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Оригінал залишається в LR Дата Підпис

Прізвище: Ім‘я: По батькові:          

94732–0
29 

UA

LR – програма „Швидкий Старт“Вийдіть на рівень 11% (2000 СП) і зареєструйте 2-х нових Партнерів* у будь-який з перших трьох місяців** змоменту Вашої реєстрації у LR. Будь ласка, виберіть премію, яку Ви бажаєте одержати за виконання цієї програми.ЧОЛОВІЧИЙ ГОДИННИК-ХРОНОГРАФ LR.ЖІНОЧИЙ ГОДИННИК LR З ДВОМА ЧАСОВИМИ ЗОНАМИ.ЖІНОЧИЙ ГОДИННИК LR БІЛОГО КОЛЬОРУ З ПОК А ЖЧИКОМ ДАТИ І ДНЯ ТИЖНЯ. ТЕСТЕРИ “STARBOX” (3ШТ.)

Виберіть один з варіантів стартових комплектів:Комплект „Базові матеріали“ Обов‘язковий до замовлення до всіх варіантів стартових комплектів.Окремому продажу непідлягає.Вартість: 69 грн АБО

Стартовий комплект „Aloe Vera Box“СП - 36,БО - 312,30Вартість:449 грн

Стартовий комплект „Star-Box“СП - 30,БО - 180Вартість:499 грн

Одночасно зі Стартовим комплектом замовляю продукцію:

Стартовий комплект „Aloe Vera  - Персик“СП - 76,БО - 500Вартість:649 грн

+

 Факсом: +38 044 591-53-34 На електронну пошту:  order.ua@LRworld.com Особисто

+

Код Найменування КількістьКод Найменування Кількість

Виберіть, будь ласка, зручне для Вас відділення „Нової пошти“: Увага! Просимо проводити оплату на розрахунковий рахунок компанії тільки особисто і обов‘язково від свого імені, вказавшиномер замовлення. Перше замовлення дійсне тільки в поточному місяці, протягом 3-х банківських днів з дня повідомлення його вартості. Я даю свою згоду ТОВ „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“ на обробку своїх персональних даних у відповідності до вимог законодавства, податкової тастатистичної звітності, трудових взаємин та соціального захисту, а також на передачу даних у „LR Health & Beauty Systems“ GMBH (Німеччина)для формування бази Партнерів. Я зобов‘язуюсь сповіщати ТОВ „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“ про зміни всіх даних, переданих мною приреєстрації (адреса, номер рахунку тощо). Я попереджений про обов‘язкове виконання 100 СП особистого обороту для отримання бонусів зобороту групи.* Обидва критерії програми (рівень 11% + 2 нових Партнера) необхідно виконати протягом одного місяця.** Першим місяцем вважається місяць, в якому було зареєстровано нового Партнера, незалежно від числа реєстрації.Наприклад, Партнера зареєстровано 25 вересня. Останній день виконання умов заохочувальних програм для цьогоПартнера у першому місяці – 30 вересня, у другому і третьому місяцях – 31 жовтня і 30 листопада відповідно.

АБО АБО

Стартовийкомплект„Вільний вибір“Будь-якапродукція насуму від449 грн.за ціноюПартнера

ЧОЛОВІЧИЙ ГОДИННИК LR З СЕКУНДНОЮ СТРІЛКОЮ ТА ПОК А ЖЧИКОМ ДАТИ І ДНЯ ТИЖНЯ.

ПЕРШЕ ЗАМОВЛЕННЯ

93521-72
9
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Прошу залучити мене до співробітництва з «ЛР Хелс енд бьюті сістемс» ТОВ у якості Партнера.Я усвідомлю, що дана Заява разом з Договором про співробітництво і Договором купівлі-продажує обов‘язковим для виконання договором між мною і «ЛР Хелс енд бьюті сістемс» ТОВ.Заявник №1:  Прізвище, ім‘я, по-батьковіДата народження  Серія і номер паспорта  Ідентифікаційний кодАдреса прописки:           Вулиця  № будинку  № кв.       Індекс  Населений пункт, Район, ОбластьТел. дом.  Тел. служ.  Тел. моб.  ФаксЕлектронна адреса:  Адреса проживання*:      Вулиця  № будинку  № кв.       Індекс  Населений пункт, Район, Область* Примітка: документи і посилки відправляються за адресою проживання і тільки на ім‘я Заявника №1.Заявник №2:  Прізвище, ім‘я, по батьковіДата народженняЧи були Ви або Ваше подружжя Партнерами LR?  Заявник №1:   £ Ні   £ Так Заявник №2:   £ Ні   £ Так Я згоден (на) з тим, що мої дані можуть бути опубліковані у зв‘язку зі співробітництвом з «ЛР Хелс енд бьюті сістемс» ТОВ  і пов‘язаних з ним компаній.З отриманої інформації мені відомі комерційні і платіжні умови співробітництва і правила поведінки, з якими я згоден (на)і зобов‘язуюсь їх виконувати.

Залучив до діяльності й інформував мене Спонсор:   Прізвище, ім‘я, по-батькові

Країна, населений пункт Код країни,  № Партнера  Телефон

Партнер - Лідер Організації:   Прізвище, ім‘я, по-батькові

Місце підписання  Підпис Заявника №1  Підпис Заявника №2

ТОВ «ЛР Хелс енд Бьюті сістемс» 01103, м.Київ, вул. Драгомирова 4, н.п. 123, Дистрибуційний центр: 02132, м.Київ, СТ "Райдуга" вул.Садова 135, корпус 3-4 тел.: +38 044 591-53-33, факс: +38 044 591-53-34, e-mail: order.ua@lrworld.com, http://www.lrworld.comКод ЄДРПОУ 31567148, р/р: 26008146492 у ВАТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805. 

Підпис Спонсора

Підтвердження Спонсора:Підтверджую достовірність вищевказаних даних. Заявник був інформований мною про продукти, концепцію комерційноїдіяльності і правила поведінки Партнера LR. Підтверджую, що я приймаю повну відповідальність за Заявника удотриманні ним умов поведінки і LR - діяльності.

Білий примірник – офіс                                                   Блакитний примірник - Заявник                                                                    Рожевий примірник - Спонсор

Заява Партнера

UA

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОМПАНІЇ LR

Оригінал залишається в LR Дата Підпис

Прізвище: 

Ім‘я: 

По батькові: 
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Виберіть один з варіантів стартових комплектів:

Комплект „Базові матеріали“ 
Обов‘язковий до замовлення до всіх варіантів стартових комплектів. Окремому продажу не підлягає.
Вартість: 69 грн

+

Одночасно зі Стартовим комплектом замовляю продукцію:

Код Найменування КількістьКод Найменування Кількість

Виберіть, будь ласка, зручне для Вас відділення „Нової пошти“: 

Увага! Просимо проводити оплату на розрахунковий рахунок компанії тільки особисто і обов‘язково від свого імені, вказавши номер замовлення. Перше замовлення дійсне 
тільки в поточному місяці, протягом 3-х банківських днів з дня повідомлення його вартості. Я даю свою згоду ТОВ „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“ на обробку своїх персональних 
даних у відповідності до вимог законодавства, податкової та статистичної звітності, трудових взаємин та соціального захисту, а також на передачу даних у „LR Health & Beauty 
Systems“ GMBH (Німеччина) для формування бази Партнерів. Я зобов‘язуюсь сповіщати ТОВ „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“ про зміни всіх даних, переданих мною при реєстрації 
(адреса, номер рахунку тощо). Я попереджений про обов‘язкове виконання 100 СП особистого обороту для отримання бонусів з обороту групи.
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Стартовий 
комплект  
„Aloe Vera Бокс“

СП - 36,
БО - 357,51

Вартість:
514 грн

Стартовий
комплект
„Вільний вибір“

Будь-яка
продукція на
суму від
514 грн.
за ціною
Партнера

Стартовий 
комплект 
„Starbox“

СП - 30,
БО - 194,76

Вартість:
549 грн

Стартовий
комплект 
Aloe Via
„Мої щасливі
моменти“

СП - 100,
БО - 1.000,00

Вартість:
1.449 грн

Стартовий 
комплект 
«Комплексне 
очищення»

СП - 125,
БО - 1034,24

Вартість:
1.349 грн

+

100 €
200 €

Виконайте у перші
3 МІСЯЦІ після реєстрації
кваліфікацію:

Виконайте у перші
4 МІСЯЦІ після реєстрації
кваліфікацію:

Виконайте у перші
6 МІСЯЦІВ після 
реєстрації
кваліфікацію:

МОЛОДШИЙ
МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕР МОЛОДШИЙ
ЛІДЕР ГРУПИ

та підтвердіть цю
кваліфікацію у наступному
місяці

та підтвердіть цю
кваліфікацію у наступному
місяці

та підтвердіть цю
кваліфікацію у наступному
місяці

ГАРАНТОВАНО
ОТРИМАЙТЕ 100 €

ГАРАНТОВАНО
ОТРИМАЙТЕ 250 €

ГАРАНТОВАНО
ОТРИМАЙТЕ 500 €

МОЖЛИВІСТЬ
ОТРИМАТИ
ЗАГАЛЬНИЙ

БОНУС
850 €

50 €
500 €

НЕ ПРОПУСТІТЬ POWER START BONUS ДЛЯ НОВИХ ПАРТНЕРІВ!

ПЕРШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
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Прошу залучити мене до співробітництва з ТОВ «ЛР Хелс енд бьюті сістемс» у якості Партнера.
Я усвідомлюю, що дана Заява разом з Договором про співробітництво і Договором купівлі-продажу
є обов‘язковим для виконання договором між мною і ТОВ «ЛР Хелс енд бьюті сістемс».

Заявник №1: 
 Прізвище, ім‘я, по-батькові

Дата народження  Серія і номер паспорта  Ідентифікаційний код

Адреса прописки:          
  Вулиця     № будинку  № кв.
       
Індекс   Населений пункт, Район, Область

Тел. моб.  Тел. дом.  Тел. служб.   Факс
Електронна адреса:  

Адреса проживання*:     
  Вулиця     № будинку  № кв.
       
Індекс   Населений пункт, Район, Область
* Примітка: документи і посилки відправляються за адресою проживання і тільки на ім‘я Заявника №1.

Заявник №2: 
 Прізвище, ім‘я, по батькові

Дата народження

Чи були Ви або Ваше подружжя Партнерами LR?  Заявник №1:   £ Ні   £ Так
    Заявник №2:   £ Ні   £ Так 

Я згоден (на) з тим, що мої дані можуть бути опубліковані у зв‘язку зі співробітництвом з «ЛР Хелс енд бьюті сістемс» ТОВ  
і пов‘язаних з ним компаній.
З отриманої інформації мені відомі комерційні і платіжні умови співробітництва і правила поведінки, з якими я згоден (на)
і зобов‘язуюсь їх виконувати.

Залучив до діяльності й інформував мене Спонсор: 
    Прізвище, ім‘я, по-батькові

Країна, населений пункт   Код країни  № Партнера  Телефон

Партнер - Лідер Організації:  
  Прізвище, ім‘я, по-батькові

Місце підписання  Підпис Заявника №1    Підпис Заявника №2

Підпис Спонсора

Підтвердження Спонсора:
Підтверджую достовірність вищевказаних даних. Заявник був інформований мною про продукти, концепцію комерційної
діяльності і правила поведінки Партнера LR. Підтверджую, що я приймаю повну відповідальність за Заявника у
дотриманні ним умов поведінки і LR - діяльності.

Білий примірник – офіс                                                   Блакитний примірник - Заявник                                                                    Рожевий примірник - Спонсор

ЗАЯВА ПАРТНЕРА

UA
ТОВ «ЛР Хелс енд бьюті сістемс» 01001, м.Київ , пров. Музейний буд. 10, каб. 512., Дистрибуційний центр: 02132, м.Київ, СТ "Райдуга" вул.Садова 135, корпус 3-4 
тел.: +38 044 591-53-33, факс: +38 044 591-53-34, e-mail: order.ua@lrworld.com, http://www.lrworld.com
Код ЄДРПОУ 31567148, р/р: 26008146492 у ВАТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805. 
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ТОВ „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“
01132, Україна, м.Київ, СТ „Райдуга“

вул. Садова, 135, корп. 3–4
(044) 591-53-33 · (067) 500-58-39 · (050) 233-32-00

www.lrworld.com
Партнер LR:

Продаж продукції ЛР здійснюється тільки
через ії Партнерів

ЛР Хелс енд бьюті сістемс залишає за собою право
вносити зміни у каталог, а також

виправляти можливі друкарські помилки.

ЕФЕКТИВНО.
ІННОВАЦІЙНО.
Для неймовірної 
краси Вашої шкіри –
просто натисніть 
кнопку

Оригінал залишається в LR Дата Підпис

Прізвище: 

Ім‘я: 

По батькові: 
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Виберіть один з варіантів стартових комплектів:

Комплект „Базові матеріали“ 
Обов‘язковий до замовлення до всіх варіантів стартових комплектів. Окремому продажу не підлягає.
Вартість: 69 грн

+

Одночасно зі Стартовим комплектом замовляю продукцію:

Код Найменування КількістьКод Найменування Кількість

Виберіть, будь ласка, зручне для Вас відділення „Нової пошти“: 

Увага! Просимо проводити оплату на розрахунковий рахунок компанії тільки особисто і обов‘язково від свого імені, вказавши номер замовлення. Перше замовлення дійсне 
тільки в поточному місяці, протягом 3-х банківських днів з дня повідомлення його вартості. Я даю свою згоду ТОВ „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“ на обробку своїх персональних 
даних у відповідності до вимог законодавства, податкової та статистичної звітності, трудових взаємин та соціального захисту, а також на передачу даних у „LR Health & Beauty 
Systems“ GMBH (Німеччина) для формування бази Партнерів. Я зобов‘язуюсь сповіщати ТОВ „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“ про зміни всіх даних, переданих мною при реєстрації 
(адреса, номер рахунку тощо). Я попереджений про обов‘язкове виконання 100 СП особистого обороту для отримання бонусів з обороту групи.
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Стартовий 
комплект  
„Aloe Vera Бокс“

СП - 36,
БО - 357,51

Вартість:
514 грн

Стартовий
комплект
„Вільний вибір“

Будь-яка
продукція на
суму від
514 грн.
за ціною
Партнера

Стартовий 
комплект 
„Starbox“

СП - 30,
БО - 194,76

Вартість:
549 грн

Стартовий
комплект 
Aloe Via
„Мої щасливі
моменти“

СП - 100,
БО - 1.000,00

Вартість:
1.449 грн

Стартовий 
комплект 
«Комплексне 
очищення»

СП - 125,
БО - 1034,24

Вартість:
1.349 грн

+

100 €
200 €

Виконайте у перші
3 МІСЯЦІ після реєстрації
кваліфікацію:

Виконайте у перші
4 МІСЯЦІ після реєстрації
кваліфікацію:

Виконайте у перші
6 МІСЯЦІВ після 
реєстрації
кваліфікацію:

МОЛОДШИЙ
МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕР МОЛОДШИЙ
ЛІДЕР ГРУПИ

та підтвердіть цю
кваліфікацію у наступному
місяці

та підтвердіть цю
кваліфікацію у наступному
місяці

та підтвердіть цю
кваліфікацію у наступному
місяці

ГАРАНТОВАНО
ОТРИМАЙТЕ 100 €

ГАРАНТОВАНО
ОТРИМАЙТЕ 250 €

ГАРАНТОВАНО
ОТРИМАЙТЕ 500 €

МОЖЛИВІСТЬ
ОТРИМАТИ
ЗАГАЛЬНИЙ

БОНУС
850 €

50 €
500 €

НЕ ПРОПУСТІТЬ POWER START BONUS ДЛЯ НОВИХ ПАРТНЕРІВ!

ПЕРШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
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