
PARTNER JELENTKEZÉSI LAP

POSTAI CÍM

SZPONZOR

SZÁLLÍTÁSI CÍM (Csak akkor kell kitölteni, ha eltér a postázási címtől)

PARTNER 1
     Nő Férfi Cég

Vezetéknév:

|__________________________________________________________________________|             
Keresztnév: 

|__________________________________________________________________________|

Születési hely:                 Születési dátum:    

|____________________|  |____________________________________________________|

PARTNER 2
     Nő Férfi

Vezetéknév:

|__________________________________________________________________________|             
Keresztnév: 

|__________________________________________________________________________|

Születési hely:                Születési dátum:    

|____________________|  |____________________________________________________|

Irányítószám:      Helység:          

|____________________|  |____________________________________________________|

Utca, házszám, emelet, ajtó:

|__________________________________________________________________________|             
Telefon: 

|__________________________________________________________________________|             
E-mail:

|__________________________________________________________________________|

Irányítószám:      Helység:          

|____________________|  |____________________________________________________|

Utca, házszám, emelet, ajtó:

|__________________________________________________________________________|             
Telefon: 

|__________________________________________________________________________|             
E-mail:

|__________________________________________________________________________|

Szponzor partnerszáma: 

             
|__________________________________________________________________________|

Szponzor neve: 

             
|__________________________________________________________________________|

Az üzleti feltételeket és az LR egyéb kiadványaiban található tájékoztatást megismertem, tudomásul vettem és elfogadtam.

___________________________________
Partner aláírása

___________________________________
Partner aláírása

___________________________________
Dátum

___________________________________
Szponzor aláírása

Lendület Start Bónusz és Lendület Mentor Bónusz

500 €
200 € 50 €

100 €

500 €

200 €

100 €

 50 €

 

Válj 

JUNIOR 
MANAGERRÉ 
a regisztrációdat 
követő 
3 HÓNAPBAN

Legyél 

MANAGER 
az új belépőd 
megerősítő hónapjában

Legyél 

JUNIOR 
CSOPORT 
MANAGER 
az új belépőd 
megerősítő hónapjában

Válj 

MANAGERRÉ 
a regisztrációdat 
követő 
4 HÓNAPBAN

 
  

 

Válj 

JUNIOR 
CSOPORT 
MANAGERRÉ 
a regisztrációdat 
követő 
6 HÓNAPBAN

Legyél 

CSOPORT 
MANAGER 
az új belépőd 
megerősítő hónapjában

és garantált 
100 eurót kapsz

és garantált 
250 eurót kapsz

és garantált 
500 eurót kapsz

majd erősítsd meg a szintet 
a következő hónapban

majd erősítsd meg a szintet 
a következő hónapban

majd erősítsd meg a szintet 
a következő hónapban

és garantált 
100 eurót kapsz

és garantált 
250 eurót kapsz

és garantált 
500 eurót kapsz

AKÁR
850 EURÓ
BÓNUSZ

MINDENKINEK

 

 
  

 

LENDÜLET
START BÓNUSZ 

ÚJ
PARTNEREKNEK

LENDÜLET
MENTOR  
BÓNUSZ  

A KÖZVETLEN
SZPONZORNAK



Kipróbálnád a termékeket?

• Válogass kiváló minőségű egészségmegőrző és szépségápolási termékeink közül 
legalább 19.000 Ft értékben!

• Értékesítési segédanyagok több mint 1.500 Ft értékben, 40% kedvezménnyel,  
990 Ft-ért.

Tartalma: 1 db Collection Health Katalógus és Árlista, 1 db Collection Beauty Kata-
lógus és Árlista, 1 db aktuális havi LR World katalógus és Árlista, 1 db Út a sikerhez 
üzleti bemutató füzet, 1 db Marketing terv, 1 db Jelentkezési lap, 1 db Lendület 
Start & Lendület Mentor program szórólap, 1 db Hello LR! könyvjelző.

Felfedezted az üzleti lehetőséget az LR-nél?

• Szabadon válogathatsz termékeink közül legalább 30.000 Ft értékben!

• Indítsd be az üzleted! Értékesítési segédanyagok több mint 20.000 Ft értékben, 
50% kedvezménnyel 9.990 Ft-ért 

Tartalma: 1 db Aloe vera box, 1 db Speciális ápolás szórólap, 1 db SztárBox, 1 
db SztárBox brosúra, 3 db Collection Health katalógus és 1 db Árlista, 3 db Col-
lection Beauty katalógus és 1 db Árlista, 3 db aktuális havi LR World katalógus és 
1 db Árlista, 1 db Út a sikerhez üzleti bemutató füzet, 1 db Marketing Terv, 1 db 
Névlista, 1 db Aloe vera gyógyító ereje c. bemutató füzet, 10 db Jelentkezési lap, 1 
db Lendület Start & Lendület Mentor program szórólap, 1 db Hello LR! könyvjelző.

KÓD - VARIÁCIÓ MEGNEVEZÉS DB PONT ÁR

Induló csomagok

ALAP INDULÓ CSOMAG*

PROFI INDULÓ CSOMAG

19 990 Ft

39 990 Ft



DUPLA 
PONT 

AZ ELSŐ 
HÓNAPBAN

AJÁNDÉK 
ALOE VERA 

BOX 
A 

4. HÓNAPBAN

AJÁNDÉK 
CISTUS 

INCANUS 
SZETT A 

7. HÓNAPBAN

KISZÁLLÍ-
TÁSI DÍJ 
NÉLKÜL

MINDEN 
HÓNAPBAN 

Autoship csomagok
kedvezmény!

40%

Fix 4 vagy 7 hónapos autoship megrendelést lehet leadni. Az autoship megrendelés leadásával tudomásul veszem, hogy választástól füg-
gően 4 vagy 7 hónapon belül nem mondhatom fel. Az aktuális hónap 11-éig van lehetőségem hozzátenni az autoship rendeléshez további 
termékeket. Az LR minden hónapban automatikusan kiszállítja címemre a megrendelt autoship terméket.

Értéke: 11 090 Ft Értéke: 20 570 Ft

• 3 flakon/hó • 3 flakon/hó

Aloe vera ivógél
Sivera

Aloe vera ivógél 
Freedom

Kód: 93393 Kód: 93394

120 pont             12.500 ÜF

Ár: 19 990 Ft
120 pont             12.500 ÜF

Ár: 19 990 Ft

Mind Master Mind Master Red
Immunbomba 

autoship
Kód: 93602 Kód: 93928 Kód: 94738

60 pont             8.600 ÜF

Ár: 13 590 Ft
60 pont             8.600 ÜF

Ár: 13 590 Ft
120 pont            16.389 ÜF

Ár: 24 990 Ft

• 5 flakon/hó

• 1 db ProBalance
• 1 db Probiotic12 
• 1 db Super Omega 3 Aktiv
• 1 db Colostrum Direct• 5 flakon/hó

Havonta

4 hó

7 hó

4 hó

7 hó

• 3 flakon/hó

Aloe vera ivógél 
méz

Kód: 93391

110 pont             11.000 ÜF

Ár: 17 490 Ft

4 hó

7 hó

4 hó

7 hó

• 3 flakon/hó

Aloe vera ivógél 
őszibarack

Kód: 93392

110 pont             11.000 ÜF

Ár: 17 490 Ft

4 hó

7 hó

4 hó

7 hó

4 hó

7 hó



RENDELÉSLEADÁS:

Telefon:   +36 1 477 4245

Nyitva tartás:  H–P 8–18 óráig

  A hónap első munkanapján: zárva

Fax:   +36 1 477 4248

E-mail:   Service.hu@LRworld.com

Internet:  www.LRworld.com

Iroda:   H-1191 Budapest, Ady E. út 42–44.

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG:
100 pont alatt  1.290 Ft
100–149 pont  880 Ft
150 ponttól  0 Ft

BÓNUSZ:
Jogosultság:  100 személyes pont,
  250 pont összforgalom és részvétel egy
  Start Akadémián

LR Health & Beauty Systems Kft. 
• H-1191 Budapest, Ady Endre út 42-44.
• Telefon: +36 1 477 4245 

• Fax: +36 1 477 4248 
• E-mail: Service.hu@LRworld.com 
• www.LRworld.com

Fontos Információk

LR Partnerek Üzleti Feltételei

1. A jelentkező, vagy a Szponzor a jelentkezési lap elküldésével kérvényezi a jelentkező szerződéskötését az LR Health & Beauty Systems Kft-vel (továbbiakban: LR). A 
Jelentkezési lapon feltüntetett adatok valódiságát igazolja. Elfogadja az alábbi üzleti feltételeket, valamint ismeri az LR hivatalos kiadványaiban és a honlapon található 
információkat. A jelentkező hozzájárul, hogy az itt közölt személyes adatait az LR belső marketing célokra felhasználhassa.

2. A Szponzor igazolja a Jelentkezési lapon feltüntetett adatok valódiságát, valamint meggyőződött afelől, hogy a jelentkező megértette és elfogadta az üzleti feltételeket.

3. A Jelentkezési lap aláírás nélkül is érvényes.

4. A hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lapot és a jelentkezőt az LR Partnerszámmal és PIN kóddal látja el.

5. A megállapodás a jelentkezési lap aláírása hiányában a csomag átvétele napján lép életbe.

6. A Partner az LR termékeit saját nevében vásárolja és értékesíti. Nem léphet fel sem az LR alkalmazottjaként, sem megbízottjaként, továbbá nem keltheti ennek benyo-
mását másokban.

7. A Partner kizárólagosan felelős a törvényes üzletvitelhez szükséges engedélyek beszerzéséért és az adózásért. Az LR nem tehető felelőssé a fentiek esetleges elmulasz-
tása esetén.

8. Alap bónusszal rendelkező magánszemélyek a következő vásárlásaik után hűségkedvezményt kapnak. A havi zárás után az aktuális alap bónuszát hozzáírjuk hűség-
kedvezményéhez. Rendeléskor az LR automatikusan levonja a hűségkedvezményt az összrendelésből. A fizetendő összeg így 90%-ig csökkenthető. A fel nem használt 
hűségkedvezmények addig gyűlhetnek, amíg a partnerség érvényes.

9. Az a Partner, aki rendelkezésre bocsátja a cégbejegyzési számot, adószámot, bankszámla számot és vállalkozói engedélynek vagy cégokiratnak másolatát, felhatalmazza 
az LR-t, hogy nevében és részére bónusz számlát állít ki, amely alapján a bónusz összege átutalható.

10. A hűségkedvezmény felhasználásának, illetve a bónusz kifizetésének feltétele, hogy a Partner a belépést követő két teljes hónap valamelyikében igazoltan részt vegyen 
az LR egyik Start Akadémiáján.

11. A Partner a terméket közvetlenül az LR-től szerzi be a féléves Collection Árlistában vagy az LRworld Árlistában megjelölt Partner áron. A Partner másik Partnernek terméket 
nem értékesíthet.

12. Az LR termékeit az LR Partnerek közvetlenül értékesítik (Partnertől a vásárlóhoz). Partner nem értékesíthet terméket nagy és kiskereskedelmi üzleten keresztül, vásárokon, 
piacokon, kiállításokon és főként internetes aukciós házakon keresztül. Saját honlap/webáruház létrehozása csak az LR írásbeli engedélyével lehetséges. Az LR internetre 
vonatkozó irányelveit be kell tartani.

13. Az előzőekben leírt kötelezettségek bármilyen be nem tartása esetén 2.500.000 Ft összegű kötbér fizetendő. Az LR továbbá fenntartja a jogot, hogy a kötbéren túlmenően 
kártérítést is érvényesítsen.

14. Az LR Partner kötelezettséget vállal, hogy kizárólag olyan kijelentéseket tesz az LR csoportról, az LR termékekről és a forgalmazásról, amelyek összhangban vannak az 
LR hivatalos kiadványaival.

15. Partner értékesítési segédanyagként csak az LR hivatalos kiadványait (katalógus, árlista, egyéb nyomtatványok, stb.) használhatja. További nyomtatványok használata 
csak az LR írásos engedélyével lehetséges. A nem engedélyezett értékesítési segédanyagok, nyomtatványok használata feljogosítja az LR-t a szerződés azonnali hatállyal 
történő felmondására.

16. A Partnernek megengedett, hogy más vállalatok termékeit és szolgáltatásait forgalmazza, olyan termékek és szolgáltatások kivételével, amelyek az LR által kínált termékek 
és szolgáltatások számára konkurenciát jelentenek, vagy ugyanazon az értékesítési csatornán keresztül kerülnek forgalmazásra (direkt értékesítés). Azonban a Partner 
minden esetben kötelezi magát, hogy más cégek termékeit és szolgáltatásait nem értékesíti és nem közvetíti más LR Partnereknek.

17. Az LR írásos engedélye szükséges olyan nyilvános kiadványok, hirdetések megjelentetéséhez, amelyben LR termék képe felismerhető, valamint LR logó és/vagy „LR 
Health & Beauty Systems” név megjelennek. Ez vonatkozik az internetes megjelenésekre is.

18. A Partner csak egy LR Szponzor alá tartozhat. Már korábban regisztrált Partnert beléptetni tilos. Mindezek biztosítják az LR üzlet növekedését és minden Partnernek 
biztonságot nyújtanak.

19. A Partner köteles betartani a fizetési feltételeket. Késedelmes fizetés esetén az LR Health & Beauty Systems késedelmi díj felszámolására jogosult, kompenzálhatja a fel 
nem használt engedményeket és hűségkedvezményeket. Amennyiben a Partner késedelmes tartozásának kompenzálására nincs lehetőség, és a Partner az LR fizetési 
felszólításának nem tesz eleget, akkor az LR a Partneri viszonyt azonnali hatállyal megszüntetheti.

20. A Partner felelőssége tájékozódni az LR hivatalos kiadványaiból, így többek között a katalógusban, árlistában, egyéb hivatalos LR kiadványokban és a hivatalos LR hon-
lapon levő információkról, valamint az üzleti feltételek esetleges változásairól. A változások a megjelenés napjától érvényesek.

21. Az üzleti feltételek részbeni vagy teljes megváltoztatása nincs hatással a jelen szerződés érvényességére.

22. A szerződés megszűnhet (i) közös megegyezéssel, (ii) ha a Partner megszegi az üzleti feltételeket vagy, (iii) ha a Partner 6 egymást követő hónapon keresztül nem rendel.

23. A szerződés megszűnésével a Partner elveszti jogát a fel nem használt engedményekre és a hűségkedvezményekre.

24. A rendes felmondás vonatkozásában a törvényi rendelkezések érvényesek. Mindkét félnek jogában áll a partnerszerződést alapos indokkal bármikor rendkívüli/azonnali 
hatályú felmondással felmondani. Alapos indok lehet az LR számára különösképpen a nem megengedett értékesítési/nyomtatott anyagok használata, más LR Partnerek 
más vállalkozáshoz történő átcsábítása vagy annak akár a kísérlete, valamint az LR Partnerekre vonatkozó üzleti feltételek valamely rendelkezésének szándékos meg-
szegése.

25. A Partner a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével elismeri az üzleti feltételeket, valamint az árlistában szereplő szállítási és fizetési feltételeket a mindenkor érvényes 
megfogalmazásban.

26. A szerződésre a magyar törvények az irányadóak. Vitás esetben a vonatkozó törvények érvényesek. A bírói illetékesség az LR székhelye szerint Budapest.

Szerződő fél: LR Health & Beauty Systems Kft.  Cégjegyzékszám: 01-09-718664
  H-1191 Budapest, Ady E. út 42–44.  Adószám: 13099275-2-43
      Ügyvezető: Kemény Attila
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