
AUTOKONCEPT LR TO:
Narzędzie pracy, z którym osiągniesz swoje cele na każdym 
etapie kariery

Szansa na dynamiczny rozwój struktury i zwiększenie bonusu

Uwiarygodnienie wizerunku Partnera LR

Wybór samochodu spośród nowych modeli aut (od  
cieszącego się uznaniem Opla, do ekskluzywnego Porsche)

Specjalne rabaty na samochody dla LR

Atrakcyjne oferty finansowania

Autobonusy od kilkuset, do kilku tysięcy złotych netto  
miesięcznie

Współpraca z renomowanymi dealerami samochodów marek 
Opel, Mercedes-Benz, Audi oraz Porsche

Możliwość wyleasingowania/wynajęcia dwóch samochodów  
na jeden numer partnerski  

Opel Mucha Auto
Tychy, ul. Beskidzka 51

Sebastian Kurek

tel.: +48 607 257 809

sebastian.kurek@muchaauto.pl

Mercedes-Benz Inter-Car
Zabrze, ul. Wolności 540E

Paweł Ochman

tel.: +48 693 271 955

pawel.ochman@intercar.mercedes-benz.pl

Mercedes-Benz
Sosnowiec, ul. Daimlera 1

Paweł Śmidecki

tel.: +48 694 48 46 15

pawel.smidecki@daimler.com

Audi Centrum Gliwice
Gliwice, ul. Portowa 2

Piotr Figołuszka

tel.:  +48 663 000 683

piotr.figoluszka@lellek.com.pl

Na polskich drogach można spotkać już ponad 
700 samochodów z logiem LR! Co sprawia, że nasz 

program samochodowy cieszy się takim uznaniem? 
Cały czas go ulepszamy:

Miesięcznie LR wypłaca 

Autobonusy w łącznej kwocie  
100 tysięcy złotych. Dołącz  

do grona kierowców LR  

i wyrusz w drogę z wyjątkowym 

Autokonceptem LR!

Więcej informacji znajdziesz w Planie Marketingowym LR 
oraz na www.LRworld.com/pl/ po zalogowaniu.

Zapoznaj się informacjami dotyczącymi Autokonceptu LR  
i zasadami wypłaty Autobonusu na: 

www.my-lrworld.com/pl/moje-lr-polska/kariera/autokoncept-lr/

LR Health & Beauty  
Systems Sp. z o. o., 

ul. Hutnicza 6,  
40-241 Katowice

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

kariera.pl@LRworld.com

(32) 351 12 53



Wystarczy spełnić kwalifikację minimum na Młodszego Lidera Grupy. Można to zrobić zgodnie z obowiązu-
jącym Planem Marketingowym (250 punktów obrotu osobistego, 4.000 punktów obrotu grupowego, 3 linie 
bonusowe, 2.000 punktów obrotu pozostałego wobec linii 14% lub wyżej) lub zgodnie z kwalifikacją programu 
Fast Track Poziom 1 (100 punktów obrotu osobistego, 4.000 punktów obrotu całkowitego, 2 linie bonusowe 
min. 500 punktów każda, 2.000 punktów obrotu pozostałego wobec jednej linii 4.000 punktów lub wyżej),

Posiadać zarejestrowaną w LR działalność gospodarczą, 

Wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i przesłać je na adres mailowy: kariera.pl@LRworld.com .
My pokierujemy Cię dalej

Autobonus wypłacany jest w każdym miesiącu trwania umowy leasigu lub wynajmu, po spełnieniu  
określonej kwalifikacji. Pamiętaj jednak, że ostateczna, miesięczna rata leasingu/wynajmu może przekraczać 
kwotę Autobonusu w zależności od wielu czynników. 

Etap kariery

Młodszy Lider Grupy 

Lider Grupy 

Młodszy Menadżer Grupy 

Menadżer Grupy

Opel Corsa

Mercedes-Benz GLA  
Mercedes-Benz A

Leasing (od 24 do 60 miesięcy) lub  
wynajem długoterminowy (24 miesiące)

Wynajem długoterminowy  
(12 lub 24 miesiące) 

Leasing (od 24 do 60 miesięcy) 
lub wynajem długoterminowy  
(do 36 miesięcy)

Leasing (od 24 do 60 miesięcy) 
lub wynajem długoterminowy  
(do 36 miesięcy)

Leasing (od 24 do 60 miesięcy) 
lub wynajem długoterminowy  
(do 36 miesięcy)

Leasing (od 24 do 60 miesięcy) 
lub wynajem długoterminowy  
(do 36 miesięcy)

Menadżer Organizacji 

Brązowy Menadżer 
Organizacji

Audi A4 
Audi A5 
Audi A6 
Audi A7
Audi Q5 
Audi TT 
Mercedes-Benz GLC 
Mercedes-Benz C 
Mercedes-Benz CLA 
Mercedes-Benz SLC

Srebrny Menadżer 
Organizacji

Audi Q7  
Mercedes-Benz GLE 
Mercedes-Benz CLS 
Mercedes-Benz E

Złoty Menadżer 
Organizacji

Platynowy 
Menadżer 
Organizacji

Audi A8  
Mercedes-Benz GLS 
Mercedes-Benz SL 
Mercedes-Benz S

Audi R8  

Mercedes-Benz GT 

Porsche 911 Coupe 

Porsche 911 Cabrio 

Porsche Cayenne 

Porsche Panamera

Modele samochodów do wyboru Formy finansowania

Chcesz dołączyć do kierowców LR? To proste! Oprócz samochodu w preferencyjnej cenie, LR oferuje  
dodatkowo miesięczne dofinansowanie do odebranego 
samochodu, czyli Autobonus. 

Etap kariery

Młodszy Lider Grupy 4.000 punktów obrotu całkowitego, 3 linie bonusowe i 100 
punktów obrotu osobistego (jeśli jedna lub kilka linii bonuso-
wych osiągnęło poziom 14% lub więcej, obrót pozostały poza 
tymi liniami musi wynosić co najmniej 2.000 punktów).

Alternatywna kwalifikacja – zgodnie z programem  
Fast Track Poziom 1
100 punktów obrotu osobistego, 4.000 punktów obrotu 
całkowitego, 2 linie bonusowe min. 500 punktów każda, 
2.000 punktów obrotu pozostałego wobec jednej linii 4.000 
punktów lub wyżej.

Alternatywna kwalifikacja – zgodnie z programem  
Fast Track Poziom 2
100 punktów obrotu osobistego, 8.000 punktów obrotu 
całkowitego, 2 linie bonusowe min. 500 punktów każda, 
4.000 punktów obrotu pozostałego wobec jednej linii 4.000 
punktów lub wyżej.

W przypadku, gdy Partner LR otrzymuje bonus rozwojowy, autobonus nie przysługuje. Jeśli 
jednak w danym miesiącu Partner LR nie otrzyma bonusu rozwojowego, obowiązują zasa-
dy jak dla Młodszego Lidera Grupy i Lidera Grupy.

Jeśli Partner spełni wymogi na Fast Track Poziom 3 (100 punktów obrotu osobistego, 12.000 
punktów obrotu całkowitego, 3 linie bonusowe min. 500 punktów każda, 4.000 punktów 
obrotu pozostałego wobec jednej linii 4.000 punktów lub wyżej) i nie otrzymał za ten mie-
siąc bonusu rozwojowego, to otrzymuje 440 zł netto. 

Na jeden numer partnerski przysługuje jeden Autobonus (zgodnie ze spełnioną kwalifikacją), niezależnie od liczby wynajętych/
wyleasingowanych samochodów.

Szczegóły kwalifikacji na Autobonus dla Menadżerów 
Organizacji zostały opisane w Planie Marketingowym LR 
oraz FAQ Autokoncept dla MO.

8.000 punktów obrotu całkowitego, 4 linie bonusowe i 100 
punktów obrotu osobistego (jeśli jedna lub kilka linii bonuso-
wych osiągnęło poziom 14% lub więcej, obrót pozostały poza 
tymi liniami musi wnosić co najmniej 4.000 punktów).
 

*Jeśli nie zostanie spełniona kwalifikacja na Poziom 2, ale spełnione będą 
wymogi na Poziom 1 – Partner otrzymuje 220 zł netto.

*Jeśli Lider Grupy nie spełnił wymogu obrotu pozostałego na Autobonus dla 
Lidera Grupy, ale jego obrót poza liniami 14% (lub wyższego poziomu) wynosi 
co najmniej 2.000 punktów – otrzymuje 220 zł netto. 

Lider Grupy

Młodszy Menadżer Grupy  
i Menadżer Grupy

Menadżer Organizacji 
(oraz wyższe tytuły)

220 zł netto

do 440 zł netto

MO: do 1624 zł netto
BMO: do 2200 zł netto
SMO: do 2480 zł netto
ZMO: do 3668 zł netto
PMO: do 5200 zł netto

Kwalifikacja
Autobonus  
w stałej wysokości


