
IBO:er med startdatum under april 2019

BONUSERBJUDANDEN
Snabbstartsbonusar för nya IBOer

FÖRSTA 
30 DAGARNA

CQ

• IBOer med startdatum mellan 1-30 april 
har möjlighet att tjäna denna bonus

• Detta är en ENGÅNGSBONUS som kan 
erhållas under kvalificeringsperioden för 
en ny IBO

• CAB kommer betalas efter samma 
schema som alla andra CABS

FÖRSTA 
60 DAGARNA

ETL SNABB-
STARTSBONUS

• IBOer med startdatum mellan 1-30 
april har möjlighet att tjäna denna 
bonus

• Detta är en ENGÅNGSBONUS som 
kan erhållas under kvalificeringsperi-
oden för en ny IBO

Poäng

15 med

Tjänster

5 +
CQ på

vilken som
helst nivå

10
ETL

PERSONLIG CAB
SNABBSTARTSBONUS

Poäng

7 med

Tjänster

3

FÖRSTA 
30 DAGARNA

TJÄNA
kr500

KOMBINERAD
KUNDBONUSKAMPANJ

• Varje kund måste ha varit aktiv för att 
räknas mot bonusen 

• Hallon-kunder som inte har porterat 
kommer INTE räknas mot denna bonus 

• Kunder med noll poäng kommer INTE 
räknas mot denna bonus 

• Aktivering måste utföras innan den 15 maj 
2019      

• Beställningar som har återkallats, avbrutits 
eller avvisats kommer inte räknas mot denna 
bonus

• Bonusen kommer utbetalas vid slutet av 
maj 2019

• Kunder som räknas i denna kampanj kan 
även räknas i andra bonusar, där det är 
lämpligt

• Poäng som räknas mot den kombinerade 
kundbonusen måste komma från Svenska 
kunder

• Vilken IBO som helst, oavsett nationalitet, 
kan försöka få den kombinerade 
kundbonusen

IBO

FÖRSTA 
30 DAGARNA

IBO SNABBSTARTS-
BONUS

IBO

• IBOer med startdatum mellan 1-30 
april har möjlighet att tjäna denna 
bonus.

• Detta är en ENGÅNGSBONUS som 
kan erhållas under kvalificeringsperi-
oden för en ny IBO

CQ-ben på 
vilken som 
helst nivå

Poäng

10 + 2

TJÄNA
kr1,650

TJÄNA
kr4,950

*Få en bonus på kr 1,500 för varje ytterligare tio 
nya poäng av vilka minst 6 poäng måste vara från 
Göta Energi. 
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PERSONLIG CAB
SNABBSTARTS-
BONUS

kr500

1

KOMBINERAD
KUNDBONUS-
KAMPANJ

kr1,000

2

IBO 
SNABB-
STARTSBONUS

kr1,650

3

ETL 
SNABBSTARTS-
BONUS

kr4,950

4

+

+

+

kr1,500

kr3,150

kr8,100
SE-BonProm: 4-19

TJÄNA
kr1,000

SVERIGE | APRIL 2019

BONUS  
ERBJUDANDEN

DESSA BONUSBJUDANDEN GÄLLER ENDAST FÖR 
IBO:ER I SVERIGE. Vänligen referera till Tjänstelistan 
för en komplett översikt av poängen för varje tjänst. 
Tjänstelistan är nu en del av Kompensationsplanen 
(sida 4), vilken finns tillgänglig på IBO Back Office.

©2019 ACN® Europe B.V. Alla rättigheter 
förbehållna. Innehållet i denna publikation och 
alla varumärken, tjänstemärken, firmanamn och 
logotyper som används i densamma tillhör ACN® 
Europe B.V. eller används med respektive ägares 
tillstånd. Det är förbjudet att reproducera eller på 
annat vis använda sig av denna publikation utan 
tillåtelse från ACN® Europe B.V., och sådan 
användning kan utg ra  ett lagbrott. Denna 
publikation utges i allmän informations- och 
marknads-föringssyfte och utgör vare sig juridisk 
eller professionell rådgivning.

Kvalifikationer och ersättning enligt 
kompensationsplanen intjänas endast om du 
lyckas med försäljningen av ACN®:s tjänster 
till kunder och kundens användning av ACN®:s 
tjänster.  ACN® förbehåller sig rätten att granska 
och dra tillbaka alla Kvalifikationer, KAB, 
Bonusar & provisioner där ACN®:s acceptabla  
användning inte möts eller kunden avbryter 
tjänsten inom 90 dagar.

Få en bonus på kr1,000 
för var tioende ny 
poäng av vilka 6 

poäng måste vara från 
Göta Energi 



BONUSERBJUDANDEN
Bonusar för existerande IBOer

KOMBINERAD KUNDBONUSKAMPANJ 

TJÄNA

kr1,500

IBO • Varje kund måste ha varit aktiv för att räknas mot bonusen 
• Hallon-kunder som inte har porterat kommer INTE räknas mot denna bonus 
• Kunder med noll poäng kommer INTE räknas mot denna bonus 
• Aktivering måste utföras innan den 15 maj 2019                                                                                    
• Beställningar gjorda under april 2019
• Beställningar som har återkallats, avbrutits eller avvisats kommer inte räknas mot denna bonus
• Bonusen kommer utbetalas vid slutet av maj 2019
• Kunder som räknas i denna kampanj kan även räknas i andra bonusar, där det är lämpligt  
• Poäng som räknas mot den kombinerade kundbonusen måste komma från Svenska kunder
• Vilken IBO som helst, oavsett nationalitet, kan försöka få den kombinerade kundbonusen

*Kunder med noll poäng kommer INTE räknas mot denna bonus

APRIL

BEFINTLIG IBO-BONUS

IBO

APRIL

Poäng

10 +
CQ-ben på
vilken som
helst nivå

2

• En IBO måste ha ett startdatum innan den 1 april 2019 för att 
kvalificera sig för denna bonus

• De förvärvade CQ-benen måste ha ett startdatum under april och 
kvalificeras inom sina första 30 dagar för att räknas för denna bonus

• En IBO måste ha passerat sin 30 dagars kvalifikationsperiod för att 
vara berättigad till denna bonus

• Kunder som räknas mot de 10 poängen måste ha anskaffats under 
april månad

• Detta är en ENGÅNGSBONUS

TJÄNA

kr1,650

1

2

KOMBINERAD
KUNDBONUS-
KAMPANJ

kr1,500

1

BEFINTLIG
IBO-BONUS

kr1,650

2

+

kr3,150

Få en bonus på 1,500 för var tioende ny poäng av vilka
6 poäng måste vara från Göta Energi
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BONUS  
ERBJUDANDEN

DESSA BONUSBJUDANDEN GÄLLER ENDAST FÖR 
IBO:ER I SVERIGE. Vänligen referera till Tjänstelistan 
för en komplett översikt av poängen för varje tjänst. 
Tjänstelistan är nu en del av Kompensationsplanen 
(sida 4), vilken finns tillgänglig på IBO Back Office.

©2019 ACN® Europe B.V. Alla rättigheter 
förbehållna. Innehållet i denna publikation och 
alla varumärken, tjänstemärken, firmanamn och 
logotyper som används i densamma tillhör ACN® 
Europe B.V. eller används med respektive ägares 
tillstånd. Det är förbjudet att reproducera eller på 
annat vis använda sig av denna publikation utan 
tillåtelse från ACN® Europe B.V., och sådan 
användning kan utg ra  ett lagbrott. Denna 
publikation utges i allmän informations- och 
marknads-föringssyfte och utgör vare sig juridisk 
eller professionell rådgivning.

Kvalifikationer och ersättning enligt 
kompensationsplanen intjänas endast om du 
lyckas med försäljningen av ACN®:s tjänster 
till kunder och kundens användning av ACN®:s 
tjänster.  ACN® förbehåller sig rätten att granska 
och dra tillbaka alla Kvalifikationer, KAB, 
Bonusar & provisioner där ACN®:s acceptabla  
användning inte möts eller kunden avbryter 
tjänsten inom 90 dagar.

SE-BonProm: 4-19



SE-BonProm: 4-19

TJÄNSTER BONUS KAMPANJER

Hallon bonuskampanj 
NY!

Tjäna kr600 för 
för varannan ny 
inporterad kund 
(för varje 2 nya 

kunder)

• Endast beställningar gjorda under 1-30 april räknas mot 

bonusen

• SIM-kort måste aktiveras innan 15 maj 2019

• Uppsagda, tillbakadragna eller avvisade beställningar räknas 

inte gentemot bonusen

• Endast beställningar som som gäller nummer som porteras in till 

Hallon (ej nya nummer) räknas mot bonusen

• Kunder som räknas gentemot denna bonus kan också räknas 

gentemot andra relevanta bonusar

• Både IBOer med startdatum i denna månad samt befintliga 

IBOer är berättigade till bonusen med uppfyllda krav

Ingen upline-bonus

Registrera nu!
www.acnreg.eu

INTERNATIONAL 
CONVENTION


