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facebook.com/4LifeEurope

Fenn vagyunk 
a Facebookon!

Ha ellátogat oldalunkra, akkor 
részletesebben tájékozódhat 
legfrissebb híreinkről.

Elérhetőség/ügyfélszolgálat

* Minden ország saját telefonszámmal 
rendelkezik. Az itt megadott ingyenes 
hívószámok csak helyi hívásokra 
alkalmasak. Az itt megadott 
telefonszámok tehát nem használhatók 
nemzetközi hívásokhoz. Például: 
ha Ön az Egyesült Királyságban 
tartózkodik, akkor hívja az Egyesült 
Királyság telefonszámát; ha az Egyesült 
Királyságban tartózkodik, és a 
spanyolországi hívószámot tárcsázza, 
akkor a hívása sikertelen lesz.

** Az itt közölt nyitvatartási idők az 
egyes országok helyi idejei szerint 
értendők.

*** Nyelv(ek), amely(k)en az egyes 
országok részére szolgáltatást nyújtunk.
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4LIFE®  EURÓPA

A 4Life 2007-ben nyitotta meg központi hivatalát 
a spanyolországi Barcelonában. Azóta további két 
irodát nyitottunk Rómában és Hamburgban.
E három helyszínen keresztül a 4Life Europe 
több ezer forgalmazóval lépett kapcsolatba, akik 
megosztják a 4Life által kínált termékeket és 
lehetőségeket az emberekkel Európa-szerte.

Vállalatunk története Európában

Ha érdekli, hogyan lehet preferált ügyfél, vagy 
szeretne többet megtudni termékeinkről, akkor vegye 
fel a kapcsolatot a 4Life Europe ügyfélszolgálatával:

Hogyan lehet kapcsolatba lépni a 4Life Europe-pal?

ORSZÁGOK* E-MAILBEN TELEFON * MUNKAIDŐ** NYELVEK***

Ausztria austria@4life.com 0800 802 959 9-19 Vokiečių

Belgium belgium@4life.com 080026124 9-19 Angol - Prancūzų

Bulgária bulgaria@4life.com 080030019 10-20 Angol - Rusų

Cseh Köztársaságban czechrepublic@4life.com 800088481 9-19 Angol - Rusų

Dánia denmark@4life.com 80820234 9-19 Angol

Egyesült Királyság unitedkingdom@4life.com 08000988676 8-18 Angol - Ispanų

Észtország estonia@4life.com 8000049097 10-20 Angol - Rusų

Finnország finland@4life.com 0800102179 10-20 Angol

Franciaország france@4life.com 0805088790 9-19 Prancūzų - Angol - Ispanų

Görögország greece@4life.com 8008481223 10-20 Angol

Hollandia netherlands@4life.com 08005802527 9-19 Angol

Horvátország croatia@4life.com 0800200447 9-19 Angol

Írország ireland@4life.com 1800817396 8-18 Angol

Lengyelország poland@4life.com 800012038 9-19 Lenkų - Angol

Lettország latvia@4life.com 80005426 10-20 Rusų - Angol

Litvánia lithuania@4life.com 80000312 10-20 Rusų - Angol

Luxemburg luxembourg@4life.com 80080926 9-19 Angol

Magyarország hungary@4life.com 0680088108 9-19 Angol

Németország germany@4life.com 08000004378 9-19 Vokiečių - Ispanų - Rusų

Norvégia norway@4life.com 80024894 9-19 Angol

Olaszország italy@4life.com 800137003 9-19 Italų-Ispanų

Portugália portugal@4life.com 800789880 8-18 Portugalų-Ispanų

Románia romania@4life.com 0800896475 10-20 Angol

Spanyolország espana@4life.com 900111904 9-19 Ispanų

Svájc switzerland@4life.com 0800002003 9-19 Angol - Ispanų - Vokiečių

Svedija sweden@4life.com 020888519 9-19 Angol

Szlovákia slovakia@4life.com 0800601016 9-19 Angol - Rusų

Szlovénia slovenia@4life.com 080488843 9-19 Angol - Rusų



Csatlakozzon hozzánk preferált ügyfélként:

Mindenki, aki csatlakozik a 4Life-hoz, preferált ügyfélként regisztrál.
Minden preferált ügyfélnek 25 € előfizetési díjat kell fizetnie. Ez a díj a következő előnyöket kínálja a 
preferált ügyfél számára: 

• 25% azonnali kedvezmény
• Élvezheti a 4Life University, a 4life.com Account és a 4Life Connect alkalmazások nyújtotta előnyöket
• Nagykereskedelmi áron vásárolhat 4Life-termékeket
• Részesülhet az exkluzív 4Life hűségprogram előnyeiből:

• Havi szállítások
• 15% visszatérítés áruhitelek formájában
• A hónap ingyenes terméke (125 LP vagy annál nagyobb megrendelések esetén)

• Szponzorálási lehetőség és 4Life forgalmazói státusz

Legyen forgalmazó

Miután regisztrált új preferált ügyfélként 100 LP vagy annál nagyobb összeggel, be kell nyújtania az aláírt 
forgalmazói jelentkezési lapot a személyi igazolványa/útlevele (vagy bármely más hivatalos fényképes 
okmány) másolatával. Az összes szükséges dokumentumot az új preferált ügyfél online regisztrációjának 
dátumától számított 90 napon belül kell benyújtani. Az összes dokumentumot az adott ország e-mail-
címére kell elküldeni (lásd a 2. oldalon az „Elérhetőségek” című táblázatot).

Bónusz átvételéhez el kell küldenie banki adatait (bankszámlaszám, IBAN, SWIFT) is. Küldhet nekünk egy 
másolatot, vagy használhatja banki információs űrlapunkat.

Forgalmazóként elkezdheti élvezni a Life Reward Basics előnyeit és annak jutalékait, a számos 4Life 
ösztönzést, és használhatja a My4Life oldalt.

Hogyan kell rendelést feladni?

Internetes rendelések a www.4life.com oldalon. Válassza ki saját országát, mielőtt bejelentkezne. A 
folyamatok és a szállítás szükségtelen késedelmének elkerülése érdekében az európai weboldalakon 
feladott megrendelések csak az adott országon belül szállíthatók le.

Telefonos megrendelések ügyfélszolgálatunk felhívásával. Keresse meg országának díjmentes hívószámát a 2. oldalon 
(Elérhetőségek táblázat).
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Európai szállítási díjszabás: 1. és 2. zóna

Szállítási 
zóna

Országok*
Minimális 

díj

Pótdíj a számla 
részösszege szerint

<250€ 250€ —999,99€ ≥1.000€

1
Ausztria, Belgium, Franciaország, 
Németország, Luxemburg, Hollandia, 
Portugália és Spanyolország

6 € 6 % 4 % 1 %

2

Bulgária, Horvátország, Csehország, Dánia, 
Észtország, Finnország, Görögország, 
Magyarország, Írország, Olaszország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia, Svédország 
és Egyesült Királyság.

9 € 6 % 4 % 1 %

A folyamatok és a szállítás szükségtelen késedelmének elkerülése érdekében az európai weboldalakon 
feladott megrendelések csak az adott országon belül szállíthatók le. Ha például egy forgalmazó a belgiumi 
weboldalra jelentkezik be, akkor csak Belgiumba szállíthat termékeket. Ha egy konkrét EU országba 
szeretne termékeket szállítani, akkor az adott ország saját webhelyére kell bejelentkeznie.

Minden megrendelt árut spanyolországi raktárunkból szállíttatunk le a UPS (vagy a kanári-
szigetek esetén az SEUR ) futárszolgálattal, amikor is a minimális költség 6 € az 1., illetve 9 € 
a 2. zónában
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Hűségprogram-megrendelés

A forgalmazók* vagy a preferált ügyfelek a következő módon fizethetik ki megrendeléseiket:

A hűségprogram-megrendelés automatikus szállításra feladott megrendelés. A hűségprogramba nem 
feltétlenül szükséges, de ajánlott bejelentkeznie; ha azonban élvezni kívánja a Builder bónusz előnyeit, akkor 
aktiválnia kell 100 LP összegű havi hűségmegrendelését.

A hűségprogramot a preferált ügyfelek és a forgalmazók használhatják 50 LPS értéket meghaladó 
megrendelések esetén. A rendszer automatikusan generálja az első hűségmegrendelését a következő hónapra.

A megrendelések kifizetése

• Bankkártya: Visa és Mastercard
• Paypal: csak online megrendelésekhez és az első megrendelést követően vehető igénybe.

A hűségprogram-megrendelésekért csak bankkártyával lehet fizetni.

*A forgalmazók használhatják az AR bónuszt is.

*A UPS ACCESS POINT™ ELÉRHETŐ ONLINE MEGRENDELÉSEKHEZ A KÖVETKEZŐ ORSZÁGOKBAN: 
Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, 
Lengyelország, Spanyolország, Svédország és Egyesült Királyság.

MI IS AZ A UPS ACCESS POINT?
Ez egy kereskedelmi létesítmény (elektromos árukat forgalmazó kiskereskedők, könyvtárak, benzinkutak 
stb.) az Ön preferált címe közelében, ahol bármikor felveheti az árut az Önnek legmegfelelőbb helyen.



Európai szállítási díjszabás: Egyéb zónák

Egyéb 
zónák

Minimális 
díj

Pótdíj a számla 
részösszege szerint

Kanári-szigetek 55 € 13% pótdíj az 423 € összegből 

Ciprus és Málta 36 € 10% pótdíj az 136 € összegből

Madeira és az Azori-szigetek 20 € 10% pótdíj az 200 € összegből

Norvégia* 16 € 10% pótdíj az 160 € összegből

Svájc* 16 € 10% pótdíj az 160 € összegből

*Svájc és Norvégia: a származási ország vámeljárásait tartalmazza. A rendeltetési országban érvényes árak és adók nem szerepelnek a listában.

Szállítási idők Rendelés követése

A szállítási zónától függően a 
becsült szállítási idő 2-6 munkanap.

A visszaigazoláshoz szabályos 
e-mailt kell küldenie. Ön követési 
számot kap, miután az áru elhagyja 
raktárunkat.

A bónuszok kifizetése közvetlenül a forgalmazó bankszámlájára történik. A kifizetéshez a 4Life-nak 
rendelkeznie kell a forgalmazó pontos banki adataival; ellenkező esetben a bónusz a 4Life kifizetési 
számláján marad.

A bónuszok kifizetése banki átutalással történik minimum 20 € összegben. A bónuszok kifizetésére a 
következő hónap 11-én  kerül sor.

Ön a Rapid Reward bónuszt is megkaphatja; a rendszer azt a megrendelést követő napon generálja; az 
átutalás a banki eljárástól függően 2-3 napot vehet igénybe. Rapid Reward bónuszra abban az esetben 
számíthat, ha az előző hónapban legalább 100 LP megrendelést adott fel.

Bár Európában semmi sem korlátozza az üzleti tevékenységet, azonban vegye figyelembe, hogy az 
olaszországi piacon különleges kompenzációs tervben van érvényben.

Az európai vagy az olaszországi kompenzációs tervet a 4lifetools.eu oldalról töltheti le. 

A bónusz részletei

Kompenzációs terv
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Meg jegyzések



Meg jegyzések
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4 L I F E ®   E U R Ó PA
A Z  I R O D Á K  H E L Y E

Spanyolországi iroda:
4Life Research Spain 

Avenida Diagonal
453 bis 7a

08036 Barcelona
Spanyolország

Németországi iroda:
4Life Research Germany GmbH

Fuhlent wiete 10
20355 Hamburg
Németország

Olaszországi iroda:
4Life Research Italy S.R.L. 

Via Antonio Salandra, 
18 - 00187 - Roma 

Olaszország


