
Vstup do LK65
 � vstupem získávám slevu 65 % napořád a kdykoli
 � minimální částka nákupu v jedné objednávce
 � cena zákazníka (beze slevy)

Např. BRONZE: vyberu si produkty za minimálně 2.600 Kč / 
100 PV (cena zákazníka), zaplatím 2.600 Kč a do systému se 
zapíše 100 PV. Od další objednávky mám 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

Prakticky např. u BRONZE: Pokud jsem registrován (mám zaplacen Vstup  
do LK65) a dělám další objednávku = vybírám produkty do webového 
košíku (načítají se Kč a PV v cenách zákazníka)… jakmile dosáhnu  
10.400 Kč / 400 PV, vím, že na vše ve webovém košíku mám slevu 65 %  
a na všechny další produkty 50 %.
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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
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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).

LONGEVITY CLUB

Získat trvalou slevu 65 % nebylo nikdy jednodušší.

Inspirací jste nám Vy, Vaše myšlenky, postřehy, nápady a přání. A zde je výsledek!
Upravili jsme pro Vás LONGEVITY CLUB 65:

jednodušší vstup

vyšší limit

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


