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PARA TODOS OS PARCEIROS LR

ATINGÍVEL



O Programa Prestige é o ideal para as/os Parceiras/os LR que têm nas vendas próprias o seu grande potencial.
Esta oportunidade é aberta a todos os Parceiros LR! Descubra já todas as vantagens de ser Parceira/o Prestige!

PATAMARES PRESTIGE - prémios trimestrais

PATAMAR OBJETIVO MENSAL OBJETIVO TRIMESTRAL
Bronze / Prata 250 pontos Vale Oferta de produtos Prestige 50,00€

Ouro 500 pontos Vale Oferta de produtos Prestige Ouro 100€
Platina 1000 pontos Vale Oferta de produtos Prestige Platina 150€

Ganhe prémios trimestrais!
Ao fazer as suas vendas e se cumprir com 3 meses consecutivos, recebe um vale referente ao patamar atingido, 
sendo que todas as pontuações são depois revistas ao trimestre e não num acumulado consecutivo de 3 meses. 
O trimestre inicia-se a partir do momento em que faz, no mínimo, 250 pontos.

Exemplo 1: Em janeiro fiz 1000 pontos, em fevereiro 1500 pontos e em março 500 pontos.
Estou no patamar de Ouro. Assim, recebo no final do trimestre um Vale de Oferta de produtos Prestige Ouro.
Exemplo 2: Em Janeiro fiz 300 pontos, em Fevereiro fiz 250 pontos e em março 50 pontos. 
Não tem direito a vale Prestige. Deverá recomeçar o trimestre no mês seguinte, ou seja, março.

* Se tiver dúvidas relativas ao Programa Prestige que não estejam aqui mencionadas, por favor contacte os nossos serviços.

1. O Vale Oferta de produtos Prestige está disponível para desconto:
• após o fecho do trimestre e a partir do dia 10 do mês seguinte à finalização
• após boa cobrança de todas as encomendas envolvidas
• deve ser utilizado numa só encomenda, não podendo ser faseado. Os produtos serão faturados a custo zero, 

sem pontos e sem VN.
2. Para usufruir do vale deverá fazer uma encomenda mínima de 35,00€ (Vale Bronze/Prata), 50,00€ (Vale Ouro) e 

65,00€ 
3. (Vale Platina) para além do valor do vale a que tem direito. O Parceiro é que deve informar em que encomenda 

deseja fazer o desconto.
4. 
ATENÇÃO: Pode usufruir do seu vale a partir do dia 10 do mês seguinte, depois de terminar o trimestre.  
O vale tem uma validade de três meses após a sua emissão, e fica sem efeito após esse prazo.

P: Fiz 100 pontos próprios pela primeira vez em Fevereiro e em Março fiz 250 pontos próprios. Quando começa a 
minha contagem para o Prémio Prestige trimestral?

R: A contagem para o prémio trimestral começa a partir de Março, visto ter sido o mês onde atingiu os pontos 
necessários para começar a contabilização para o prémio Prestige, no caso indicado, Prestige Bronze.

P: Entrei na LR no mês de maio com 500 pontos próprios. Em junho e julho fiz 250 e 500 pontos próprios, 
respetivamente. Tenho direito ao prémio trimestral de que valor?

R: Tem direito ao prémio de 50€. O trimestre começa a contar a partir do momento em que atinge 250 pontos, 
neste caso em maio. O seu trimestre começa em maio e termina em julho de 2016. Começa um novo trimestre 
em agosto e termina em outubro de 2016, e assim sucessivamente, consoante o cumprimento dos objetivos 
propostos.

Mês de início 
(maio) maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro

Pontos próprios 800 250 500 1000 1000 500 150 500 500

Trimestre 1º trimestre 2º trimestre         X                  Inicia
                         trimestrePrémio Vale de oferta no valor de 50€ Vale de oferta no valor de 100€

PERGUNTAS & RESPOSTAS


