
Uprzejmie informujemy, iż chcąc zapewnić najwyższą jakość
usług na rynku europejskim, od może wprowadzamy cały
szereg usprawnień w naszym serwisie logistycznym oraz nowy
cennik usług wysyłkowych – znacznie bardziej konkurencyjny i
dostosowany do poszczególnych obszarów geograficznych.*
 
 
 
 
 

 

Działania te obejmują między innymi unifikację usług
wysyłkowych za pośrednictwem firmy UPS:
• Nowe, niższe ceny
• Możliwość śledzenia wszystkich zamówień
• Rabaty w przypadku większych zakupów

 
Dzięki naszym dotychczasowym wysiłkom udało nam się
osiągnąć znaczny wzrost sprzedaży w Europie oraz przez
sześć kolejnych lat utrzymać ceny naszych produktów na
tym samym poziomie. Teraz przyszła kolej na ceny usług
wysyłkowych: od kwietnia obniżamy ceny wysyłki
towarów NFR.**

* W celu uniknięcia niepotrzebnych opóźnień w procedurach operacyjnych i transportowych wszystkie zamówienia składane 
za pośrednictwem tego portalu internetowego mogą być wysyłane jedynie na obszarze danego kraju. Na przykład: jeżeli 
dystrybutor zaloguje się na stronie ‘Belgia UE’, może wysyłać towary jedynie do Belgii. Jeżeli chcesz wysłać przesyłkę do 
innego kraju UE, musisz się zalogować na stronie internetowej tego właśnie kraju.

** NFR (Not-For-Resale – produkty niepodlegające dalszej sprzedaży) - 4life Research USA, LLC. sprzedaje dystrybutorom, 
organizatorom pokazów i klientom z Unii Europejskiej pewne produkty, które nie są przeznaczone do dalszej sprzedaży 
w niektórych krajach. Produkty te są przeznaczone wyłącznie do osobistego lub rodzinnego użytku; nie są przeznaczone 
do dystrybucji i nie mogą zostać użyte dla celów handlowych. Liczba produktów niepodlegających dalszej sprzedaży, 
które można nabyć w ramach jednego zamówienia jest ograniczona do ilości, jaką 4Life uzna za rozsądną dla osobistego 
lub rodzinnego spożycia w okresie 3 miesięcy. Niezastosowanie się do powyższego ograniczenia może spowodować 
pozbawienie kupującego przywileju nabywania produktów „niepodlegających dalszej sprzedaży” przeznaczonych do 
osobistego użytku.

NOWY CENNIK USŁUG WYSYŁKOWYCH

^ Strefa 2 nie obejmuje Wysp Kanaryjskich, Madery i Azorów. Strefa 4 nie obejmuje Wysp Normandzkich.
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STREFA 1 • Belgia, Holandia, 
Luksemburg i Niemcy

MINIMALNA
OPŁATA STREFA WYSYŁKI

STREFA 2^ • Austria, Dania, Estonia, 
Francja, Hiszpania, Portugalia i Włochy

STREFA 3 • Bułgaria, Czechy, Finlandia, 
Grecja, Irlandia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, 
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Szwecja i Węgry

STREFA 4^ •  Anglia

STREFA 5 •  Madera i Azory

SZWAJCARIA#

NORWEGIA#

STREFA 6 EXPRESS • Wyspy Normandzkie

STREFA 7 EXPRESS • Cypr i Malta

# Wysyłki do Norwegii i Szwajcarii nie są dostarczane za pośrednictwem UPS.


