
SYARAT DAN KETENTUAN
Builder Bonus 
1.  

2.  Pesanan Loyalty Program yang setara dengan 100 LP atau lebih, diproses pada bulan kualifikasi, diperhitungkan dalam
persyaratan Builder Bonus.

3.  

4.  Pesanan Loyalty program yang memenuhi syarat dan dikembalikan akan mengakibatkan penarikan Bonus Builder yang diperoleh.

5.  

6.  

7.  

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11.
 
Pendaftaran pribadi baru dapat dimasukkan pada frontline Anda jika mereka memiliki 100 LP atau lebih Volume Utama (PV) dan telah
mendaftar untuk Loyalty Program.

 

 

Setiap Mitra 4Life di peringkat Builder dengan pesanan bulanan sebesar 100 LP pada 4Life Loyalty Program dapat berpartisipasi.

Pesanan yang memenuhi syarat harus dibayar oleh Mitra (kartu kredit atas nama Mitra yang terdaftar di akun) dan dikirimkan ke
alamat pengiriman utama yang tercantum pada akun.

Agar memenuhi syarat untuk bonus Rp500.000, Anda harus memiliki tiga Preferred Customers atau Mitra yang terdaftar secara pribadi
di frontline Anda, masing-masing dengan setidaknya 100 LP dalam pesanan Loyalty Program, dan memiliki 600 LP dalam Volume Tim.
Bonus ini tersedia untuk Mitra di peringkat Builder dan Builder Elite. (Volume Tim mencakup Volume Utama Anda, ditambah pesanan
dari frontline Preferred Customers dan Mitra Anda)

Untuk memenuhi syarat untuk bonus Rp8.000.000, Anda harus memiliki 600 LP di Volume Tim. Anda juga harus memiliki sembilan
Mitra yang memenuhi syarat di level kedua Anda, masing-masing dengan tiga yang memenuhi syarat (100 LP pesanan Loyalty Program)
Preferred Customers atau Mitra di bawah mereka dengan minimum 600 LP dalam Volume Tim. Sembilan Mitra Anda yang memenuhi
syarat di level kedua Anda harus berada dalam tiga kaki terpisah dengan tiga Mitra di setiap kaki. Bonus ini tersedia untuk Mitra dengan
peringkat Builder, Builder Elite, Diamond, Diamond Elite, dan Presidential.

Agar memenuhi syarat untuk bonus Rp2.000.000, Anda harus memiliki 600 LP di Volume Tim. Anda juga harus memiliki tiga Mitra
frontline yang terdaftar secara pribadi, masing-masing dengan tiga Preferred Customers yang memenuhi syarat (100 LP pesanan
Loyalty Program) atau Mitra di frontline mereka dengan minimal 600 LP dalam Volume Tim. Bonus ini tersedia untuk Mitra dengan
peringkat Builder, Builder Elite, Diamond, dan Diamond Elite.

Seorang Mitra dapat memperoleh bonus Rp500.000, Rp2.000.000, atau Rp8.000.000, tetapi hanya satu setiap bulannya.

Agar memenuhi syarat untuk Builder Bonus, peserta yang berada di negara di mana terdapat kantor 4Life, harus mendaftarkan
Preferred Customers atau Mitra dari negara di mana juga terdapat kantor 4Life.

Bonus ini dibayarkan setiap bulan, selama semua kualifikasi terpenuhi, dan akan ditambahkan ke pembayaran komisi utama Mitra.


