
Ju längre du har autoship (ju 
lojalare du är) desto mer får 
du. Det som först är 5 % av din 
autoship-PV kan växa till 20 %  
av det du beställer.

Ingen anmälan behövs! Loyalty 
Rewards ökar automatiskt för  
varje beställning med autoship.

Poängen går aldrig ut!  
Du får behålla dem så länge  
du har autoship.

Samla poäng som du direkt  
kan byta mot produkter, upp  
till 300 poäng i månaden!  
1 poäng = 1 PV i bytesvärde.

GÖR ALLA BESTÄLLNINGAR MED AUTOSHIP OCH PLOCKA POÄNG

Nyregistrerade som registrerar sig för 
autoship på 100+ PV får också poäng!*

Du får 20 lojalitetspoäng  
i bonus på din första 

månadsbeställning med 
autoship på minst 100 PV

  eller  

Du får 30 lojalitetspoäng  
i bonus vid 

150 PV eller mer
*Partners och prenumerationskunder får poäng utifrån 
PV-nivåer för partners.

Månader 
med  

autoship
Lojalitetspoäng

0-3
5 % av  

autoship-PV

4-6
10 % av  

autoship-PV

7-9
15 % av  

autoship-PV

10+ 20 % av  
autoship-PV

Startpaket Lojalitetspoäng

150–399 PV 10 poäng

400–799 PV 50 poäng

800+ PV 150 poäng

STARTPAKET 
GER  
LOJALITETSPOÄNG

LOJALITETS-
POÄNG VÄXER 
MED TIDEN

LOYALTY REWARDS GER DIG POÄNG 
FÖR VARJE BESTÄLLNING DU FÅR MED  
AUTOSHIP.  POÄNGEN KAN DU UTAN KOSTNAD 
BYTA MOT PRODUKTER FRÅN ASEA.

BONUSPOÄNG 
PÅ DIN FÖRSTA 
BESTÄLLNING 
MED AUTOSHIP

NYA PRODUKTER FRÅN ASEA SOM 
DU KOMMER ATT ÄLSKA
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POÄNGSAMLING
Både partners och prenumerationskunder 
kan tjäna in och lösa in poäng utifrån  
PV-nivåer för partners.

PV-nivåer för partners hittar du i prislistan  
i biblioteket på det virtuella kontoret.

Lojalitetspoäng tilldelas endast för 
beställningar med autoship och startpaket. 
Poängen tilldelas automatiskt och är 
knutna till kontot som tillhör partnern 
eller prenumerationskunden som gör 
beställningen.

Alla beställningar med PV-autoship ger 
lojalitetspoäng.

Poängen tilldelas den 10:e i varje månad och 
beräknas på den totala autoship-volymen 
under föregående månad.

Lojalitetspoängen motsvarar inledningsvis 
5 % för att sedan stiga till max 20 % enligt 
följande tidsplan:

(0) motsvarar registreringsmånaden.

• 0–3 månaders autoship = 
 5 % av PV tilldelas som lojalitetspoäng

• 4–6 månaders autoship = 
 10 % av PV tilldelas som lojalitetspoäng

• 7–9 månaders autoship = 
 15 % av PV tilldelas som lojalitetspoäng

• 10+ månaders autoship = 
 20 % av PV tilldelas som lojalitetspoäng

• Procentsatsen för Loyalty Rewards stiger 
när du väljer ett startpaket i form av ett 
businesspaket eller entreprenörspaket. 
Mer info finns på registreringsflyern.

Nya partners får lojalitetspoäng utifrån sin 
beställning av startpaket enligt följande:

• Startpaket på 150–399 PV med 100 PV  
för autoship-registrering = 10 poäng

• Startpaket på 400–799 PV med 100 PV  
för autoship-registrering = 50 poäng

• Startpaket på 800+ PV med 100 PV  
för autoship-registrering = 150 poäng

• Registreringar av prenumerationskunder 
och beställningar under 150 PV ger 5 % i 
lojalitetspoäng

 

I Storbritannien kommer lojalitetspoäng  
för registreringar att delas ut för 
alla startpaket som köps inom en 
30-dagarsperiod efter registreringsdatum  
för att uppfylla den brittiska lagstiftningen 
(gäller endast i Storbritannien).

Vid din första månadsbeställning med 
autoship efter registreringsmånaden får du 
20 lojalitetspoäng i bonus vid beställning för 
100–149 PV och 30 lojalitetspoäng i bonus 
för 150 PV eller mer.

Poängen kan inte växlas in mot pengar eller 
överlåtas till någon annan.

Poängen går inte ut.

Taket för lojalitetspoäng är 1 000 poäng per 
konto.

Du kan beräkna hur många poäng du får 
för en beställning genom att multiplicera 
beställningens PV med din Loyalty Rewards-
procentsats. Om du till exempel ligger på 
20 % och din beställning är 250 PV ska du 
multiplicera 250 med 0,20 = 50 poäng.

LÖSA IN POÄNGEN
Lojalitetspoängen kan lösas in mot en 
produkt enligt följande: 1 lojalitetspoäng =  
1 PV bytesvärde (PV-värde för partner).

Du måste ackumulera poäng under minst  
2 månader efter registreringen innan du kan 
lösa in dem den 10:e i månad 2.

Partners/prenumerationskunder måste ha 
en aktiv autoship-mall för att kunna lösa in 
lojalitetspoäng.

Produkter som erhålls genom poänginlösen 
motsvarar ingen volym.

Vilka produkter som kan erhållas genom 
poänginlösen varierar beroende på marknad 
och tillgång.

En beställning som görs med poänginlösen 
måste vara en unik beställning och  
kan inte kombineras med autoship eller 
andra beställningar.

Frakt och skatt på produkter som erhålls 
genom inlösen av poäng betalas av 
kontoinnehavaren.

Lojalitetspoäng kan inte användas för 
betalning av skatt eller frakt.

Poäng kan lösas in utan tilläggsavgift i 
kundvagnen eller hos ASEAs Support mot 
en administrativ avgift på 3 USD (eller 
motsvarande belopp i lokal valuta, plus 
eventuell skatt).

Beställningar som görs med inlösen av 
poäng levereras endast till adresser i 
kontoinnehavarens bosättningsland.

Högst 300 lojalitetspoäng kan lösas in under 
en och samma kalendermånad.

Produkter som erhålls genom inlösen av 
poäng får inte säljas vidare.

Produkter som erhålls genom inlösen av 
poäng kan inte returneras.

AVSLUTANDE OCH 
INNEHAV
Efter registreringsmånaden måste en 
partner eller prenumerationskund göra 
en beställning med autoship varje 
kalendermånad för att få behålla sina 
lojalitetspoäng och sin procentnivå.

Lojalitetspoängen nollställs och 
procentnivån återgår till 5 % om partnern 
eller prenumerationskunden inte gör 
någon beställning med autoship under en 
kalendermånad. När autoship återupptas 
tilldelas poäng enligt en ny tidsplan med den 
inledande procentsatsen 5 %.

Om partnern eller prenumerationskunden 
skulle behöva göra ett uppehåll i autoship 
går det att göra ett uppehåll på en månad 
under en tolvmånadersperiod utan att 
lojalitetspoängen nollställs (dock måste 60 
dagar passera från registreringsdatum). 
Kontoinnehavaren kan inte använda sina 
lojalitetspoäng under uppehållet eller under 
den första månaden efter detta.

Om kontoinnehavaren skulle göra ett 
uppehåll som är längre än den tillåtna 
perioden nollställs lojalitetspoängen och 
procentsatsen återställs till 5 % om ett nytt 
autoship skapas.

Om ett konto som tillhör en partner eller 
prenumerationskund avslutas upphör 
lojalitetspoängen som är knutna till kontot 
att gälla.

Villkoren kan komma att ändras utan 
föregående meddelande.

INFORMATION OM PROGRAMMET
Syftet med ASEA Loyalty Rewards-programmet är att belöna partners och kunder 
som väljer ASEAs produkter. Varje beställning med autoship som partners och 
prenumerationskunder gör ger lojalitetspoäng. Programmet fungerar enligt nedanstående.
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