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objednám mesačný  
limit PV 

70 PV

objednám zaplatím ušetrím  
/ mesiac

140 PV

331 €

331 PV
200 PV

200 €

200 PV

70 €
130 €

260 €
662 €

662 PV
400 PV

400 €

400 PV

140 €

vstup do PROMO LK65  1  
ďalšie mesiace mám možnosť nákupu  

so zľavou 65 %  3  do výšky:získam  2  

116 PV

zaplatím

232 PV

116 €

232 €

celkom za 2 mesiace

zľava 65 % / 50 %

zľava ihneď

jednoduchý vstup

PROMO LONGEVITY CLUB 65 od 1.1.2022

1 Vstup do PROMO LK65

 � vstupom získavam zľavu 65 % navždy
 � už na prvú objednávku, v akejkoľvek výške, je zľava 65 %
 � jedná sa o minimálnu čiastku všetkých nákupov  
(suma nákupov), ktoré boli zaplatené počas 2 
kalendárnych mesiacov od úplne prvej objednávky 
(= registrácie); pokiaľ nie je podmienka splnená,  
je od 3. mesiaca doživotná zľava 50 %

Zľava 65 %

 � na akýkoľvek nákup do uvedenej hodnoty mám  
v jednom mesiaci zľavu 65 %, potom 50 %
 � produkty uvedeného limitu nemusia byť vyčerpané  
v jednej objednávke, ale počas mesiaca

3

Mesačný limit PV

 � limit, do ktorého môžem čerpať zľavu 65 %  
v jednom mesiaci; po prekročení mám zľavu 50 %
 � jedná sa o maximálnu čiastku pre zľavu 65 %  
v jednom mesiaci
 � nie je to povinný mesačný nákup
 � pri vstupe v priebehu mesiaca, nie je limit krátený 
pomerom dní, ale je v uvedenej (plnej) výške

2

Poznámka

 � Zľavu je možné uplatniť na celý sortiment Zdraví Online 
s výnimkou ACTIVITY WATER STARLIFE (AWS) a tlačovín / 
reklamných materiálov (prakticky = na všetky produkty, 
ktoré majú PV s výnimkou AWS). 



Zmena kategórie (= upgrade)

 � Zmena kategórie z BRONZE na SILVER je možná 
zaplatením objednávky vo výške 100 € v cenách 
zákazníka (bez zľavy).
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zľava 65 %

doživotná zľava

1 Vstup do LK65
 � zaplatením čiastky získavam zľavu 65 % navždy
 � jedná sa o minimálnu čiastku nákupu v jednej 
objednávke (kľudne je možné objednať za viac €)
 � na 1. objednávku (vstup do LK65) nie je žiadna zľava

Napr. SILVER: vyberiem si produkty za minimálne 100 € / 100 PV                                                 
(bez zľavy), zaplatím 100 € a do systému sa zapíše 100 PV.  
Na ďalšie produkty (aj v rovnakej objednávke)  
mám už zľavu 65 %.

Zľava 65 %

 � na akýkoľvek nákup do uvedenej hodnoty mám  
v jednom mesiaci zľavu 65 %, potom 50 %
 � produkty uvedeného limitu nemusia byť vyčerpané  
v jednej objednávke, ale počas mesiaca

3

Mesačný limit PV

 � limit, do ktorého môžem čerpať zľavu 65 %  
v jednom mesiaci; po prekročení mám zľavu 50 %
 � jedná sa o maximálnu čiastku pre zľavu 65 %  
v jednom mesiaci
 � nie je to povinný mesačný nákup
 � pri vstupe v priebehu mesiaca, nie je limit krátený 
pomerom dní, ale je v uvedenej (plnej) výške

2

Zmena kategórie (= upgrade)

 � Zmena kategórie zo SILVER na GOLD je možná 
zaplatením objednávky vo výške 100 €  
v cenách zákazníka (bez zľavy).

Poznámka

 � Zľavu je možné uplatniť na celý sortiment Zdraví Online 
s výnimkou ACTIVITY WATER STARLIFE (AWS) a tlačovín /
reklamných materiálov (prakticky = na všetky produkty, 
ktoré majú PV s výnimkou AWS).
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LONGEVITY CLUB 65 od 1.1.2022

jednoduchý vstup

vstup do LK65  1  ďalšie mesiace mám možnosť nákupu so zľavou 65 %  3  až do výšky:získam  2  


