABO programu. Spoločnosť LR si vyhradzuje právo na zmenu
darčekov k ABO programu.

AKTIVÁCIA ABO
Súčasní LR partneri si môžu program ABO aktivovať on-line po prihlásení na webové stránky www.lr-slovak.com v sekcii „ABO PROGRAM“,
kde si vyberú ABO variantu, ktorý
chcú odoberať. Potvrdenie o aktivácii ABO im pošleme e-mailom spolu
s informáciami o možnosti oslobodenia od poštovného.
Noví LR partneri si môžu ABO program aktivovať už pri on-line registrácii v objednávke Štartovacej sady,
a to pri výbere objednávky produktov, ktoré si LR partner zvolí ako
súčasť Štartovacej sady.

ZRUŠENIE ABO
Účasť v ABO programe môžete kedykoľvek zrušiť v partnerskej sekcii webových stránok
www.LR-slovak.com
–> ABO
program –> Deaktivácia. Ak sa
z odberu ABO odhlásite počas jeho
trvania, zaniká Vám nárok na získanie Vami zvoleného darčeka zdarma.

Čo to znamená?
Doteraz bolo možné aktivovať si ABO
program iba na 4 mesiace. Po uplynutí
tejto doby sa bolo treba do ABO programu znova zaregistrovať. Odteraz
si však môžete na našich webových
stránkach aktivovať automatické predĺženie ABO programu, tzn. že ABO
budete odoberať dlhodobo, dokým
automatické predĺženie sami nezrušíte
v nastavení. Každé 4 mesiace od nás
okrem toho získate vybraný produkt
ZDARMA (Aloe Vera Box, Colostrum
Liquid alebo Vita Active), ktorý možno v prvých dvoch mesiacoch meniť a tak dostávať vždy iný exkluzívny
darček. Pri ABO Aloe Vera Drinking
Géloch okrem zvoleného produktu získate zdarma aj 1 fľašu.
Čo to pre Vás znamená?
• Pravidelná dodávka Vašich TOP
obľúbených produktov za lepšiu
cenu
• Atraktívny produkt so štvrtou zásielkou ZDARMA
• Možnosť výberu darčeka v prvých
dvoch mesiacoch štvormesačnej
periódy
• K ABO AV DRINKING GÉLU
s vami vybranou príchuťou so štvrtou zásielkou 1 fľaša ZDARMA

