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objednám měsíční limit PV 

70 PV

objednám zaplatím ušetřím / M

140 PV

8.600 Kč

331 PV
200 PV

5.200 Kč

200 PV

1.820 Kč
3.380 Kč

6.760 Kč
17.200 Kč

662 PV
400 PV

10.400 Kč

400 PV

3.640 Kč

vstup do PROMO LK65  1  
další měsíce mám možnost nákupu  

se slevou 65 %  3  až do výše:získám  2  

116 PV

zaplatím

232 PV

3.010 Kč

6.020 Kč

celkem za 2M

sleva 65 % / 50 %

sleva ihned

jednoduchý vstup 

PROMO LONGEVITY CLUB 65 od 1.1.2022

1 Vstup do PROMO LK65

 � vstupem získávám slevu 65 % napořád
 � již na první objednávku, v jakékoli výši,  
je sleva 65 %
 �  jedná se o minimální částku všech nákupů 
(suma nákupů), které byly zaplaceny během 2 
kalendářních měsíců od úplně první objednávky  
(= registrace); pokud není podmínka splněna,  
je od 3. měsíce doživotní sleva 50 %

Sleva 65 %

 � na jakýkoli nákup do uvedené hodnoty mám  
v jednom měsíci slevu 65 %, potom 50 %

 � produkty uvedeného limitu nemusí být vyčerpány  
v jedné objednávce, ale během měsíce

3

Měsíční limit PV

 � limit, do kterého mohu čerpat slevu 65 %  
v jednom měsíci; po překročení mám slevu 50 %
 � jedná se o maximální částku pro slevu 65 %  
v jednom měsíci
 � není to povinný měsíční nákup
 � při vstupu v průběhu měsíce, není limit krácen 
poměrem dní, ale je v uvedené (plné) výši

2

Poznámka

 � Slevu lze uplatnit na celý sortiment Zdraví Online  
s výjimkou ACTIVITY WATER STARLIFE (AWS) a tiskových / 
reklamních materiálů (prakticky = na všechny produkty, 
které mají PV s výjimkou AWS). 



Změna kategorie (= upgrade)

 � Změna kategorie ze BRONZE na SILVER je možná 
zaplacením objednávky ve výši, tj. 2.600 Kč  
v cenách zákazníka (beze slevy).
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1 Vstup do LK65

 � zaplacením částky získávám slevu 65 % napořád
 � jedná se o minimální částku nákupu v jedné 
objednávce (klidně lze objednat za více Kč)
 � na 1. objednávku (vstup do LK65) není žádná sleva

Např. SILVER: vyberu si produkty za minimálně 2.600 Kč / 100 PV 
(beze slevy), zaplatím 2.600 Kč a do systému se zapíše 100 PV.  
Na další produkty (i ve stejné objednávce) mám již slevu 65 %.

Sleva 65 %

 � na jakýkoli nákup do uvedené hodnoty mám  
v jednom měsíci slevu 65 %, potom 50 %
 � produkty uvedeného limitu nemusí být vyčerpány  
v jedné objednávce, ale během měsíce

3

Měsíční limit PV

 � limit, do kterého mohu čerpat slevu 65 %  
v jednom měsíci; po překročení mám slevu 50 %
 � jedná se o maximální částku pro slevu 65 %  
v jednom měsíci
 � není to povinný měsíční nákup
 � při vstupu v průběhu měsíce, není limit krácen 
poměrem dní, ale je v uvedené (plné) výši

2

Změna kategorie (= upgrade)

 � Změna kategorie ze SILVER na GOLD je možná 
zaplacením objednávky ve výši, tj. 2.600 Kč  
v cenách zákazníka (beze slevy).

Poznámka

 � Slevu lze uplatnit na celý sortiment Zdraví Online  
s výjimkou ACTIVITY WATER STARLIFE (AWS) a tiskových / 
reklamních materiálů (prakticky = na všechny produkty, 
které mají PV s výjimkou AWS).



5.200 Kč

200 PV

2.600 Kč

100 PV
400 PV

800 PV

10.400 Kč

400 PV

3.640 Kč

140 PV
6.760 Kč

20.800 Kč

800 PV

7.280 Kč

280 PV
13.520 Kč

775

1.550

objednám  
a zaplatím měsíční limit PV objednám zaplatím ušetřím / M RB

LONGEVITY CLUB 65 od 1.1.2022

jednoduchý vstup

vstup do LK65  1  další měsíce mám možnost nákupu se slevou 65 % 3  až do výše:získám  2  


