
med startdato i løpet av april 2019

BONUSKAMPANJER
Fast start bonus for nye IBOer

FØRSTE 
30 DAGER

CQ

• Enhver IBO som er fra et EU-land og har 
en startdato mellom 1. og 30. april 2019 
kan prøve å tjene opp bonusene

• Dette er en ENGANGSBONUS som 
kan opptjenes i løpet av en nylig startet 
IBO-kvalifiseringsperiode 

• KFB utbetales i henhold til samme 
tidsplan som alle andre KFBer

FØRSTE 
60 DAGER

ETL RASK START 
BONUS

• Enhver IBO som er fra et EU-land og 
har en startdato mellom 1. og 30. april 
2019 kan prøve å tjene opp bonusene

• Dette er en ENGANGSBONUS 
som kan opptjenes i løpet av en 
nylig startet IBO-kvalifiseringsperi-
ode

Poeng

15 med

Tjenester

5 +
CQ på

ethvert nivå

10
ETL

PERSONLIG
KFB FOR RASK START

Poeng

7 med

Tjenester

3

FØRSTE 
30 DAGER

OPPNÅ
kr675

KOMBINERT 
KUNDEBONUSTILBUD

• Hver kunde må ha vært aktiv for å telle mot 
denne bonusen 

• ICE-kunder med ikke-porterte Sim-kort vil 
ikke telle mot denne kampanjen

• Kunder som har null poeng vil ikke telle mot 
denne bonusen 

• Bestillinger som trekkes tilbake, kanselleres 
eller avslås vil ikke telle mot denne bonusen

• Kunder som teller for denne kampanjen kan 
også telle for andre bonuser, der dette er 
relevant 

• Bonusen utbetales i slutten av mai 2019

• Poeng som teller mot den kombinerte 
kundebonusen, må komme fra Norske kunder

• Alle IBOer, uavhengig av nasjonalitet, kan 
prøve å få den kombinerte kundebonusen

IBO

FØRSTE 
30 DAGER

IBO-BONUS FOR 
RASK START

IBO

• Enhver IBO som er fra et EU-land 
og har en startdato mellom 1. og 
30. april 2019 kan prøve å tjene 
opp bonusene

• Dette er en ENGANGSBONUS 
som kan opptjenes i løpet av en 
nylig startet IBO-kvalifiseringsperi-
ode

CQ-ben på 
ethvert nivå

Poeng

10 + 2

OPPNÅ OPPNÅ
kr2250 kr6750

*Få 2000 kroner i bonus for hvert 10. ytterligere
poeng fra kunder av alle tjenester

21

3 4

PERSONLIG
KFB FOR
RASK START

kr675

1

KOMBINERT 
KUNDEBONUS-
TILBUD

kr1325

2

IBO-BONUS
FOR RASK
START

kr2250

3

ETL 
RASK START
BONUS

kr6750

4

+

+

+

kr2000

kr4250

kr11000
NO-BonProm: 4-19

OPPNÅ
kr1325

NORGE | APRIL 2019

BONUSKAM-
PANJER

DISSE BONUSENE ER KUN FOR IBO-ER I NORGE. 
Vennligst se på Tjenesteliste for en fullstendig 
oversikt over poengene for hver tjeneste. 
Tjenestelisten er nå en del av Kompensasjonsplanen 
(side 4), som er tilgjenglig på IBO Back Office.

©2019 ACN® Europe B.V. Med enerett. Innholdet 
i denne publikasjonen og alle varemerker, 
servicemerker, varenavn og logoer som brukes 
i den tilhører ACN® Europe B.V. eller brukes med 
tillatelse fra eierne. Kopiering eller annen bruk av 
denne publikasjonen uten godkjennelse fra ACN® 
Europe B.V. er forbudt og kan være et brudd på 
loven. Denne publikasjonen er ment for generell 
informasjon og markedsføring, og utgjør ikke 
juridiske eller profesjonelle råd.

Kvalifikasjoner og kompensasjon under kompen-
sasjonsplanen tjenes kun gjennom vellykket salg 
av ACN®-tjenester til kunder og kundens bruk av 
ACN®-tjenester.  ACN® forbeholder seg retten til å gå 
gjennom og trekke tilbake alle kvalifikasjoner, CAB-
er, bonuser og provisjoner der ACN®s akseptable 
bruk ikke oppfylles eller kunden avbryter tjenesten 
innen 90 dager.

Få 1325 kroner i 
bonus for hvert 

10. nye poeng fra 
kunder av alle 

tjenester



BONUSKAMPANJER
Bonuser for eksisterende IBOer 

OPPNÅ

KOMBINERT KUNDEBONUSTILBUD 

kr2000

IBO
• Hver kunde må ha vært aktiv for å telle mot denne bonusen 
• ICE-kunder med ikke-porterte Sim-kort vil ikke telle mot denne kampanjen
• Kunder som har null poeng vil ikke telle mot denne bonusen 
• Aktivering må skje innen 15. mai 2019                                                                                    
• Bestillinger lagt inn i løpet av april 2019
• Bestillinger som trekkes tilbake, kanselleres eller avslås vil ikke telle
mot denne bonusen
• Bonusen utbetales i slutten av mai 2019
• Kunder som teller for denne kampanjen kan også telle for andre bonuser,
der dette er relevant 
• Poeng som teller mot den kombinerte kundebonusen, må komme fra Norske kunder
• Alle IBOer, uavhengig av nasjonalitet, kan prøve å få den kombinerte kundebonusen

*Kunder som har null poeng vil ikke telle mot denne bonusen

APRIL

BONUS FOR EKSISTERENDE IBO
   

IBO

APRIL

Poeng

10 +
CQ-ben på

ethvert nivå

2

- En IBO må ha en startdato før 1. april 2019 for å kvalifisere for denne 
bonusen

- De 2 som blir CQ må ha startdato i april og kvalifisere seg i løpet 
av sine første 30 dager for å telle mot denne bonuse

En IBO må passere sin 30 dagers kvalifikasjonsperiode for å være 
kvalifisert for denne bonusen

- Kunder som teller mot de 10 poengene må anskaffes i løpet av 
april måned

• Dette er en ENGANGSBONUS

OPPNÅ

kr2250

1

2

KOMBINERT
KUNDEBONUS-
TILBUD

kr2000

1

BONUS FOR
EKSISTERENDE
IBO

kr2250

2

+

kr4250

Få 2000 kroner i bonus for hvert 10. nye
poeng fra kunder av alle tjenester

NORGE | APRIL 2019

BONUSKAM-
PANJER

DISSE BONUSENE ER KUN FOR IBO-ER I NORGE. 
Vennligst se på Tjenesteliste for en fullstendig 
oversikt over poengene for hver tjeneste. 
Tjenestelisten er nå en del av Kompensasjonsplanen 
(side 4), som er tilgjenglig på IBO Back Office.

©2019 ACN® Europe B.V. Med enerett. Innholdet 
i denne publikasjonen og alle varemerker, 
servicemerker, varenavn og logoer som brukes 
i den tilhører ACN® Europe B.V. eller brukes med 
tillatelse fra eierne. Kopiering eller annen bruk av 
denne publikasjonen uten godkjennelse fra ACN® 
Europe B.V. er forbudt og kan være et brudd på 
loven. Denne publikasjonen er ment for generell 
informasjon og markedsføring, og utgjør ikke 
juridiske eller profesjonelle råd.

Kvalifikasjoner og kompensasjon under kompen-
sasjonsplanen tjenes kun gjennom vellykket salg 
av ACN®-tjenester til kunder og kundens bruk av 
ACN®-tjenester.  ACN® forbeholder seg retten til å gå 
gjennom og trekke tilbake alle kvalifikasjoner, CAB-
er, bonuser og provisjoner der ACN®s akseptable 
bruk ikke oppfylles eller kunden avbryter tjenesten 
innen 90 dager.

NO-BonProm: 4-19


