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PROGRAM DARMOWYCH PRODUKTÓW



PROGRAM DARMOWYCH 
PRODUKTÓW 
Program Darmowych Produktów (Free Product Program – 
FPP) to dynamiczny sposób, dzięki któremu klienci detaliczni 
i preferencyjni mogą dzielić się naszą technologią z rodziną i 
przyjaciółmi i otrzymać podziękowanie od LifeWave w postaci 
DARMOWEGO produktu przy składaniu zamówienia! To 
znakomita zachęta w rozmowie z potencjalnym klientem, który 
rozważa wypróbowanie LifeWave. Gdy taki potencjalny klient 
zrozumie, że dostaje 90-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy 
oraz możliwość otrzymania produktu ZA DARMO, decyzja o 
wypróbowaniu LifeWave stanie się łatwiejsza. A Ty wiesz, że jeśli 
raz wypróbuje, nie zawiedzie się! 

Aby zakwalifikować się do otrzymania co najmniej jednego 
darmowego produktu w tym programie, klient musi tylko polecić 
dwóch innych nowych klientów, którzy zakupią produkty w 
danym miesiącu kalendarzowym. I wiesz, że kiedy już spróbują, 
pokochają go!

Uwagi: Ten program nie dotyczy członków LifeWave. Obowiązują 
wszystkie PV/BV i prowizje detaliczne zwykle związane z 
zakupami detalicznymi. Jednakże produkt bezpłatny przekazany 
osobie polecającej nie wygeneruje żadnego PV/BV ani prowizji 
detalicznej.

* W tym dokumencie wszystkie odniesienia do klientów dotyczą 

zamiennie klientów preferencyjnych lub detalicznych.



TAK TO DZIAŁA!  
• Klient (Polecający) poleca nowego klienta, który składa zamówienie 

o wartości co najmniej 39,95 USD.

• Składając zamówienie, nowy klient wpisuje numer identyfikacyjny 
Polecającego.(Szczegóły poniżej).

• Bez względu na wartość finansową zamówienie to jest warte 4 
punkty lojalnościowe (punkty), które trafiają na konto Polecającego.

• Polecający, który poleci 2 klientów w ciągu jednego miesiąca 
kalendarzowego, zarabia 8 Punktów Lojalnościowych, 
wystarczających do otrzymania jednego bezpłatnego produktu 
(zobacz listę poniżej). Uwaga: X39® wymaga 3 poleceń (12 punktów), 
aby otrzymać bezpłatny produkt.

• Bilans punktów Polecającego zostanie wyzerowany na koniec 
każdego miesiąca, jeśli jest niższy niż 8 punktów. 

• Bilans 8 lub więcej punktów przenosi się na kolejny miesiąc. 

• Zarobione punkty można wykorzystać przez 6 miesiący od miesiąca 
złożenia zamówienia. Jeśli punkty nie zostaną wykorzystane w ciągu 
6 miesięcy, zostaną usunięte z konta. 

• Przykład 1: Maria poleca dwóch nowych klientów w marcu i 
otrzymuje 8 punktów. Ma teraz 6 miesięcy na to, by wykorzystać te 
8 punktów do odebrania darmowego opakowania plastrów. Punkty 
te będą widoczne w back office w następnym miesiącu.

• Przykład 2: Jeśli Maria poleci jednego nowego klienta w marcu, 
otrzyma jedynie 4 punkty. Jeśli w marcu nie poleci żadnego więcej 
klienta, nie zarobi co najmniej 8 punktów, a zatem utraci swoje 4 
punkty. Ale przecież zawsze jest kolejny miesiąc!

Poniżej znajdują się liczby punkty lojalnościowych 
wymagane dla każdego z produktów

PRODUKT

LICZBA PUNKTÓW 
WYMAGANA, BY

OTRZYMAĆ TEN PRODUKT 
ZA DARMO

LifeWave X39® 12+

IceWave 8

Energy Enhancer 8

Silent Nights 8

Y-Age Aeon 8

Y-Age Glutathione 8

Y-Age Carnosine 8

SP6 Complete 8

Alavida 8

AcuLife 8



GDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ ZGROMADZONE 
PUNKTY LOJALNOŚCIOWE

Klient może zobaczyć, ile punktów lojalnościowych zgromadził, 
logując się na swoje konto LifeWave i wybierając zakładkę „Bilans 
punktów” z menu po lewej stronie. 

(Uwaga: ta zakładka widoczna jest wyłącznie po zakończeniu 
miesiąca, w którym polecono klientów i jedynie, gdy zgromadzono 
8 lub więcej punktów).

JAK WYMIENIĆ PUNKTY LOJALNOŚCIOWE 
NA DARMOWE PRODUKTY

Kiedy klient zgromadzi wystarczająco dużo punktów 
lojalnościowych, aby móc ubiegać się o darmowy rękaw z 
plastrami, otrzyma mozliwość zapłacenia punktami przy 
składaniu zamówienia. Opcja ta pojawi się jedynie wówczas, gdy 
klient zebrał wystarczającą liczbę punktów.  

JAK POLECIĆ NOWEGO KLIENTA 
DETALICZNEGO LUB PREFERENCYJNEGO

Aby polecić nowego klienta, dotychczasowy klient (Polecający) 
musi udostępnić swój „Numer identyfikacyjny osoby polecającej” 
(znanej również jako identyfikator klienta LifeWave) nowemu 
klientowi. Nowy klient następnie przechodzi do zreplikowanej 
witryny dystrybutora, aby rozpocząć rejestrację.



Wprowadzając swoje dane osobowe, nowy klient wprowadza 
numer identyfikacyjny dotychczasowego klienta w polu „ID osoby 
polecającej”. Nowy polecony klient zostanie zatem powiązany 
z istniejącym klientem, który następnie zdobędzie punkty 
lojalnościowe po złożeniu nowego zamówienia.  

CZY PROGRAM TEN MA WPŁYW NA 
PROWIZJĘ DETALICZNĄ?

Nie, program ten nie ma negatywnego wpływu na prowizję 
detaliczną, jaką zarabiają Dystrybutorzy LifeWave.

PODATKI I WYSYŁKA

Każdy klient detaliczny lub preferencyjny, który odbiera swój 
darmowy produkt, musi opłacić wymagane w jego kraju podatki i 
opłaty za wysyłkę.

+ W programie tym mogą brać udział wyłącznie klienci detaliczni 
i preferencyjni. Nie mogą w nim brać udziału członkowie 
LifeWave. Jeśli polecony klient detaliczny lub preferencyjny 
zwróci zamówienie, punkty lojalnościowe zostaną odebrane 
Polecającemu. Darmowe produkty dotyczą wyłącznie produktów 
dostępnych na danym rynku i są to wyłącznie plastry.
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