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zamówię miesięczny 
limit PV 

70 PV

zamówię zapłacę oszczędzam 
/ M

140 PV

1.523 zł

331 PV
200 PV

920 zł

200 PV

322 zł
598 zł

1.196 zł
3.046 zł

662 PV
400 PV

1.840 zł

400 PV

644 zł

wstęp do PROMO LK65  1  
w kolejnych miesiącach mogę kupować już  

ze zniżką 65 %  3  , aż do wartości:uzyskam  2  

116 PV

zapłacę

232 PV

534 zł

1.068 zł

suma za 2M

rabaty 65 % / 50 %

natychmiastowa 
zniżka

bardzo łatwy wstęp

PROMO LONGEVITY CLUB 65 od 1.1.2022

1 Wstęp do LK65

 � wstępując uzyskuję 65% zniżki na zawsze
 � już przy pierwszym zamówieniu w dowolnej 
wartości, otrzymuję rabat 65% 
 � jest to minimalna kwota wszystkich zakupów (suma 
zakupów), które zostały opłacone w ciągu 2 miesięcy 
kalendarzowych od pierwszego zamówienia  
(= rejestracji); jeśli warunek nie jest spełniony,  
od 3 miesiąca uzyskuję 50% zniżki na zawsze. 

Zniżka 65 %

 � na każdy zakup do podanej wartości limitu mam  
w danym miesiącu 65 % zniżki, potem 50 %
 � w ramach tego limitu produkty nie muszą być 
wykorzystane w jednym zamówieniu lecz dostępne  
są w trakcie całego miesiąca

3

Miesięczny limit PV

 � limit, w ramach którego w danym miesiącu mogę 
korzystać ze zniżki 65%; po jego przekroczeniu 
mam 50 % zniżki
 � jest to maksymalna wartość dla zniżki 65%  
w danym miesiącu 
 � nie jest to obowiązkowy miesięczny zakup
 � przy wstępie w trakcie miesiąca, limit nie jest 
ograniczony liczbą pozostałych dni; dostępny  
jest w pełnej wartości

2

Uwaga

 � Zniżkę można wykorzystać na cały asortyment Zdravi 
Online z wyjątkiem ACTIVITY WATER STARLIFE (AWS)  
i materiałów drukowanych/reklamowych (praktycznie = 
na wszystkie produkty, które mają PV z wyjątkiem AWS).



Zmiana kategorii (= upgrade)

 � Możliwa jest zmiana kategorii z BRONZE na SILVER,  
poprzez zapłatę zamówienia w wysokości 460 zł,  
tj. w cenach klienta (bez rabatu). 
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zniżka 65 %

rabat jest na zawsze

1 Wstęp do LK65

 � dokonując zapłaty uzyskuję 65% zniżki na zawsze
 � to minimalna kwota zakupu w jednym zamówieniu 
(można zamówić za wyższą wartość zł)
 � na 1. zamówienie (wstęp do LK65) nie ma zniżki

Np. SILVER: wybieram produkty za co najmniej 460 zł/ 100 PV  
(bez rabatu), płacę 460 zł i 100 PV jest wprowadzane do systemu.  
Mam już 65% rabatu na kolejne produkty (nawet w tym  
samym zamówieniu). 

Zniżka 65 %

 � na każdy zakup do podanej wartości limitu mam w danym 
miesiącu 65 % zniżki, potem 50 %
 � w ramach tego limitu produkty nie muszą być 
wykorzystane w jednym zamówieniu lecz dostępne  
są w trakcie całego miesiąca

3

Miesięczny limit PV

 � limit, w ramach którego w danym miesiącu mogę 
korzystać ze zniżki 65%; po jego przekroczeniu 
mam 50 % zniżki
 � jest to maksymalna wartość dla zniżki 65%  
w danym miesiącu 
 � nie jest to obowiązkowy miesięczny zakup
 � przy wstępie w trakcie miesiąca, limit nie jest 
ograniczony liczbą pozostałych dni; dostępny  
jest w pełnej wartości

2

Zmiana kategorii (= upgrade)

 � Możliwa jest zmiana kategorii z SILVER na GOLD,  
poprzez zapłatę zamówienia w wysokości 460 zł,  
tj. w cenach klienta (bez rabatu). 

Uwaga

 � Zniżkę można wykorzystać na cały asortyment Zdravi 
Online z wyjątkiem ACTIVITY WATER STARLIFE (AWS)  
i materiałów drukowanych/reklamowych (praktycznie = 
na wszystkie produkty, które mają PV z wyjątkiem AWS).



920 zł

200 PV

460 zł

100 PV
400 PV

800 PV

1.840 zł

400 PV

644 zł

140 PV
1.196 zł
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800 PV

1.288 zł

280 PV
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limit PV zamówię zapłacę oszczędzam 
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LONGEVITY CLUB 65 od 1.1.2022

bardzo łatwy wstęp

wstęp do LK65  1  w kolejnych miesiącach kupuję zawsze ze zniżką 65 % 3  , aż do wartości:uzyskam  2  


