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PARTNER JELENTKEZÉSI LAP
Érvényes: 2021. február 1-től

SZÁMLÁZÁSI CÍM/LAKCÍM

SZPONZOR

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

PARTNER 1

     Magánszemély                  Cég  Egyéni vállalkozó

Vezetéknév:

|__________________________________________________________________________|             
Keresztnév: 

|__________________________________________________________________________|

Születési hely:                 Születési dátum:    

|____________________|  |____________________________________________________|

Cégnév/Egyéni vállalkozó neve:

|__________________________________________________________________________| 

Adószám (Cég vagy egyéni vállalkozás esetén kell megadni!):

|__________________________________________________________________________|             

PARTNER 2

     Magánszemély

Vezetéknév:

|__________________________________________________________________________|             
Keresztnév: 

|__________________________________________________________________________|

Születési hely:                Születési dátum:    

|____________________|  |____________________________________________________|

Cég vagy egyéni vállalkozás regisztrációja esetén egyéb dokumentumok elküldése 
is kötelező. NAV törzs, cégkivonat/egyéni vállalkozásról igazolás, bankszámlaszer-
ződés.

Irányítószám:      Helység:          

|____________________|  |____________________________________________________|

Utca, házszám, emelet, ajtó:

|__________________________________________________________________________|             
Telefon: 

|__________________________________________________________________________|             

Irányítószám:      Helység:          

|____________________|  |____________________________________________________|

Utca, házszám, emelet, ajtó:

|__________________________________________________________________________|             
Telefon: 

|__________________________________________________________________________|             

Szponzor partnerszáma: 

             
|__________________________________________________________________________|

Megismertem, és magamra nézve kötelezőnek fogadom el az ÁSZF-ben, továbbá az abban hivatkozott egyéb dokumentumokban rögzített feltételeket.

Elolvastam, és tudomásul veszem a személyes adataim kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

A nevem és e-mail címem az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerinti – LR termékekkel kapcsolatos – reklámcélú megkeresésekre történő felhasználásához 
hozzájárulok.

Szponzor neve: 

             
|__________________________________________________________________________|

* A Welcome levelet a megadott e-mail címre küldjük, amely tartalmazza a belépéshez szükséges Partnerszámot, jelszót, valamint minden fontos információt. 

___________________________________
Partner aláírása

___________________________________
Partner aláírása

___________________________________
Dátum

___________________________________
Szponzor aláírása

E-mail*:

|__________________________________________________|

E-mail*:

|__________________________________________________|
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Collection és Árlista

LR World és Árlista

Partner Jelentkezési lap

ÁR

MARKETING 
ANYAGOK

MARKETING 
ANYAGOK ÁRA

VÁLOGASS ÖSSZE 
TERMÉKEKET 

SZABADON EBBEN 
AZ ÉRTÉKBEN

TIPP 

SEGÍTÜNK A 
VÁLASZTÁSBAN! 

Válaszd legkedveltebb 
termékeinket szettben 
óriási kedvezménnyel!

3 db Collection és 1 db Árlista
3 db LR World és 1 db Árlista
10 db Partner Jelentkezési lap
LR Üzleti tájékoztató & Karrier áttekintése
LR Career Plan
Névlista
Aloe vera box (koncentrátum, propoliszos 
krém, elsősegély spray - 150 ml)
Aloe vera skin specialists szórólap
Aloe Via Moments értékesítési segédlet
Starbox
Starbox brosúra
10 db Zeitgard szórólap 
10 db Aloe via szórólap

Zeitgard ‚clean it’ szett
(Zeitgard 1 arctisztító készülék és 
arctisztító krém/zselé normál és 
érzékeny bőrre) 

Kód: 95667 
ÜF: 23 157 Ft 
Pont: 200 
Partner ár: 54 690 Ft helyett 

 40 990 Ft 

Aloe vera ‚must have’ szett
(Thermo krém, Golyós dezodor, 
Arctisztító kendő, Nappali krém, 
Hidratáló gél, Arcradír, Ajakápoló, 
Intenzív kézbalzsam, Fogkrém, 
Krémszappan, Tusfürdő) 

Kód: 95668
ÜF: 12 980 Ft
Pont: 105
Partner ár: 27 200 Ft helyett 

 18 990 Ft

Lifetakt ‚try it’ szett
(Aloe vera Immune Plus ivógél, Aloe 
vera Sivera ivógél, Mind Master Red, 
Vita Active, Pro Balance)

Kód: 95669
ÜF: 14 595 Ft
Pont: 130
Partner ár: 30 910 Ft helyett

 21 590 Ft

KÓD - VARIÁCIÓ MEGNEVEZÉS DB PONT ÁR

TOTAL:

Induló csomagok

ALAP
INDULÓ CSOMAG

PROFI
INDULÓ CSOMAG

19 990 Ft

AJÁNDÉK

19 990 Ft

10 990 Ft 

39 990 Ft

29 000 Ft

-25% -30% -30%

-50%100p
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Egészségprogram előfizetés

3+1-es ajánlatok

3 flakon/hó
Kód: 2980671 
110 pont  |  12.500 ÜF

Ár: 18.490 Ft

3 flakon/hó
Kód: 2981001
110 pont  |  12.500 ÜF

Ár: 18.490 Ft

3 flakon/hó
Kód: 2980670 
100 pont  |  11.343 ÜF

Ár: 16.850 Ft

5 flakon/hó
Kód: 96018
70 pont  |  8.945 ÜF

Ár: 13.350 Ft

30 tubus
Kód: 2981031 
155 pont  |  16.514 ÜF

Ár: 23.490 Ft

30 tubus
Kód: 2981020 
155 pont  |  16.514 ÜF

Ár: 23.490 Ft

3 flakon/hó
Kód: 2980672
110 pont  |  12.500 ÜF

Ár: 18.490 Ft

3 flakon/hó

Kód: 2980669 
100 pont  |  11.343 ÜF

Ár: 16.850 Ft

• Cell Essence  Food
• Cell Essence  Energy
• Cell Essence  Regeneration
Kód: 2981203 
130 pont  |  15.398 ÜF

Ár: 22.990 Ft

5 flakon/hó
Kód: 96017 
70 pont  |  8.945 ÜF

Ár: 13.350 Ft

Aloe vera 
Sivera ivógél

Aloe vera Immune 
Plus ivógél

Aloe vera őszi- 
barack ízű ivógél

Mind Master
Red

5in1 Beauty Elixir 5in1 Men’s Shot

Aloe vera
Freedom ivógél

Aloe vera mézes 
ivógél

Cell Essence

Mind Master
Green

Turbokid - Méz
• Aloe vera mézes ivógél
• Vita Active
• Colostrum Liquid
Kód: 96015 

85 pont  |  10.094 ÜF

Ár: 14.990 Ft

Pro Balance tabletta 
3+1 

Kód: 95995 

94 pont  |  12. 877 ÜF

Ár: 18.870 Ft

Reishi Plus kapszula 
3+1

Kód: 95996 

106 pont  |  15.767 ÜF

Ár: 23.760 Ft

Colostrum Liquid 
3+1  

Kód: 95997 

112 pont  |  17.130 ÜF

Ár: 24.120 Ft

Freedom kapszula 
3+1  

Kód: 95998 

86 pont  |  12.791 ÜF

Ár: 18.960 Ft

Super Omega 3 
kapszula 3+1 

Kód: 96001 

105 pont  |  14.365 ÜF

Ár: 22.020 Ft

Vita Active 3+1 

Kód: 95999 

60 pont  |  8.832 ÜF

Ár: 13.680 Ft

Pro 12 kapszula 3+1 

Kód: 96000 

106 pont  |  16.235 ÜF

Ár: 25.170 Ft

Turbokid - Őszibarack
• Aloe vera őszibarack ízű ivógél 
• Vita Active 
• Colostrum Liquid 
Kód: 96016 

85 pont  |  10.094 ÜF

Ár: 14.990 Ft
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db

db db
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Vállalom, hogy 4 hónapon keresztül átveszem az Egészségprogram csomagom. 

db

db

db
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+

EGÉSZSÉGPROGRAM  

ELŐFIZETÉS ELŐNYEI
• Legjobb ár garancia: 25% extra kedvezmény a 

Partner árból
• Ingyenes kiszállítás minden hónapban
• Garantált hűségajándékok a 4. 7. és a 10. hónap-

ban* (folytatás esetén minden harmadik hónapban)
• Maximális kényelem, nem igényel ismételt ren-

delést, a kiválasztott Egészségprogram termékei 
automatikusan, ingyenesen kiküldésre kerülnek 
minden hónapban

• Az Egészségprogram típusa bármikor megváltoz-
tatható** 

• Más termékekkel kiegészíthető, így azok kiszállítása 
is ingyenes***

• A 4. hónap után bármelyik hónapban lemondható 
írásban****

• A Partner a termék átvételkor fizeti az aktuális havi 
Egészségprogram előfizetését készpénzzel vagy 
bankkártyával a futárnál, a termékek pontjai is az 
aktuális hónapra lesznek jóváírva.

• Az Egészségprogramra az ÁSZF rendelkezései 
irányadóak a jelen tájékoztatóban rögzített eltéré-
sekkel és kiegészítésekkel.

*Hűségajándékok részletezve a következő oldalon.
**Minden hónap 5-ig a service.hu@lrworld.com címre küldött 
e-mailben tudják jelezni a Partnerek, amennyiben szeretnének egy 
másik típusra váltani. A határidő után beérkezett kérések feldolgo-
zását az LR nem tudja garantálni. (a következő hónapban már a 
módosított rendelés szerint kerül kiszállításra)
***Minden hónap 5-éig a Partnerek kiegészíthetik az Egészségprog-
ram előfizetésüket extra rendeléssel a rendeles.hu@lrworld.com  
e-mail címre elküldve. Kiegészítő rendelésként nem rendelhetőek 
a rendelés napján napi akciós termékként feltüntetett termékek. A 
határidő után beérkezett rendelések feldolgozását az adott hónapra 
az LR nem tudja garantálni. 
****Az Egészségprogram a  service.hu@lrworld.com címre kül-
dött e-mailben a tárgyhónap 5. napjáig az 5. hónaptól lemondható. 
Amennyiben az Egészségprogram lemondására a Partner részéről 
4 hónapon belül kerül sor, úgy az LR jogosult a Partner rendeléseit a 
lemondástól számított 3 hónapig visszautasítani. 

Fokozd az ivógélek hatását és válassz új Egészségprogram 
előfizetésed mellé nagyszerű ajánlataink közül!
A 3+1-es ajánlatok minden új* Egészségprogram megrendelés esetén érvényesek. Önálló-
an nem rendelhetőek. Az ajánlatok közül bármely csomag választható, akár több is. 
A kiválasztott ajánlat mennyiségét kérjük, hogy számmal tüntesd fel a rubrikában! 
Az ajánlat egyszeri; csak az első megrendeléssel érkezik; havi Egészségprogamoddal nem 
érkezik automatikusan minden hónapban. 

Egészségtudatos életmódhoz
egészségprogram előfizetés

LEGJOBB 
ÁR 

GARANCIA!

*Csak új Egészségprogram megrendelés esetén érvényes. Az Egészségprogramok közötti váltás nem számít új Egészségprogramnak.



AJÁNDÉK  
ALOE VERA BOX 
A 4. HÓNAPBAN

 FOLYTATÁS ESETÉN  
ÚJRA KEZDŐDIK. 

HÁROM HAVONTA AJÁNDÉK

...

AJÁNDÉK  
ALOE VERA BASIC SZETT 

A 7. HÓNAPBAN

AJÁNDÉK 
ALOE VERA PRO SZETT 

A 10. HÓNAPBAN

Hűségajándékok

ALOE VERA BASIC SZETT: Aloe vera tusfürdő, Aloe vera fogkrém, Aloe vera intenzív kézbalzsam, Aloe vera hidratáló gél
ALOE VERA PRO SZETT: Aloe vera nappali krém, Aloe vera testápoló balzsam, Aloe vera golyós dezodor, Aloe vera Nutri-Repair sampon, Aloe vera Nutri-Repair kondicionáló balzsam

INDULÁS A FAST
TRACK PROGRAMMAL

A FAST TRACK PROGRAMOD

AZ ÚJ UTAD A TEAM LEADER 
SZINTIG

3 hónapon belül

12 hónap alatt akár 4.500.000 Ft

4.000 pont összforgalom, 
minimum 100 személyes 
pont, 2 x 500 pontos 
active line, 2.000 pont
oldaltartás 1 minimum 
4.000 pontos vonal mellett

Példa
Regisztrációs hónap

+ 1. szint megerősítése a kvalifi-
kációt követő hónapban

(mindkét kvalifikációs 
hónapra) garantált kifize-
tés*, ráadás autóbónusz 
– profitálj az egyedülálló 
autóprogramunkból már az 
1. szinttől!

1. kvalifikációs szint
(Junior Manager)

75.000 Ft

Fast Track új Partnereknek

4.000 pont összforgalom, 
minimum 100 személyes 
pont, 2 x 500 pontos 
active line, 2.000 pont 
oldaltartás 1 minimum 
4.000 pontos vonal mellett

8.000 pont összforgalom, 
minimum 100 személyes 
pont, 2 x 500 pontos active 
line, 4.000 pont oldaltartás 1 
minimum 4.000 pontos vonal 
mellett

12.000 pont összforgalom, 
minimum 100 személyes 
pont, 3 x 500 pontos 
active line, 4.000 pont 
oldaltartás 1 minimum 4.000 
pontos vonal mellett

16.000 pont összforgalom,
vagy 4.000 pont oldaltartás
egy 21%-os vonal mellett,
vagy 2 x 21%-os vonal
minimum 100 személyes pont, 
4 x 500 pontos active line 
mellett

garantált havi kifizetés*
plusz autóbónusz
plusz árrés
(eladásokból származó)

garantált havi kifizetés
plusz autóbónusz
plusz árrés
(eladásokból származó)

garantált havi kifizetés
plusz autóbónusz
plusz árrés
(eladásokból származó)

garantált havi kifizetés
plusz autóbónusz**
plusz árrés
(eladásokból származó)

1. kvalifikációs szint
(Junior Manager)

2. kvalifikációs szint
(Manager)

3. kvalifikációs szint
(Junior Team Leader)

4. kvalifikációs szint
(Team Leader)

75.000 Ft

150.000 Ft

300.000 Ft
375.000 Ft

Junior
Manager

Junior Team 
Leader

Manager OrgaleaderTeam 
Leader

Bronze 
Orgaleader

Silver 
Orgaleader

Gold 
Orgaleader

Platin
Orgaleader

Vice-
President

1*-5*- 
Presidents

HATÁRTALAN 
KARRIERLEHETŐSÉGEK AZ LR-NÉL

LR Health & Beauty karrier áttekintése

Fast Track Program

900.000 Ft 3.600.000 Ft1.800.000 Ft
akár

13 millió Ft
akár

10 millió Ft
akár

25 millió Ft
akár

60 millió Ft
akár

96 millió Ft
84 millió Ft 

felett
180 millió Ft 

felett
Korlátlan

Az éves jövedelmed

SIKER LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE. TEDD MEG MOST AZ ELSŐ LÉPÉST!

Korlátlan lehetőségek 

Nemzetközi üzletépítés 

Ingyenes képzések 

Csapatmunka

Kockázatmentes

Szabad időbeosztás

Munka akár otthonról

Esélyegyenlőség

Példa

Példa
Példa

*A Fast Track program további feltételeit a www.lrworld.com/hu oldalon találod.
**Autóbónusz: Amennyiben Leader Bónuszban részesülsz, nem jár számodra az Autóbónusz.4



5

Ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval mi, az LR Health & Beauty Systems Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 09-01-718664, 
adószám: 13099275-2-41, telefonos elérhetőség: +36-1-477-4245), arról kívánjuk tájékoztatni Önt, hogy miként kezeljük az Önre vonatkozó személyes 
adatokat az üzleti kapcsolatunk keretében. Az LR Health & Beauty Systems Kft. betartja az EU általános adatvédelmi rendeletét (GDPR), a 2011. évi CXII. 
tv. (Infotörvény) rendelkezéseit és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait. 

1. MILYEN SZEMÉLYES ADATAIT KEZELJÜK?

1.1. Személyes adatoknak számítanak egy meghatározott vagy meghatározható természetes személyre vonatkozó adatok, amelyeket Ön közöl velünk, 
vagy amelyek nálunk keletkeznek, illetve amiket máshonnan kapunk. Üzleti kapcsolatunk során a következő személyi adatokat kezeljük:

1.2. Törzsadatok: Név, cím, születési dátum, telefon-szám, e-mail cím.

1.3. Megrendelésekre és a forgalomra vonatkozó adatok: Az Ön által feladott megrendelések és az ezekből eredő forgalom adatai.

1.4. Struktúra-adatok: Struktúrájának adatai a felső és alsó szponzori vonalban (upline ill. downline), azaz azok a partnerek, akik Önt közvetlenül vagy 
közvetetten toborozták (upline) és azok a partnerek, akiket Ön közvetlenül vagy közvetve toborzott (downline).

2. MIHEZ ÉS MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK A SZEMÉLYI ADATAIT? 

2.1 Törzsadatok

Az Ön által megadott törzsadatait a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének b pontja alapján az Ön személyazonosságának megfelelő szintű megállapítása, to-
vábbá az Önnel kötött partneri szerződés, valamint a rögzített megrendelések teljesítésére használjuk fel. Mindez azokra az adatkezelési folyamatokra is 
érvényes, amelyek a szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtásához szükségesek. Törzsadatait felhasználhatjuk továbbá abból a célból is, hogy a 
szerződése megszűnését követően az ÁSZF-ban rögzített szerződéskötési tilalmi időben saját jogainkat érvényesítve megtagadjuk az Önnel való további 
szerződés megkötését. A törzsadatok közül a nevét és e-mail címét felhasználjuk továbbá azon célból is, hogy az Önnel kötött szerződés, az ahhoz 
kapcsolódó, Felekre kötelező dokumentumok továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban bekövetkező változásokról tájékoztassuk. A törzsadatokat 
más partnerek is megkapják, amennyiben ezekre a velük kötött szerződés teljesítése (Üzleti Partner szerződéses kötelezettségeinek ellenőrzése, az Ön 
forgalmából is kiszámítandó jutalék megállapítása) miatt szükséges. Az elérhetőségi adatait (név, e-mail cím) más partnerek abban az esetben kapják 
meg, amennyiben ön a jelentkezési lapon az adatainak reklámcélú kezeléséhez hozzájárult. Törzsadatai közül a neve, címe, e-mail címe és telefonszáma 
használata nélkül nem lehetséges a szerződéskötés és a szerződés végrehajtása.

A törzsadatai közül a nevét és e-mail címét továbbá marketing célokra is használjuk, amennyiben ehhez Ön kifejezett hozzájárulását adta (GDPR 6. cikk 
1. bekezdésének a pontja). Elsősorban az Önnek szóló marketing hírlevelet küldjük meg rendszeresen e-mailben, hogy tájékoztassuk Önt az újdonsá-
gokról és változásokról az ajánlati palettánk tekintetében. E mellett ezen adatokat azon szerződéses partnerünk kapja meg, aki Önt Partnernek toborozta, 
illetve az ő velünk kötött szerződésének megszűnése esetén egy másik, velünk szerződéses jogviszonyban álló személy. Ezen harmadik személyek 
ugyanazon célból jogosultak ezen adatait kezelni, mint társaságunk. Jogalapot ehhez az Ön beleegyezése nyújt a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének a) 
pontja értelmében. A jelen bekezdésben rögzített adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását a jelentkezési lap vonatkozó jelölőnégyzetének bejelölésével 
kezdeményezheti. Ezt követően rövidesen e-mail üzenetben kérjük, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását kifejezetten szíveskedjen megerősíteni. 
A jelen bekezdés szerinti marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulását az általunk küldött e-mailben található linkre történő kattintással adja meg.

2.2 Megrendelésekre és a forgalomra vonatkozó adatok

Megrendeléseinek – Ön által megadott, és vállalatirányítási rendszerünkben rögzített – adatait a megállapodás szerinti megrendelések intézéséhez és 
elszámolásához használjuk. A megrendelési és forgalmi adatokat ezen felül arra is felhasználjuk, hogy kiszámíthassuk az Önt megillető árkedvezményt , 
továbbá azt a bónuszt, ami az adatkezelő azon szerződéses partnereinek jár, akik Önt közvetlenül vagy közvetve partnernek toborozták. Ezen adatokhoz 
mindazon partnerek is hozzáférhetnek, akik a bónusz tekintetében az adatkezelő értékesítési struktúrájában számba jönnek. Jogalapot ehhez a GDPR 
6. cikk 1. bekezdésének b) pontja nyújt. A megrendelési és forgalmi adatok ilyen értelemben történő kezelése nélkül szerződéskötés (a megrendelés 
tekintetében) és a szerződés végrehajtása (a megrendelés és a partnerszerződés tekintetében) nem lehetséges. Ezen adatokat marketingcélból kizárólag 
abban az esetben használhatjuk, ha Ön az adatai reklámcélú kezeléséhez kifejezetten hozzájárult. A reklámcélú adatkezeléshez történő hozzájárulása 
esetén ezeket az adatokat azon szerződéses partnerünk kapja meg, aki Önt Partnernek toborozta, illetve az ő velünk kötött szerződésének megszűnése 
esetén egy másik, velünk szerződéses jogviszonyban álló személy. Az ilyen adatkezelés és adattovábbítás, továbbá esetlegesen harmadik személy(ek) 
adatkezelésének jogalapja 

2.3 Struktúra-adatok

A vállalatirányítási rendszerünkből kinyert struktúra-adatok kezelése abból a célból történik, hogy az Önt megillető árkedvezmények kiszámításra ke-
rülhessenek, továbbá az adatkezelő azon szerződéses partnereinek, akik Önt közvetlenül vagy közvetve partnernek toborozták, ki lehessen számítani 
és fizetni az esedékes bónuszt. Ezeket az adatokat mindazon partnerek is megkapják, akik a bónusz tekintetében számba jönnek. Jogalapot ehhez a 
GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja nyújt. Egyebekben a struktúra-adatait piaci elemzésekhez, statisztikákhoz, visszaélések elkerüléséhez, és az 
Ön támogatásának optimalizálására használjuk fel, amennyiben ehhez túlnyomórészt jogos érdekünk fűződik (GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f pontja).

2.4 Nincs automatizált döntéshozatal

Nem hozunk olyan döntéseket, amelyek Önnel szemben jogi kötelezettségeket idéznek elő, vagy Önt hasonló módon jelentősen befolyásolják, és ame-
lyek kizárólag adatainak automatikus kezelésén alapszanak.

3. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

3.1. Bármikor visszavonhatja az adatai marketing célokra történő felhasználásához adott hozzájárulását. Ez elsősorban adatainak marketing hírlevelek 
küldésére történő használatára vonatkozik. Ezután törvényes kötelességünk, hogy befejezzük az adatok ilyen célból történő kezelését, és az e célból 
felhasznált adatokat töröljük. 

Adatvédelmi tájékoztató partneri kérelmekhez
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3.2. Amennyiben jogos érdek alapján a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f pontja alapján („jogos érdek”) kezeljük a személyes adatait, akkor ezen adatkeze-
lés ellen bármikor tiltakozhat olyan okból, amely az Ön személyes helyzetéből adódik. Ilyen esetekben felül fogjuk vizsgálni, hogy az adatkezeléshez fűző-
dő jogos érdekeink erősebbek-e, vagy az Ön helyzetéből adódó okok vannak túlsúlyban. Utóbbi esetben személyi adatainak a kezelését a tiltakozása 
alapján meg fogjuk szüntetni. Ebben az esetben a folyamatban lévő és az esetleges jövőbeni megrendeléseket nem fogjuk tudni teljesíteni. Tiltakozással 
kapcsolatos bármely igénye esetén kérjük forduljon hozzánk a „KAPCSOLATI TÁJÉKOZTATÁS” fejezetben megadott elérhetőségen.

4. TOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE 

Személyes adatait marketing célokra kizárólag a jelen tájékoztató 2.1-2.2 pontban rögzített esetben, és csak akkor adjuk tovább az ott megjelölt har-
madik fél felé, ha Ön az adatai reklámcélú kezeléséhez kifejezetten hozzájárult. Személyi adatoknak harmadik fél részére történő továbbadása marke-
ting célokon kívül csak olyankor kerülhet sor, ha (i) ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez (elsősorban továbbadás rendelt termékek szállítóinak) 
elengedhetetlen, ha (ii) ez jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy ha (iii) a szerződéses viszony megvalósításához vagy egyéb, Önnel vagy 
az Önt közvetlenül vagy közvetve partnernek toborzó harmadik személyekkel kötött megállapodás illetve jogaink és követeléseink érvényesítésére való 
tekintettel szükséges.

Amennyiben kivételes esetben a struktúrájának valamely upline partnere harmadik országban, az Európai Gazdasági Térségen kívül rendelkezik lakó- 
vagy székhellyel, akkor az adatokat csak abban az esetben adjuk át, ha fennállnak ennek feltételei a GDPR értelmében, kihangsúlyozottan tehát akkor, 
ha a címzettnél megfelelő adatvédelmi színvonal biztosított.

Tájékoztatjuk, hogy saját anyavállalataink [az LR-International Beteiligungs GmbH (EU. egys. azon.: DER2713.HRB8109) DE 59227 Ahlen, Kruppstrasse 
55.) és az LR Health & Beauty Systems GmbH (EU. egys. azon.: DER2713.HRB10011) DE 59227 Ahlen, Kruppstrasse 55.] részére valamennyi Önnel 
kapcsolatos személyes adatot továbbíthatunk a velük fennálló szerződéseink teljesítése érdekében, azaz saját jogos érdekünk alapján.

5. BIZTONSÁG

Megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket foganatosítunk elsősorban annak érdekében, hogy szavatolni tudjuk személyi adatainak elvesztés, 
helytelen változtatás vagy harmadik fél illetéktelen hozzáférése elleni védelmét. Az intézkedéseket a technika legújabb fejlesztéseinek megfelelően fo-
lyamatosan módosítjuk.

6. KAPCSOLATI TÁJÉKOZTATÁS

Felelős: LR Health & Beauty Systems Kft. [service.hu@lrworld.com]

Kihangsúlyozzuk, hogy személyi adatainak kezeléséért közösen felelünk azokkal a partnerekkel együtt, akik Önt közvetlenül vagy közvetetten toborozták 
(a GDPR 26. cikke). Adatvédelmi jogának érvényesítése érdekében kérjük, forduljon hozzánk! 

7. AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Személyi adatait mindaddig tároljuk, amíg a tárolás célja fennáll és adatainak tárolása szükséges. Törzsadatait, megrendelési és forgalmi adatait, vala-
mint a struktúrájának az adatait az Önnel kötött partnerszerződés időtartamára tároljuk. A partnerszerződés befejeződése után a törzsadatait, a meg-
rendelési és forgalmi adatait, valamint a struktúrájának az adatait továbbra is tároljuk, ha a tárolást uniós jog, hazai jog, rendelet, törvény vagy számviteli 
törvényben rögzített előírásoknak megfelelően, vagy ha a tárolás jogos érdekeink védelmében szükséges. 

A kizárólag marketing céljára tárolt adatokat azonnal töröljük, ha Ön az adattárolásba való beleegyezését visszavonja. 

8. AZ ÖN JOGAI

A GDPR alapján Ön jogosult arra, hogy felvilágosítást, helyesbítést, törlést vagy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, érvényesítse adatainak átadá-
sára és a fenti tiltakozás lehetősége gyakorlására vonatkozó jogát, valamint, hogy visszavonja a korábban nekünk adott hozzájárulását. Amennyiben a 
GDPR ezeket a jogokat feltételekhez köti, úgy csak abban az esetben érvényesek, ha ezek a feltételek teljesülnek. 

Jogai érvényesítéséhez kérjük, használja a fent említett kapcsolati adatokat. Az érvényesítés során igazolnia kell a személyazonosságát, hogy elkerülhe-
tők legyenek a jogosulatlan harmadik fél felé történő felvilágosítások.

Ezen kívül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál. A számunkra illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság. Ha megítélése szerint mi, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelé-
sére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, közvetlenül bírósághoz is 
fordulhat (a mi székhelyünk, vagy az Ön lakóhelye szerinti Törvényszék előtt indítható per). Amennyiben kétsége merülne fel adatai kezelésének jogsze-
rűségével kapcsolatban, kérjük, tájékoztasson bennünket, hogy tisztázni tudjuk a helyzetet. 

9. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSAI

Időről időre szükségessé válhat ennek az adatvédelmi tájékoztatónak a módosítása. Ezért fenntartjuk magunknak az idő közbeni változtatás jogát. Az 
adatvédelmi tájékoztató módosított változatát az lrservice.hu weboldalon elérhető felületen fogjuk publikálni, melynek tényéről Önt közvetlenül tájékoz-
tatjuk az Ön által megadott e-mail címen. 
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Általános Szerződési Feltételek LR Partnerek számára

1. A jelentkező, vagy az a Partner, aki által a jelentkező csatlakozik (a továbbiakban: Szponzor) a jelentkezési lap elküldésével kezdeményezi a jelentkező szerző-
déskötését az LR Health & Beauty Systems Kft-vel (továbbiakban: LR). A jelentkezési lap aláírásával a jelentkező igazolja, hogy a jelen dokumentum rendelke-
zéseit, mint Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) megismerte, megértette és elfogadta, valamint ismeri az LR hivatalos kiadványaiban és 
az LRworld.com weboldalon található tájékoztatókat, információkat.  Az ÁSZF rendelkezései mind az LR-re, mind pedig a jelentkezőre, mint Partnerre egyaránt 
kötelezőek.

2. A hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot és a jelentkezőt az LR egyedi Partnerszámmal és PIN kóddal látja el. A Partnerszám és PIN kód elektronikus meg-
küldésével az LR visszaigazolja a jelentkező sikeres jelentkezését, valamint az induló (alap/profi) csomag megrendelését, és a jelentkező ettől az időponttól 
kezdődően az LR partnerévé (a továbbiakban: Partner) válik, mely esetben a jelen ÁSZF a felek között létrejön. Az LR fenntartja a jelentkező jelentkezésének 
visszautasításának jogát, ebben az esetben a felek között jogviszony nem jön létre. Az LR a jelentkezés visszautasítását nem köteles indokolni. A jelen ÁSZF 
alapján fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az LR írásos hozzájárulásával átruházhatóak. A jelen ÁSZF alapján fennálló jogviszonyból 
származó jogok és kötelezettségek örökölhetőek abban az esetben, amennyiben arról a hagyatéki eljárásban jogerős döntés születik és ez az LR részére hitelt 
érdemlően igazolásra kerül. Amennyiben öröklésre kerül sor, úgy a Partner által megszerzett és fel nem használt bónusz- és hűség az örökös számára jóváírásra 
kerül. A 24. pontban rögzített időpont számításába hagyatéki eljárás időtartama nem számít bele.

3. Az LR vállalja, hogy az induló csomag, valamint a Partner által az 5. pont szerint leadott minden további eseti megrendeléseknek megfelelően kiválasztott 
termékek tulajdonjogát a Partner részére a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel adásvétel jogcímén átruházza. A Partner egyes megrendelései és az LR ezen 
megrendelések visszaigazolásával a felek között egyedi adásvételi szerződések jönnek létre, melyekre a felek eltérő megállapodása hiányában a jelen ÁSZF 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Az LR az általa forgalmazott termékeire rendelést kizárólag a vele szerződéses jogviszonyban álló felektől – Partnerektől – fogad 
el.

4. A Partner a terméket közvetlenül az LR-től szerzi be a Collection Árlistában vagy az LR World Árlistában megjelölt Partner áron. Az LR időről időre egyes termék 
tekintetében időleges vagy állandó promóciókat alkalmaz. Az egyes promóciókkal összefüggő feltételeket a promóciós szórólap vagy tájékoztató tartalmazza. 
Partner a promóciós termék vagy termékcsomag megrendelésével a promóció feltételeit kifejezetten elfogadja.

5. A megrendelések leadhatók elektronikus úton az LR által mindenkoron megadott weboldalon vagy e-mail címén keresztül, továbbá telefonon. A szerződés 
nyelve a magyar nyelv. Az LR a megrendeléstől számított legfeljebb 5 munkanapon belül a megrendelésről visszaigazolást küld a Partner által a jelentkezési 
lapon megadott e-mail címére, mely visszaigazolás a felek között egyedi szerződést hoz létre. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat az LR szintén 
email útján küldi el a Partnerek részére.  Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a felek között az egyedi szerződés nem jön létre. 
Amennyiben az LR a Partner megrendelését az árukészlet hiánya miatt nem tudja visszaigazolni, úgy a Partner által megadott telefonszámon vagy email címen 
értesíti erről a Partnert.

6. A szállítás határideje legfeljebb a rendelés visszaigazolását követő 7 munkanap. A Partner a megrendelt terméket a Partner lakcímére, vagy az általa megadott 
szállítási címre szállítja futárszolgálat útján. A szállítás díjak az az LR Collection Árlistában kerülnek feltüntetésre. A kézbesítés várható időpontjáról a Partnert 
a futárszolgálat közvetlenül tájékoztatja.

7. A Partner a terméket az LR által az Áfa tv.  rendelkezései szerint kibocsátott számla ellenében, az általa aláírt átvételi elismervény mellett köteles átvenni. A 
Partner a megrendelt termék(ek) ellenértékét köteles a futárszolgálat munkatársánál készpénzben vagy bankkártyás fizetés útján kiegyenlíteni, ennek hiányában 
a futárszolgálat a termék kézbesítését megtagadhatja. Amennyiben a Partner a megrendelt terméket nem veszi át, és az akadályoztatását előre nem jelzi, illetve 
utólag alapos okkal nem menti ki magát, úgy az LR a futárszolgálat útján a kézbesítést ismételten megkísérli, külön térítés nélkül. A Partner a második siker-
telen kézbesítést követő 2 munkanapon belül jogosult harmadik kézbesítést kérni, ennek mindenkori költségét azonban a Partner köteles viselni. Amennyiben 
a Partner részére a második – illetve amennyiben ezt kéri, a harmadik kézbesítés is sikertelen, úgy az LR jogosult a rendelést törölni és a Partner további ren-
deléseit visszautasítani, illetve jogosult a Partneri viszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni. A Partner számára átadott termékek vonatkozásában 
a kárveszélyt a Partner viseli. 

8. A Partner köteles betartani a fizetési feltételeket. Amennyiben a Partner a termék(ek) vételárát nem egyenlíti ki, úgy az LR jogosult a Partneri viszonyt azonnali 
hatályú felmondással megszüntetni. 

9. A Partner az LR termékeit saját nevében vásárolja és - továbbértékesítés esetén - értékesíti. Nem léphet fel sem az LR alkalmazottjaként, sem megbízottjaként, 
továbbá nem keltheti ennek benyomását másokban. A Partner más Partner kódjának jogosulatlan felhasználásáért, valamint más Partner nevében történő 
megrendelés leadásáért büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

10. A Partner az esetleges továbbértékesítés esetén kizárólagosan felelős a törvényes üzletvitelhez szükséges engedélyek beszerzéséért, valamint a rá vonatkozó 
adózási és társadalombiztosítási szabályokat betartásáért. Az LR semmilyen felelősséget nem vállal a Partner fenti kötelezettségeinek esetleges elmulasztá-
sáért.

11. Az LR Partner kötelezettséget vállal, hogy kizárólag olyan kijelentéseket tesz az LR vállalat csoportról, az LR termékekről és a forgalmazásról, amelyek össz-
hangban vannak az LR hivatalos kiadványaival.

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

13. 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, továbbá bármely, az LR csoporthoz tartozó ábrás vagy szöveges védjegy használatához. Fentiek vo-
natkoznak az internetes megjelenésekre is.

14. A Partnerek a vásárlásaik után a jelen ÁSZF mellékletét képező és az lrservice.hu honlapcímen található, mindenkori LR Career Plan (a továbbiakban: LR Career 
Plan) megnevezésű dokumentumban rögzített bónusszal megegyező mértékű kedvezményt (a továbbiakban: hűségkedvezmény) kapnak, az ott meghatározott 
feltételek és rendszer szerint azzal, hogy a személyes üzleti forgalom után járó pont maximum 3900/hónap, az ezen felüli forgalom után az LR újabb pontot nem 
ír jóvá.  Bármely hűségkedvezmény vagy bónusz jóváírására a Partner kizárólag az LR által jóváhagyott, ún. Startakadémia online vagy offline formában történő 
elvégzése után jogosult. A hűségkedvezmény összege és számítása megegyezik az LR Career Plan-ben rögzített bónuszkedvezménnyel. Rendeléskor az LR 
automatikusan levonja a hűségkedvezmény összegét a megrendelés bruttó összértékéből. A fizetendő összeg maximum a bruttó érték 90%-áig csökkenthető.

15.  A fel nem használt hűségkedvezmények addig gyűlhetnek, amíg a jelen ÁSZF-ben rögzített jogviszony a felek között fennáll, a jogviszony megszűnését köve-
tően automatikusan törlésre kerül.

16. Annak a Partnernek, aki az LR Career Plan-ben rögzített, bónusz fizetéséhez szükséges feltételek teljesíti, az LR felajánlhatja Üzleti Partneri Szerződés meg-
kötését. 

17. A Partner csak egy LR Szponzor alá tartozhat. Már korábban regisztrált Partnert más LR Szponzor által (újra)regisztrálni tilos. 

18. Az LR bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az árlistákat, illetve a Partnerek részére biztosított kü-
lönböző bónuszokat, hűségkedvezményeket és az ÁSZF mellékletét képező dokumentumokat.

19. Az LR e-mail üzenetben köteles tájékoztatni a Partnert az ÁSZF és annak mellékleteinek változásairól, amely tájékoztatás az LR szerződésmódosításra irányu-
ló ajánlatának minősül. Amennyiben a változásokról szóló e-mail kézbesítéséről a Partner részéről 1 napon belül nem érkezik visszajelzés, úgy azt az e-mail 
megküldését követő 2. napon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Fenti tájékoztatás hiányában az ÁSZF változásai a Partnerrel szemben nem 
hatályosak. Az ÁSZF változásai a Partner kifejezett nyilatkozata hiányában is elfogadottnak és a Partnerre nézve kötelezőnek tekintendők, amennyiben a jelen 
pont szerinti kézbesítési vélelem beállását követően a Partner az LR-től terméket rendel.

Szerződő fél: LR Health & Beauty Systems Kft.  
  H-1139 Budapest, Váci út 99.   
  Adószám: 13099275-2-41
  Ügyvezető: Kemény Attila



20. A Partner felelőssége tájékozódni az LR hivatalos kiadványaiban, így többek között a katalógusokban, árlistákban, egyéb hivatalos LR kiadványokban, valamint 
a hivatalos LR honlapon levő tájékoztatókban szereplő árakról és egyéb információkról, illetve azok aktuális változásairól. A Partner kijelenti, hogy a jelen ÁSZF 
elfogadásával egyidejűleg az elfogadás napján hatályos bónusz- és hűségkedvezményrendszert is megismerte, illetve elfogadja.

21. Az LR által az egyes termékek vonatkozásában vállalt jótállásra, kellékszavatosságra, valamint a termékszavatosságra a Polgári Törvénykönyvben foglaltak, a 
szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és 
a jótállásra vonatkozó további információk a lrservice.hu weboldalon olvashatóak. 

22. Amennyiben a Partner az átvett termékkel nem elégedett, az LR lehetőséget biztosít a Partner részére a termék visszaküldésére az alábbiak szerint: a Partner a 
terméket az átvételtől követő 60 napon jogosult visszaküldeni abban az esetben, amennyiben a termék nettó (töltő) tömegének maximum 25 %-a került felhasz-
nálásra és erről a szándékáról az LR ügyfélszolgálatát előzetesen írásban tájékoztatta. A Partner a terméket a saját költségén köteles az LR ügyfélszolgálata 
által válasz e-mailben megjelölt címre visszaküldeni, az eredeti csomagolásában. A termék csomagolása nem használható csomagolóanyagként a visszaküldés 
során, a Partner köteles azt megfelelően becsomagolni a visszaküldéshez. Az LR a termék vételárával megegyező értékű vásárlási utalványt biztosít a Partner 
részére a beérkezést követő 30 napon belül. Amennyiben a Partner írásban kéri, az LR a termék vételárát visszatéríti a Partner részére.

23. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő jogviszony határozatlan időre szól, azt bármelyik fél a másik félhez intézett nyilatkozatával 30 nappal felmondhatja. 
A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

24. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza, mellyel kapcsolatosan részletes tájékoztatás az lrservice.hu weboldalon olvashatóak. 

25. A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony a felek között minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik, amennyiben a Partner 12 egymást követő hónapon 
keresztül nem ad le rendelést. 

26. A partnerszerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél a jelen ÁSZF-ben vállalt vagy a jogszabály alapján fennálló kötelezettségét sú-
lyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Partner részéről különösen (de nem kizárólagosan) a nem megengedett értékesítési/nyomtatott anya-
gok használata, más LR Partnerek más vállalkozáshoz történő átcsábítása vagy annak akár a kísérlete, valamint az ÁSZF valamely rendelkezésének szándékos 
megszegése, továbbá az LR mindenkori Etikai Kódexének megsértése, amely a lrservice.hu weboldalon található. A szerződésszegés jogkövetkezményeire 
egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadók.

27. A szerződés megszűnésével a Partner elveszti jogát a fel nem használt hűségkedvezményekre.

28. Partner az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi az LR hivatalos honlapján (www.lrworld.com) található, az LR által készített, a Partnerek adatainak kezelésére 
vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatót, az abban foglaltakat elfogadja.

29. A Partner a jelentkezési lap aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett személyes adatai megfelelnek a való-
ságnak, valamint hozzájárul, ahhoz, hogy az LR az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatait az ott rögzítettek szerint felhasználhassa. Az LR nem köteles 
ellenőrizni, hogy a Partner által megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

30. Partner köteles a jelentkezési lapon feltüntetett adataiban bekövetkező változásokról az LR-t a változást követő 8 napon belül e-mail útján tájékoztatni partner-
számának megadásával, az ennek elmaradásából eredő költségekért és károkért az LR-t semmilyen felelősség nem terheli. 

31. A Partner a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével elfogadja jelen ÁSZF kikötéseit, valamint az árlistában szereplő mindenkor érvényes szállítási és fizetési 
feltételeket, valamint a jelen ÁSZF valamennyi mellékletét.

32. Az LR és a Partner közléseiket a másik fél részére elsődlegesen email útján kötelesek megtenni. Az LR részére megtett közléseket a Service.hu@LRworld.com 
email címre, míg a Partner részére a jelentkezési lapon megadott email címére kell megtenni. Bármely emailes közlést az e-mail megküldését követő 2. napon 
kézbesítettnek kell tekinteni

33. A panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az LR email címén, valamint az LR székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 (1) 477-4245-ös tele-
fonszámon. 

34. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 
144., telefonszám: +36 (1) 450-2598, e-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

35. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 
Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefon: +36 (1) 488-2131.

36. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

37. A jelen ÁSZF 2021. Január 1. napján lép hatályba. Azon Partnerek számára, akik a jelen ÁSZF hatályba lépése előtt az LR-el szerződéses kapcsolatban álltak, 
az LR a Partner részére a jelentkezési lapon megadott email címére küldött tájékoztatás útján értesíti a jelen ÁSZF hatályba lépéséről. A Partner az értesítést 
követő első rendelésének megtételével külön jognyilatkozat nélkül is magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A jelen ÁSZF 
elfogadásával a korábban létrejött, „LR Partnerek Üzleti Feltételei” a felek között minden további jognyilatkozat nélkül megszüntetésre kerül.

38. Az adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat és tájékoztatás jelen ÁSZF mellékletét képezi.

39. A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a 
következő mellékletek kapcsolódnak, amelyek a jelzett internetes címeken érthetőek el:

1.számú melléklet: Elállási tájékoztató – lrservice.hu

2.számú melléklet: Elállási nyilatkozat - lrservice.hu

3.számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató - lrservice.hu

4. számú melléklet: LR Career Plan - lrservice.hu

5. számú mellélet: Etikai Kódex - lrservice.hu

6. számú melléklet: Adatvédelmi nyilatkozat -lrservice.hu és lrworld.com

RENDELÉSLEADÁS:
Telefon:   +36 1 477 4245
Nyitva tartás:  H–P 8–19:30 óráig
  (Telefonos elérhetőség: H-P 8-11 óra között)
  A hónap első munkanapján: zárva
E-mail:   Service.hu@LRworld.com, rendeles.hu@LRworld.com
Internet:  www.LRworld.com
Rendelési felület: LRservice.hu
Iroda:   H-1139 Budapest, Váci út 99.

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG:
17.999 Ft alatt  1.290 Ft
18.000 - 24.999 Ft  890 Ft
25.000 Ft felett 0 Ft

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

LR Health & Beauty Systems Kft. 
• H-1139 Budapest, Váci út 99.
• Telefon: +36 1 477 4245 

• E-mail: Service.hu@LRworld.com, rendeles.hu@LRworld.com 
• www.LRworld.com
• Rendelési felület: LRservice.hu

Fontos Információk
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