
Verðlisti 
gengi 140 kr/$ 

Smásöluverð  X39™  

     Netverslun                   ($150)  kr. 21.000,-   

     +  DHL sending            ($29)    kr.   4.100,-   

     + VSK   24.5%                            kr.   5.200,- 

Samtals                                          kr.  30.300.-           

1. 

Algent verð  X39™ (meðlima eða áskriftaverð) 

     Netverslun                   ($100)  kr. 14.000,-   

     +  DHL sending            ($29)    kr.   4.100,-   

     + VSK   24.5%                            kr.   3.400,- 

Samtals                                          kr.  21.500.-           

2. 

Besta verð  X39™ (Magnpakkar / Maintance kit ) 

     Netverslun                   ($83)  kr. 11.600,-   

     +  DHL sending            ($3)    kr.       400,-   

     + VSK   24.5%                            kr.   2.800,- 

Samtals                                          kr.  14.800.-           

3. 

“Frítt“ fáðu fræðslu hvernig hægt er að dekka eigin notkun. 4. 

Besta verðið er að vera LifeWave félagi og kaupa magnpakka 

Maintance kit 

Virkur í 6 mánuði með 55PV/mánuði 

Vara + fjöldi:            7 mismunandi tegundir 

Verð:                        $350 (61 þ.kr m/VSK)    

Verð pr. pakka:      kr. 9.015.–   heim komið 

Hentar MANAGER með 117PV/mánuði 

Virkur í 6 mánuði       

Vara + fjöldi:            14 mismunandi tegundir 

Verð:                        $700 (122 þ.kr m/VSK)    

Verð pr. pakka:      kr. 9.015.– heim komið 

Virkur í 3 mánuði  með 77PV/mánuði) 

Vara + fjöldi:            3 x X39 + 1 x Alavida 

Verð:                        $325 (57 þ.kr m/VSK)    

Verð pr. X39:           kr. 18.500.– heim komið 

Virkur í 6 mánuði með 77BV/mánuði 

Vara + fjöldi:            7 x X39 

Verð:                        $600 (105 þ.kr m/VSK)    

Verð pr. pakka:      kr. 15.500.–  heim komið 

Hentar MANAGER með 110PV/mánuði 

Virkur í 6 mánuði 

Vara + fjöldi:            9 x X39 

Verð:                        $750 (131 þ.kr m/VSK)    

Verð pr. pakka:      kr. 14.950.–  heim komið 



Kostir við að verða LifeWave félagi 

• Engar skuldbindingar og 30 daga endurgreiðslutrygging. 

• Ávallt besta verðið og aðgangur að reglulegum tilboðum. 

• Stærri byrjunarpakkar innihalda meira magn á betra verði. 

• Aðgang að hagkvæmari magnpökkum (maintance kit), sjá síðu 2. 

• Veldu 2 sem vilja dekka sína notkun og fáðu þína notkun dekkaða. 

• Hægt að byggja upp eigin net- & heimaviðskipti. 

• Aðgangur að alþjóðlegum ráðstefnum hjá LifeWave ofl.  

 Fjöldi (*) Verð pr.pakki 

Brons  ($125) 2 22 þ.kr 11 þ.kr 

Silfur   ($300) 6 52 þ.kr 8.6 þ.kr 

Gull    ($500) 11 87 þ.kr 7.9 þ.kr 

Platinum ($1.000) 24 174 þ.kr 7.2 þ.kr 

Demantur ($1.600) 39 279 þ.kr 7 þ.kr 

Byrjunarpakkar fyrir félaga 

(*) í byrjunarpökkum eru helmingi færri X39/X49 pakkar.  

Brons           Silfur                Gull           Platinum        Demantur 

Smásala                                Félagar 

1 pakki  ($80)  14 þ.kr  m/vsk ($70)  12 þ.kr  m/vsk 

2 pakkar ($75)  13 þ.kr  m/vsk ($60)  10 þ.kr  m/vsk 

3 pakkar ($70)  12 þ.kr  m/vsk ($50)    9 þ.kr  m/vsk 

2 x plástrapakkar  

+ nætur– & dagkrem 

Verð félagar: 

$150 / 26 þ.kr  m/vsk 

Nirvana settið 

Verð félagar: 

$140 / 24 þ.kr m/vsk 

X39 eða X49 ($150)  26 þ.kr  m/vsk ($100)  17 þ.kr  m/vsk 

X39/X49 saman ($280)  48 þ.kr  m/vsk ($170)  29 þ.kr  m/vsk 

Smásala                                Félagar 

Ath.  DHL sendingarkostnaður $29    (u.þ.b.  5 þ.kr) bætist ofan á pöntun. 

Stakt glas ($50)     9 þ.kr  m/vsk ($40)    7 þ.kr  m/vsk 

Saman ($89)   16 þ.kr  m/vsk ($74)   13 þ.kr  m/vsk 

Smásala                          Félagar 

  DHL sendingarkostnaður $29    (u.þ.b.  5 þ.kr) bætist ofan á pöntun. 

  DHL sendingarkostnaður $29    (u.þ.b.  5 þ.kr) bætist ofan á pöntun. 

  DHL sendingarkostnaður $29    (u.þ.b.  5 þ.kr) bætist ofan á pöntun. 

Ath.  DHL sendingarkostnaður $29    (u.þ.b.  5 þ.kr) bætist ofan á pöntun. 


