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25 % KOMISINIAI
NUO ŠIOL TAMPA
25 % NUOLAIDA

PIRKIMAI ASMENINIAMS TIKSLAMS:

25 %

25 %

2017

2018

KOMISINIAI

NUOLAIDA

Nuo 2018 m. sausio už asmeniniams tikslams perkamus
produktus nebegausite 25 % komisinių. Vietoje to jau
pačiame užsakyme jums bus pritaikyta 25 % nuolaida.

25 % nuolaida, pritaikoma užsakyme, dar vadinama greitąja nuolaida, veikia taip: nuo 100 LP viršijančios sumos
nuimami 25 %.
Greitoji nuolaida taikoma tik asmeniniams tikslams įsigytoms prekėms, kai tai padaroma naudojant platintojo
kodą. Ji netaikoma klientams, nurodžiusiems kodą, arba užsakymams, pateiktiems per my4life. Užsakymų, pateiktų
naudojant klientų kodus, arba per my4Life, LP bus išmokami kaip anksčiau: 25 % komisinių skaičiuojami prie
esminės apimties.*
Šis pokytis – tai puiki žinia, nes jis paspartina atsiskaitymą už asmeniniams poreikiams įsigytas prekes.
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25 % NUOLAIDA ASMENINIAMS PIRKINIAMS

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

1.

Ar 25 % nuolaida papildomiems pirkiniams pradedama taikyti nuo kiekvieno mėnesio pirmųjų 100 LP? Taip.
Kai asmeninių pirkinių, padarytų nurodžius tam tikrą platintojo kodą, kiekis per mėnesį viršija 100 LP, už paskesnius
asmeninius pirkinius, padarytus per likusias to mėnesio dienas, suteikiama tiesioginė 25 % nuolaida.

1.

Ar 25 % nuolaida, suteikiama po 100 LP, duodama už pirkinį mokančiam asmeniui, ar kodo turėtojui? Nuolaidą
gauna asmuo, kuris moka už pirkinį. Jei mokėjimą atlieka kodo turėtojas, 25 % nuolaidą, suteikiamą virš 100 LP, gauna
kodo turėtojas. Jei mokėjimą atlieka kitas asmuo, nuolaida suteikiama būtent tam kitam asmeniui.

2.

Jei klientas perka produktų, nurodydamas mano platintojo kodą, ar 25 % nuolaida bus pritaikyta jo pirkiniui?
Taip, jei asmeninių pirkinių, padarytų nurodžius jūsų kodą, kiekis tą mėnesį, kai pirkimą atlieką klientas, jau yra viršijęs
100 LP. Dėl to kiekvienam klientui patariama turėti savo atskirą kodą.

3.

Jei klientas perka nurodydamas mano platintojo kodą, ar nuo to pirkinio gausiu 25 % premiją? Ne, nes nuo 2018
m. sausio už asmeninius pirkinius, viršijusius atitinkamą apimtį, nebegausite 25 % komisinių. Vietoje to, jau pačiame
užsakyme jums bus pritaikyta tiesioginė 25 % nuolaida.

4.

Jei mano asmeninių pirkinių kiekis jau viršija 100 LP, ar paskesniems pirkiniams 25 % nuolaida bus pritaikyta
nepriklausomai nuo užsakymo dydžio? Taip, kai asmeninių pirkinių apimtis pasiekia 100 LP, visiems paskesniems
pirkiniams užsakymo apmokėjimo momentu suteikiama 25 % nuolaida.

5.

Jei jau turiu kliento taškų arba, kitaip tariant, pasiekiau 100 LP arba didesnę esminę apimtį, ar generuojant
platintojo kodą sistema pritaikys nuolaidą? Ne. Sistema kaupia tik asmeninius taškus, todėl neįtraukia LP, priskirtinų
klientams arba asmenims, perkantiems per My4Life.

6.

Ar 25 % nuolaida gali būti suteikta užsakymui pagal Loyalty Program? Kai užsakymas pagal Loyalty Program
yra didesnis nei 100 LP, arba jis pateikiamas tada, kai per tą patį mėnesį tokia apimtis jau buvo pasiekta, momentinė
nuolaida šiai sumai pritaikoma.

7.

Kas nutinka, jei sugeneruotas 100 LP užsakymas arba užsakymas, kuriuo pasiekiama 100 LP apimtis,
grąžinamas jau po to, kai sugeneruojamas užsakymas, kuriam pritaikoma nuolaida? Sistema apskaičiuoja
grąžinimo sumą ir įtraukia pritaikytą nuolaidą.

8.

Ar taškus, gautus už užsakymą, kuriam pritaikyta 25 % nuolaida, galiu perkelti? Ne. Kai atlygis tiesiogiai
pritaikomas užsakymui, šio užsakymo taškų perkelti arba perduoti nebegalima.

9.

Ar momentinis atlygis gali būti pritaikytas pirmajam naujo platintojo pirkiniui? Ne. Kai naujas platintojas pateikia
pirmąjį užsakymą, 25 % jo sumos tenka užregistravusiam asmeniui, kaip komisiniai. Momentinio atlygio nuolaida
taikoma visiems paskesniems to mėnesio užsakymams, jei jau sukaupta daugiau nei 100 asmeninių LP.
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