
Skilyrði til að dekka eigin notkun 

Byrjunarpakkar  |   Kostar  |  Tekjur   |    BV 

Brons                          $125          $15            77 

Silfur                           $300          $50          165 

Gull                             $500        $100          275 

Platinum                 $1.000        $150          350         

Demantur               $1.600       >$500         610 

X39 / X49                   $100         >$20           77 

Fjölþrepa – markaðskerfi 

Í grunninn þarf aðeins 2 félaga, einn til hægri og einn til 

vinstri. Hóparnir tveir geta vaxið fræðilega út í hið 

óendanlega með 2 félögum.   Jafnvægið hægri/ vinstri 

borgar þóknun vikulega  660 BV og 330 BV = $50 

Meðaltalspöntun er u.þ.b. 130 BV. 

Áætlaður launaseðill næstu átta mánuði 

Kynslóð   |    Mánuður      |         Fjöldi  (samtals)    |      Tekjur á mánuði 

(Þú)                        1                             2                                         5 þ.kr   (*) 

2.kynsl.                  2                             4            (6)                      15 þ.kr 

3.kynsl.                  3                             8          (14)                      35 þ.kr 

(*)  í þessu dæmi 380PV pr. félagi 

Markmiðið er að dekka kostnaðinn við að nota X39 sem lífsstíl. X39 pakki kostar $100 í 

LifeWave netversluninni.      Síðan bætist við $29 DHL hraðsendingarkostnaður og 

24.5% virðisaukaskattur sem DHL reiknar út og innheimtir við afhendingu vörunnar. 

  

Miðað við gengi 140 kr/$  er verðið: 

                 (X39) 14.000,- + (Sending) kr. 4300 + (VSK) kr. 3.500,-  = kr. 21.800,- 

Ath. Sumir kaupa nokkra pakka saman sem duga í nokkra mánuði og þar með er aðeins 

eitt sendingargjald.  T.d. er hægt að kaupa (maintain kit) með 3 til 9 pk af  X39.  Ef sá 

stærsti (með 9) er keyptur þá er verð pr. X39 pakka kr. 15.100,-  heim komið.   

Mánaðarlegur kostnaður 

Viðkomandi sem vill dekka eigin notkun þarf að vera meðlimur (Brand parnter) hjá 

LifeWave. Því fylgja engar skuldbindingar en hins vegar getur viðkomandi fengið greitt 

fyrir að mæla með X39 og aðstoða aðra að gera pöntun eða setja upp ákskrift. 

Til að dekka eigin notkun þá  dugar fyrir viðkomandi að vera með Brons byrjunarpakka.   

En Brons félagi getur verið með allt að $400 þóknun á mánuði í punktakerfinu (BV). 

Leiðir til að dekka eigin notkun 

1. Settu inn 8 áskrifendur 

X39 kostar $100 í netverslun og LifeWave greiðir þeim sem setur áskrifandann inn $20 

á mánuði fyrir hverja áskrift.  Þannig dekka 5 áskrifendur þína notkun,  síðan þarf að 

bæta við 3 áskrifendum til að dekka útgjöld fyrir sendingargjaldi og virðisaukaskatti. 

  Tekjur:  8 x $20 x 140 kr/$ = kr. 22.400,- á mánuði.  

2. Betri leið!  Hvort er einfaldara að velja 8 eða 2 félaga? 

                   

                    Veldu 2 vini sem vilja líka dekka sín útgjöld. 

Þú veittir því athygli að hér á síðunni við hliðina eru byrjunarpakkar og X39 með „BV“ 

sem stendur fyrir Business Volume.   Þessir punktar breytast vikulega í pening með 

eftirfarandi reglu. 



 

Svona dekkarðu  

X39™ eigin notkun 

Hvernig? 

Og hvað? 

Dreifikerfi x39 er orðsporið.  Þannig fá þeir umbun sem hjálpa 

öðrum að fræðast um X39 og setja upp áskrift.   

Eða veldu 8 vini 

sem vilja 

eingöngu nota 

og njóta. 

Veldu tvo félaga 

sem vilja líka 

dekka sína 

notkun. 

www.lifsbylgja.is 

STOFNFRUMUHVATINN 

Kerfið er svo einfalt að allir geta sem vilja. 

Og það besta er að aðferðin tekur svo lítinn tíma. 

Að bjóða er lykillinn og ekki flókið og tekur aðeins nokkrar sekúndur. Hver yrði þín  

áhugaverða spurning sem þú vilt bjóða vinum þínum? 

Dæmi: Hefur þú áhuga að skoða nátturulega leið sem getur yngt upp æðakerfið þitt um 8 ár 

á næstu 6 mánuðum? 

Markmið 

2 félagar 2 

3 Að innskrá 

Að fylgja eftir 

1 Að bjóða 

Kerfið sem við notum eru þrjú einföld skref sem eru endurtekin þar til a.m.k. tveir 

samhuga félagar eru valdir.  

 

Númer 1:  er að bjóða vinum með áhugaverðri spurningu varðandi stofnfrumuhvatann 

með því að skoða www.lifsbylgja.is eða/og koma á zoom kynningu þar sem er líka hægt 

að spyrja. 


