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

Подарък Aloe Vera Box   или           Подарък Starbox

 Моля, 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 на фирмата: ___________________________________
          
_____________________________              ___________________
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. Стартовите комплекти може да разгледате на 
следващата страница.

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 на фирмата: ___________________________________
          
_____________________________              ___________________
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

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


