
LIFEWAVE ÖDEME PLANI

ÜCRETSİZ ÜRÜN PROGRAMI



ÜCRETSİZ ÜRÜN PROGRAMI 
Ücretsiz Ürün Programı (FPP), perakende müşterileri ve tercih 
edilen müşterilerin teknolojimizi arkadaşlarıyla ve aileleriyle 
paylaşmalarını ve sipariş verildiğinde LifeWave’den ÜCRETSİZ 
ürün şeklinde büyük bir Teşekkür almalarını sağlayan dinamik 
bir yöntemdir! LifeWave’i denemeyi düşünen potansiyel bir 
müşteriyle konuşmanıza dahil edebileceğiniz harika bir fırsattır. 
90 Gün Para İadesi Garantisi’ne sahip olduklarını ve ürünlerini 
ÜCRETSİZ olarak alma olasılığının farkına vardıklarında, LifeWave’i 
denemeye karar vermeleri çok daha kolaylaşır. Ve bir kez 
denediklerinde seveceklerini biliyoruz!

Bu programda en az bir ücretsiz ürün almaya hak kazanmak için 
bir müşterinin* tek yapması gereken, LifeWave’e bir takvim ayında 
ürün satın alan en az iki yeni müşteri yönlendirmektir. 

İşte bu kadar!

Not: Bu program, LifeWave üyeleri için geçerli değildir. 
Normalde perakende alımlarla ilişkili tüm PV / BV ve perakende 
komisyonları geçerli olacaktır. Ancak, Yönlendiren’e verilen 
ücretsiz ürün herhangi bir PV / BV veya perakende komisyonu 
oluşturmayacaktır.

*Müşterilere yapılan tüm referanslar, tercih edilen müşteri veya 

perakende müşterisi için birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılır.



NASIL ÇALIŞIR?   
• Bir müşteri (Yönlendiren), en az 39,95 ABD Doları tutarında 

sipariş veren yeni bir müşteri yönlendirir.

• Yeni müşteri, bu sipariş verildiğinde bir “Yönlendiren Kimlik 
numarası” girer. (Ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz.)

• Dolar değerinden bağımsız olarak, bu sipariş, Yönlendiren’in 
hesabına eklenen 4 Sadakat Puanı değerindedir.

• Bir takvim ayında 2 müşteri kazandıran Yönlendiren, bir 
ücretsiz ürün alabileceği 8 Sadakat Puanı kazanır (aşağıdaki 
listeye bakın). Not: X39®, ücretsiz ürün alabilmek için 3 
yönlendirme (12 Puan) gerektirir.

• Bu bakiyenin 8 puandan az olması durumunda, Yönlendirenin 
Puan bakiyesi herhangi bir ayın sonunda sıfırlanır.

• 8 Puan veya daha fazla bir Bakiye, bir sonraki aya 
aktarılacaktır.

• Kazanılan puanlar, siparişin verildiği aydan itibaren 6 ay 
boyunca kullanılabilir. Puanlar bu 6 ay içinde kullanılmazsa 
hesaptan kaldırılır (çöpe gider).

• 1. Örnek: Marie Mart ayında iki yeni müşteri yönlendirirse 
8 Puan alır. Bu 8 Puanı kullanarak ücretsiz bir yama talep 
etmesi için 6 ayı vardır. Bu Puanlar bir sonraki ay arka ofisinde 
görülebilir. 

• 2. Örnek: Marie Mart ayında bir yeni müşteri yönlendirirse 
sadece 4 Puan alır. Mart ayında başka bir müşteri 
yönlendirmezse, en az 8 Puan kazanamayacak ve dolayısıyla 
bu Puanları kaybedecektir (çöpe gidecektir). Ancak her zaman 
bir ‘gelecek ay’ vardır!

Aşağıda her bir ürün için gereken Sadakat Puanlarını 
görebilirsiniz:

ÜRÜN

BU ÜRÜNÜ ÜCRETSİZ 
ALMAK İÇİN

GEREKEN SADAKAT 
PUANLARI

LifeWave X39® 12+

IceWave 8

Energy Enhancer 8

Silent Nights 8

Y-Age Aeon 8

Y-Age Glutathione 8

Y-Age Carnosine 8

SP6 Complete 8

Alavida 8

AcuLife 8



BİRİKEN SADAKAT PUANLARININ 
GÖRÜLDÜĞÜ YER

Müşteriler LifeWave hesaplarına giriş yapıp sayfanın sol 
tarafındaki menüden “Puan Bakiyesi” sekmesini seçerek kaç 
Sadakat Puanı biriktirdiklerini görebilir. 

 (Lütfen bu sekmenin yalnızca yönlendirmelerin yapıldığı aydan 
sonra ve yalnızca 8 veya daha fazla puan kazanıldığında görünür 
olacağını unutmayın.)

ÜCRETSİZ ÜRÜN İSTEMEK İÇİN SADAKAT 
PUANLARININ KULLANILMASI

Bir müşteri, ücretsiz bir yama talep edecek kadar sadakat puanı 
biriktirdiğinde, ürün siparişi verirken sadakat puanlarıyla ödeme 
seçeneği görecektir. Bu seçenek yalnızca bir müşterinin yeterli 
sadakat puanı olduğunda görünür, daha önce değil. 

YENİ BİR PERAKENDE MÜŞTERİSİ 
VEYA TERCİH EDİLEN MÜŞTERİ 
YÖNLENDİRMESİNİN YAPILMASI

Yeni bir müşteri yönlendirmek için mevcut müşterinin 
(Yönlendiren),Yönlendiren Kimlik Numarası’nı (LifeWave 
Müşterinin Kimliği olarak da bilinir) yeni müşteriyle paylaşması 
gerekir. Yeni müşteri daha sonra kayda başlamak için 
distribütörün kendisine ait web sitesine gider.  



Kişisel bilgileri girerken, yeni müşteri “Yönlendiren Kimliği” alanına 
mevcut müşterinin kimlik numarasını girer.  Bu nedenle, yeni 
yönlendirilen müşteri, yeni bir sipariş verildikten sonra sadakat 
puanı kazanacak olan mevcut müşteri ile ilişkilendirilecektir.

BU PROGRAM PERAKENDE PROGRAMINI 
ETKİLER Mİ?

Hayır, bu program LifeWave distribütörleri tarafından kazanılan 
perakende komisyonlarını olumsuz yönde etkilemez.

VERGİ VE NAKLİYE ÖDEMELERİ

Ücretsiz ürünlerini talep eden herhangi bir perakende müşterisi 
veya tercih edilen müşteri, ülkesinde geçerli olan vergi ve nakliye 
ücretlerini ödemelidir.

+Bu program yalnızca perakende müşterileri ve tercih edilen 
müşteriler için geçerlidir. Bu program, LifeWave üyeleri için geçerli 
değildir. Yönlendirilen bir perakende müşterisi veya tercih edilen 
müşteri siparişi iade ederse sadakat puanları yönlendirenden 
kaldırılır. Ücretsiz ürünler, yalnızca ürünün söz konusu pazarda 
mevcut olması durumunda ve yalnızca Yamalarda talep edilebilir.
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