
ALOE-SHIP FOREVER 

 

 

1. 2019. június 3-tól 2020. május 15-ig, mind a 12 hónapban, a hónap 15. napjáig adj le 

legalább 1db 1CC értékű rendelést, mely legalább 1 db Aloe mini gél tálcát (71612) 

tartalmaz! Amennyiben a 12 egymást követő hónap mindegyikében 15-ig teljesítettél 

legalább egy ilyen megrendelést, a 12. hónapban, 2020 májusában, ingyen szállítjuk ki 

utolsó, a fenti feltételeknek megfelelő megrendelésedet, és ajándékba küldünk mellé egy 

Sonya Daily Skin Care Systemet!* 

 

2. 2019. június 3-tól 2020. május 15-ig, mind a 12 hónapban, a hónap 15. napjáig adj le 

legalább 1db 2CC értékű rendelést, mely legalább 2 db Aloe mini gél tálcát (71612) 

tartalmaz! Amennyiben a 12 egymást követő hónap mindegyikében 15-ig teljesítettél 

legalább egy ilyen megrendelést, a 12. hónapban, 2020 májusában, ingyen szállítjuk ki 

utolsó, a fenti feltételeknek megfelelő megrendelésedet, és ajándékba küldünk mellé egy 

Sonya Daily Skin Care Systemet és egy Infinite Skin Care Kitet!* 

 

 

3. 2019. június 3-tól 2020. május 15-ig, mind a 12 hónapban, a hónap 15. napjáig adj le 

legalább 1db Vital5 csomagot (456-459) tartalmazó megrendelést! Amennyiben a 12 

egymást követő hónap mindegyikében 15-ig teljesítettél legalább egy ilyen megrendelést, a 

12. hónapban, 2020 májusában, ingyen szállítjuk ki utolsó, a fenti feltételeknek megfelelő 

megrendelésedet, ráadásul az utolsó, 12. Vital5 csomagod mellé ajándékba adunk még egy 

Vital5 csomagot!* 

 

*Amennyiben a megkezdett rendeléssorozat a 12 hónapon belül esetleges termékhiány miatt nem teljesíthető, a Forever 

Living Products Magyarország Kft. által kijelölt helyettesítő termékkel folytatható az Aloe-Ship Forever teljesítése. Amint az 

eredeti hirdetményben szereplő termékek újból elérhetővé válnak, az Aloe-Ship Forever teljesítését az eredeti hirdetmény 

feltételeivel szükséges folytatni. 

Abban az esetben, ha az ALOE-SHIP FOREVER kiírás lendvai vásárlásokkal teljesül, a 12. havi vásárlást nem szállítja ki a 

Forever Living Products Magyarország Kft. a kiírást teljesítő címére. Ezt a vásárlást ugyanúgy, mint az előzőeket, lendvai 

raktárunkban veheti át az ajándékkal együtt a kiírást teljesítő. 

 

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 

• Teljesíthetek-e egyszerre több szintet is az ALOE-SHIP FOREVERBEN? 

Igen, amennyiben a szintek rendelésenként is elkülönülnek, és mindegyik az ALOE-SHIP FOREVER 

kiírásának megfelelő rendelés teljesül a hónap 15. napjáig. 

• Egy rendeléssel teljesíthetek-e több szintet is? 

Nem, amennyiben egy rendeléssorozat több szint feltételeinek is megfelel, úgy a legmagasabb 

szintnek megfelelő ajándékozásban részesül az ALOE-SHIP FOREVERT teljesítő a 12. hónapban. 



• Ha egy adott szinten indulok, van-e lehetőségem másik szintre váltani a 12 hónap alatt? 

Igen, alacsonyabb szintre lehet váltani. Pl. amennyiben a 2. pontban meghatározott szinten indul az 

ALOE-SHIP FOREVERT teljesítő, úgy az 1. pontban meghatározott szintre vagy a 3. pontban 

meghatározott szintre átválthat a 12 hónapos rendeléssorozat teljesítése közben, amennyiben a kiírt 

feltételeket az első hónaptól lefedi a rendeléssorozat.  

• Az ajándék termékekért kerül-e pontérték jóváírásra? 

Nem, az ajándék termékekért nem kerül pontérték jóváírásra.  

• Milyen típusú vásárlások számítanak bele az ALOE-SHIP FOREVER kiírásába. 

Minden személyesen, Telecenteren és webshopon, Magyarországon és Lendván történt, az ALOE-SHIP 

FOREVER-nek megfelelő vásárlás beleszámít a kiírásba. Viszont a 12 hónapos rendeléssorozatot egy 

országban szükséges teljesíteni (vagy mind a 12 vásárlást Magyarországon, vagy mind a 12 vásárlást 

Lendván). 

 


