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Gali dalyvauti nauji nepriklausomi partneriai
Akcijos kvalifikacinius reikalavimus galima pradėti vykdyti nepriklausomo 
partnerio sutarties pasirašymo mėnesį arba nuo kito mėnesio.
Kvalifikacinis laikotarpis: 2023 m. SAUSIS–BALANDIS

Sukaupkite po 500 ar daugiau kvalifikacijai naudojamos 
apimties taškų kiekvieną iš trijų vienas paskui kitą 
einančių kvalifikacinio laikotarpio mėnesių, per šį laikotarpį 
svetainėje prk.herbalife.lv užregistruokite 5 naujus 
klientus ir dovanų gaukite Nutribullet!

Dovanų skaičius ribotas.
Dovana nuo pavaizduotos nuotraukoje gali skirtis.

Akcijoje galima dalyvauti tik vieną kartą.*

Kvalifikacijai naudojama apimtis – asmeniškai įsigytos apimties taškų 
(PPV) ir pavaldžiųjų privilegijuotųjų klientų apimties taškų suma.
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SEKITE SAVO KVALIFIKACIJĄ SVETAINĖJE PRK.HERBALIFE.LV, NAUDODAMI AKCIJOS 

SEKIKLĮ!

*KPP svetainė – prk.herbalife.lv
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Akcijos sąlygos:

• Akcijoje gali dalyvauti nauji Rusijos, Baltarusijos, Kazachijos, Mongolijos, Kirgizijos, Uzbekijos, Sakartvelo, Armėnijos, Azerbaidžano, Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
nepriklausomi partneriai, užsiregistravę KPP svetainėje.

• Privilegijuotieji klientai, kurių statusas pasikeitė į nepriklausomo partnerio, laikomi naujais nepriklausomais partneriais ir gali dalyvauti akcijoje. Dalyvaujant akcijoje 
kvalifikacijai reikalinga apimtis bus skaičiuojama nuo to mėnesio, kurį pasikeitė statusas. Norėdamas įvykdyti akcijos kvalifikacinius reikalavimus, dalyvis visus 3 
mėnesius privalo turėti NP statusą.

• Jei PK tapo NP mėnesio viduryje ar pabaigoje, o tada pradėjo vykdyti akcijos kvalifikacinius reikalavimus, bus įskaityta viso mėnesio apimtis.
• Kelis kartus kaitaliojant PK ir NP statusą galimybė pakartotinai dalyvauti akcijoje NESUTEIKIAMA. Akcijoje galima dalyvauti nepriklausomo partnerio sutarties 

pasirašymo mėnesį (kai pirmą kartą sumokama už nepriklausomo partnerio rinkinį) arba nuo kito mėnesio.
• Jei nepriklausomas partneris kvalifikacinius reikalavimus baigs vykdyti turėdamas supervizoriaus statusą, jis gaus dovaną.
• Akcijos laikotarpis: 2023 m. sausis–balandis.
• Dovana už įvykdytas akcijos sąlygas yra Nutribullet.
• Įvykdžius kvalifikacijos sąlygas ir gavus bendrovės SMS žinutę apie galimybę atsiimti dovaną, ją galima pridėti prie bet kurio būsimo užsakymo per 3 mėnesius nuo 

tada, kai įvykdomi kvalifikaciniai reikalavimai.
• Dovanų gavimas įvairiose šalyse skiriasi. Rusijoje, Kazachijoje, Baltarusijoje, Mongolijoje, Kirgizijoje, Sakartvele dovaną reikia pridėti prie internetinio užsakymo 

svetainėje MyHerbalife.com. Informacija apie dovanų gavimą kitose šalyse bus paskelbta papildomai.
• Dovaną galima gauti vieną kartą. Dovanų atsiėmimo laikotarpis ribotas.
• Dovanų skaičius ribotas.
• Dovana nuo pavaizduotos nuotraukoje gali skirtis.
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Kaip registruoti naujus klientus norint dalyvauti akcijoje?

• Klientų registracija vyksta KPP svetainės prk.herbalife.lv dalyje „Mėnesinės ataskaitos“, nuo 1 iki 10 kiekvieno 
mėnesio dienos. 

• Klientus būtina registruoti svetainėje. Kitais būdais informacija apie klientus nepriimama.
• Privalote turėti būtiną naujų klientų skaičių iš viso per 3 mėnesius. Pavyzdžiui, galite per vieną mėnesį užregistruoti 1 

klientą, per antrą mėnesį – 2 klientus, trečiąjį – 2 klientus, taip pat galite užregistruoti iš karto 5 klientus per vieną 
mėnesį. 

• Jei kiltų sunkumų, apsilankykite paskyros dalyje „Medžiaga“, kur rasite instrukcijas apie klientų registraciją ir darbą 
svetainėje.  

Dovanų skaičius ribotas.
Dovana nuo pavaizduotos nuotraukoje gali skirtis.

Akcijoje galima dalyvauti tik vieną kartą.

Kaip gauti dovaną?
• Dovaną bus galima gauti kitą mėnesį po to, kai įvykdomi kvalifikaciniai reikalavimai, nuo 15–20 dienos. Akcijos kvalifikacinius reikalavimus įvykdžius nuo 2023 m. sausio iki kovo, dovaną bus 

galima gauti nuo 2023 m. balandžio 15–20 d.
• Kai bus galima gauti dovaną, iš bendrovės gausite SMS žinutę su šia informacija.
• Gavus SMS žinutę, dovaną bus galima pridėti prie kito bet kokios taškų vertės užsakymo ar bet kokio kito užsakymo per 3 mėnesius nuo tada, kai įvykdomi kvalifikaciniai reikalavimai. 

Dovanas, kurias bus galima gauti nuo 2023 m. balandžio 15–20 d., būtina atsiimti iki 2023 m. rugpjūčio 1 d.
• Rusijoje, Kazachijoje, Baltarusijoje, Mongolijoje, Kirgizijoje, Sakartvele dovaną reikia pridėti prie internetinio užsakymo svetainėje MyHerbalife.com. Informacija apie dovanų gavimą kitose 

šalyse bus paskelbta papildomai.
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