
Базов стартов комплект Свободен избор                   Стартов комплект Свободен избор „Престиж”                    Професионален стартов комплект

Изберете стартов комплект:

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ИЗБОР НА СТАРТОВ КОМПЛЕКТ

СПОНСОР

АДРЕС ЗА ДОСТАВКА (в случай че е различен)

СЪТРУДНИК  1
       Жена  Мъж  Фирма 

Трите имена:_______________________________________

Име юридическо лице: ________________________________
          
_____________________________              ___________________
Дата на раждане      ЛК Nо    

ЕГН/ЕИК: __________________________________________   

       С наложен платеж  По банков път
Банкова сметка на новия сътрудник за превод на възнаграждения/
отстъпки:

Дата и място:______________________________________

Подпис 1 и 2: _______________________________________
Моля изпратете оригинала на молбата или копие от нея на LR Health & 
Beauty Systems.
Направете необходимите копия за себе си и спонсорите си.

Имате право да поръчате стартов комплект по ваш избор. Необходимо 
условие за сътрудничество е изборът на допълнителни продукти на 
минимална стойност от 110,10/120,00/240,00 лв. в зависимост от вида на 
стартовия комплект.

IBAN:____________________________________________
Ако по някаква причина номерът на банковата сметка не е вписан в 
Молбата за Сътрудничество, моля да я предоставите в 10-дневен срок.
(Банковата сметка трябва да бъде открита в лева.)

СЪТРУДНИК  2
       Жена  Мъж   

Трите имена:_______________________________________

Име юридическо лице: ________________________________
          
_____________________________              ___________________
Дата на раждане      ЛК Nо    

ЕГН/ЕИК: __________________________________________   

________________________  ________________________ 
Град            ПК                 

Адрес:___________________________________________ 
         

Телефон за контакт: __________________________________               

 
E-mail: ___________________________________________

________________________  ________________________ 
Град            ПК                 

Адрес:___________________________________________ 
         

Телефон за контакт: __________________________________               

 
E-mail: ___________________________________________

Код: _____________________________________________
                  

* Моля попълнете Вашите данни четливо

С подписването на молбата се счита, че сте запознати и ще спазвате Общите правила за партньорство, Правилата за доставка и плащане, Правилата за създаване и поддържане 
на интернет страница от независими сътрудници, както и правилата, публикувани на сайта на компанията: www.lrworld.com. Молба за сътрудничество не може да бъде подадена 
от лица под 18-годишна възраст и подсъдими лица. ЛР е регистриран администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и с подписване на настоящата молба давате съгласие личните 
ви данни да бъдат обработвани и предоставяни на трети лица единствено във връзка с администриране на съвместната дейност.

Дата:____________________________________________
                  

Име, Фамилия:_____________________________________
                  

___________________________________
Подпис

___________________________________
Подпис

___________________________________
Подпис

Лични данни

 МОЛБА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 LR мъжки часовник Day- Date (4958)                   LR дамски часовник Day- Date (4957)

LR дамски часовник Dual Time (4956)                LR мъжки часовник LR Chrono for Gents (40082)

Избор на допълнителни продукти на минимална стойност (с вкл. ДДС) в зависимост от избрания стартов комплект:

Обща сума:

Код Описание Брой PW Цена в лв. с вкл. ДДС

Изберете подарък Бърз старт:

Код 845892 Ангел Мацанов



Ако сте активни сътрудници, всеки месец ще получавате 1 LR World брошура с ценоразпис по пощата. LR ви дава възможност да подпомогнете 
опазването на околната среда и да се откажете от печатния вариант. Ако искате да получавате брошурата само в електронен вариант, моля, 
отбележете това тук.

Стартови комплекти

Базов стартов комплект Свободен избор

Стартов комплект Свободен избор „Престиж”                                                              

Професионален стартов комплект

Свободен избор на продукти от нашия асортимент
• Изберете продукти с отлично качество на стойност минимум 110,10 лв. (с вкл. ДДС)
• Получавате комплект печатни материали на стойност 15 лв.  само за 9,90 лв. (с вкл. ДДС). Комплектът включва 1 LR Маркетинг план, 

1 LR Презентация на компанията, 1 Collection Health, 1 Collection Beauty, 1 Ценоразпис на сътрудник Health, 1 Ценоразпис на съ-
трудник Beauty, 2 LR World брошури, 1 Ценоразпис на сътрудник LR World, 1 Списък с имена, Молба за сътрудничество.

• Добавете Welcome комплект само за 29,00 лв. (с вкл. ДДС)*

Свободен избор на продукти от нашия асортимент + подарък
• Изберете продукти с отлично качество на стойност минимум 240,00 лв. (с вкл. ДДС)
• Получавате ПОДАРЪК по избор – 1 Starbox на стойност 59,00 лв. (PW 30 | GV 20,93) или 1 Aloe Vera Box на стойност 57,10 лв. (PW 

36 | GV 39,92)
• Получавате комплект печатни материали на стойност 15,00 лв. напълно безплатно. Комплектът включва: 1 LR Маркетинг план, 

1 LR Презентация на компанията, 1 Collection Health, 1 Collection Beauty, 1 Ценоразпис на сътрудник Health, 1 Ценоразпис на 
сътрудник Beauty, 2 LR World брошури, 1 Ценоразпис на сътрудник LR World, 1 Списък с имена, Молба за сътрудничество.

• Добавете Welcome комплект само за 29,00 лв. (с вкл. ДДС)*

Искате веднага да започнете бизнес с LR?
• Изберете продукти с отлично качество на стойност минимум 120,00 лв. (с вкл. ДДС)
• Получавате основно оборудване на стойност от 380,00 лв. сега само за 240,00 лв. (с вкл. ДДС). PW 100 | GV 100,00.
    Комплектът включва:

• Добавете Welcome комплект само за 29,00 лв. (с вкл. ДДС)*

*Условията на Welcome програмата може да видите на следващата страница

Печатни материали:
3 Collection Beauty, 3 Collection Health, 1 Ценоразпис на сътрудник Beauty, 1 Ценоразпис на сътрудник Health, 1 Презентация на компания-
та, 1 LR Маркетинг план, 1 Списък с имена, 6 LR World брошури, 1 Ценоразпис на сътрудник LR World, 3 Молби за сътрудничество, Colostrum 
флаер, 1 Поздравителна папка, Специализирани тематични издания

Топ продукти:
1 Starbox, 1 Aloe Vera Box, 1 Алое Вера гел за пиене с мед, 1 Алое Вера паста за зъби, 1 Алое Вера шампоан за коса и тяло, 1 Алое Вера 
влажни почистващи кърпички, 1 Алое Вера загряващ лосион, 1 Алое Вера MSM гел за тяло, 1 Microsilver Plus измиващ крем

120 лв.

240 лв.

360 лв.

LR
МАРКЕТИНГ ПЛАН

LR
МАРКЕТИНГ ПЛАН ИЛИ

+

++



2-ри месец:  
WELCOME КОМПЛЕКТ 2
Код: 94011
Комплектът включва:
• Шампоан за коса и тяло Алое Вера  

(код: 20633)
• Гел за пиене Алое Вера с коприва  

(код: 80800)
• Почистваща пяна за лице Racine  

(код: 1689) 
Вместо 81,70лв. само за  

29,00 лв. (с вкл. ДДС)

3-ти месец: 
WELCOME КОМПЛЕКТ 3
Код: 94012
Комплектът включва:
• Загряващ лосион Алое Вера (код: 20603)
• Паста за зъби MicroSilver (код: 25090)
• Парфюм Karolina Kurkova (код: 3660)

Вместо 90,60лв. само за  

29,00 лв. (с вкл. ДДС)

Направете поръчка през първите 3 месеца на стойност минимум 120,00 лв. и участвайте в Welcome програмата на LR! 
През всеки  месец  ще имате възможността да вземете съответния комплект, състоящ се от най-популярните продукти с  
невероятна отстъпка! 

Условия:
Условие за поръчка на Welcome комплект е лична поръчка (вкл. стартов комплект) на стойност минимум 120 лв. (с вкл. ДДС) през съответния месец. За 
първи месец се счита месецът на регистрация. Стойността на Welcome комплекта не се включва в минималната стойност от 120 лв. за поръчка. Цената на 
Welcome комплекта не подлежи на допълнителни отстъпки и не носи PW и GV. За да поръчате Welcome комплект, попълнете съответния код във формуляра 
за поръчка, комплектът не се добавя автоматично. Всеки сътрудник има право на 1 Welcome комплект за съответния месец. Всеки комплект е точно 
определен за съответния пореден месец т.е. през 1-вия месец сътрудникът има право да поръча САМО Welcome комплект 1; в случай че сътрудникът се 
включи в Welcome програмата през 2-рия месец, може да поръча САМО Welcome комплект 2  за съответния месец и т.н.  

Welcome Програма на LR

1-ви месец: 
WELCOME КОМПЛЕКТ 1
Код: 94010
Комплектът включва:
• Крем за ръце Алое Вера (код: 20610) 
• Парфюм LR Classics Marbella (код: 3295-24) 
• Vita Aktiv концентрат (код: 80301)

Вместо 69,80лв. само за  

29,00 лв. (с вкл. ДДС)

Изберете Вашия подарък!
Спечелете Бърз Старт!  Критерии: Всеки новорегистриран сътрудник, който достигане ниво 11% (2000 PW общ оборот) и 
спонсорира 2 нови първи линии през месеца на квалификация за ниво 11%. За постигане на критериите сътрудникът има 
на разположение период от 2 месеца след месеца на регистрацията си.
За повече подробности, попитайте Вашия Спонсор!

Награда за бърз старт

LR дамски часовник 
Dual Time

(4956)

LR дамски часовник 
Day-Date 

(4957)

LR мъжки часовник  
LR Chrono for Gents 

(40082) 

LR мъжки часовник 
Day-Date 

(4958)



ЗА ПОРЪЧКИ:
Телефон:  070015121

   в работни дни, от 09:00 до 17:30ч.

Факс:   02/ 971 21 82 денонощно

E-mail:   order.bg@lrworld.com

Минималната стойност за поръчка е 80,00 лв. (с вкл. ДДС). При 
избор на наложен платеж поръчките се заплащат на куриер в 
момента на доставката. Сътрудникът заплаща стойността на 
поръчката, която е записана във фактурата. В общата стой-
ност на фактурата са включени транспортни разходи в зави-
симост от стойността на поръчката, както е посочено в табли-
цата по-долу. Поръчки над 800,00 лв. (с вкл. ДДС) се заплащат 
само по банков път.

Ако желаете да получите информация за бизнес сътрудни-
чеството с LR, за съдържанието и употребата на нашите про-
дукти, за процедурата по връщане на закупени от вас проду-
кти и др., може да се свържете с нас на:

ОБСЛУЖВАНЕ 
тел:   070014121

e-mail:   service.bg@lrworld.com  

ИНФОРМАЦИЯ
тел:   070014121 

e-mail:   info.bg@lrworld.com

LR Health & Beauty Systems ще ви информира своевременно за 
новостите и предложенията на компанията чрез нейните пе-
чатни издания и официална интернет страница: www.LRworld.
com, както и чрез SMS или e-mail на посочения от вас телефон/ 
електронен адрес.

Транспортни разходи:

Стойност на поръчката  Транспортни разходи  
    (с вкл. ДДС)
80,00 лв. –149,99 лв.  6,00 лв.

150,00 лв. 199,99 лв.  3,00 лв.

200,00 лв.- 299,99 лв.  2,40 лв. 
300,00 лв. и повече  безплатно

Важна информация

Извадка от Общи правила за партньорство с LR Health & Beauty Systems

• Правото за закупуване на продукти на LR важи от деня на приемане на Молбата за Сътрудничество от LR Health & Beauty Systems, след 
получаване на Код на Сътрудник.

• Ако Сътрудникът желае да упражнява свободна дейност, то следва той самостоятелно да спазва съответните разпоредби на действащо-
то данъчно законодателство. Ако сътрудникът се занимава с търговска дейност и желае да препродава закупените от компанията проду-
кти, то следва да информира LR за това и да предостави своите данни и ЕИК, както и да изисква издаването на фактура.

• Продажбата на продукти се извършва директно от LR. Забранява се продажбата от или между Сътрудниците на LR. Продажбите на про-
дукти на LR са само директни, т.е. изключена е търговията с тях в магазини, пазари, изложби и др. Разпространението на други продукти и 
услуги е позволено само след получаване на писмено разрешение от LR. Сътрудниците на LR могат да правят изказвания за компанията, 
продуктите и начина на извършване на продажбите единствено в съгласие с официалните правила. Във всички останали случаи Сътрудни-
кът няма право да представя продукти и услуги на други компании на останалите сътрудници на LR, нито да посредничи при продажбата 
им.

• Забранява се продажбата на продукти чрез интернет. Сътрудникът има право да поддържа собствена страница в интернет единствено 
с цел да представя своята собствена дейност, спазвайки правилата за създаване и поддържане на интернет страница от независими 
сътрудници. Съдържанието на уеб-страницата трябва да бъде писмено одобрено от LR.

• Ако Сътрудникът желае да се занимава с продажба на продукти, е задължен да използва само оригиналните помощни средства за про-
дажба на LR (печатни материали, ценоразписи, каталози и др.). При използването на неразрешени помощни средства, компанията може 
да се възползва от своето право да прекрати незабавно сътрудничеството.

• Публикуването и показването на изображения на продукти на LR, както и използването на наименованията „LR Health & Beauty Systems, LR 
International, LR Cosmetic, LD Racine, L DE Racine, Lady Racine, Line Racine, LR“ изисква писменото съгласие на LR Health & Beauty Systems.

• Забранява се на сътрудниците да предоставят на разположение на трети лица данни на други сътрудници без разрешение от LR, както 
и от засегнатите сътрудници. Ако Сътрудникът спонсорира други сътрудници, съгласно Маркетинг плана, той получава от LR възнаграж-
дение за информацията и подкрепата.

• Познатата система за възнаграждения/отстъпки на LR е основна част от сътрудничеството. Придържането към правилата на спонсора 
е основополагащо в ценностната система LR, изключително необходимо, за да се гарантира защитата на всички сътрудници. В съответ-
ствие с гореспоменатото е невъзможно прехвърлянето на сътрудник в друга линия. Бивши сътрудници, техни съпрузи и роднини от първа 
степен могат да възстановят сътрудничество като сътрудници на LR минимум 12 месеца след прекратяване на сътрудничеството си. В слу-
чай че са спонсорирани от същия спонсор, могат да станат активни и по-рано.

• Предпоставка за право на възнаграждение/отстъпка върху груповия оборот съществува, когато сътрудникът има в края на съответния 
месец личен оборот от минимум 100 PW. 

• Връщането на продукти е възможно в срок до две седмици след издаване на фактурата. Сътрудникът получава кредитно известие, ако 
продуктите се в добър търговски вид, в оригинална опаковка и могат да бъдат предлагани отново или в случай на връщане поради устано-
вени недостатъци. Печатни материали и мостри не могат да бъдат връщани.

• LR си запазва правото да приспада задължения от възнагражденията/отстъпките. На сътрудниците не се разрешава да приспадат задъл-
жения от възнагражденията си.

• Ако сътрудник прояви желание някои от върнатите продукти да бъдат платени в брой, се издава кредитно известие след приспадане на 
вече изплатеното възнаграждение, както и обезщетение в размер на 15%.

• В случай на нарушаване на упоменатите изисквания, LR си запазва правото да прекрати партньорските взаимоотношения без всякакви 
задължения. Ако сътрудник желае да прекрати сътрудничеството, се задължава да направи това в писмен вид в края на съответния ме-
сец. Сътрудничеството може да бъде прекратено, ако сътрудникът не прави поръчки в рамките на дванадесет последователни месеца от 
издаването на последната фактура за покупка.

• Ако някое от описаните по-горе изисквания бива анулирано частично или напълно, то не влияе върху действието на останалите. Невалид-
ната клауза се замества от посочените в закона съответни изисквания.
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