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Destinado aos empresários independentes com data de início no mês de abril de 2019

BÓNUS PROMOCIONAIS
Bónus de início rápido para novos EI

BAC PESSOAL
BÓNUS DE
INÍCIO RÁPIDO

€40

1

EI BÓNUS
DE INÍCIO
RÁPIDO

€125
2

ETL BÓNUS
DE INÍCIO
RÁPIDO

€375

3

+

+
€165

€540

EM 30 DIAS

CQ

• Qualquer EI de qualquer país da UE 
com uma data de início entre dia 1 e 
30 de abril de 2019 pode tentar con-
seguir os bónus

• Isto é um bónus ÚNICO que pode 
ser obtido apenas num período de 
qualificação de EI recém iniciado 

• O BAC será pago aquando do paga-
mento dos outros BACs

BAC PESSOAL BÓNUS 
DE INÍCIO RÁPIDO

Pontos

7 com

Serviços

3

GANHE

40€

1

EM 60 DIAS

ETL BÓNUS DE 
INÍCIO RÁPIDO

• Qualquer EI de qualquer país da 
UE om uma data de início entre 
dia 1 e 30 de abril de 2019 pode 
tentar conseguir os bónus

• Isto é um bónus ÚNICO que pode 
ser obtido apenas num período de 
qualificação de EI recém iniciado

Pontos

15 com

Serviços

5 +
CQ em 

qualquer 
nível

10
ETL

GANHE

375€

3

2

EM 30 DIAS

EI BÓNUS DE 
INÍCIO RÁPIDO

IBO

• Qualquer EI de qualquer país da 
UE com uma data de início entre 
dia 1 e 30 de abril de 2019 pode 
tentar conseguir os bónus

• Isto é um bónus ÚNICO que pode 
ser obtido apenas num período de 
qualificação de EI recém iniciado

Braços CQ 
em qualquer 

nível

Pontos

10 + 2

GANHE

125€

2
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BÓNUS  
PROMOCIONAIS

ESTES BÓNUS DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE A 
EMPRESÁRIOS INDEPENDENTES EM PORTUGAL. 
Consulte o documento com a gama de serviços, 
que agora é parte do Plano de Remuneração – 
página 4. Este documento está díponivel no seu 
Escritório Virtual, para uma visualizar todos os 
Pontos para cada Serviço.

©2019 ACN® Europe B.V. Todos os direitos 
reservados. O conteúdo da presente publicação 
e todas as marcas registadas, marcas de serviço, 
designações comerciais e logótipos nela utilizados 
são propriedade da ACN® Europe B.V. ou utilizados 
com a autorização dos respetivos proprietários. 
A reprodução ou outra utilização da presente 
publicação sem a autorização da ACN® Europe B.V. 
é proibida e pode constituir infração à lei. A presente 
publicação destina-se a fins de informação geral e 
marketing, não constituindo um parecer jurídico 
ou profissional.

As qualificações e a remuneração ao abrigo do 
Plano de Remuneração só são ganhas através da 
venda bem-sucedida de Serviços da ACN® aos 
Clientes, bem como da utilização dos Serviços da 
ACN® por parte dos Clientes. A ACN® reserva-se o 
direito de rever e reaver todos e quaisquer BACs, 
bónus, comissões e qualificações, caso o Cliente 
não faça uma utilização aceitável do Serviço ou 
caso o Cliente cancele o Serviço nos primeiros 90 
dias.



BÓNUS PROMOCIONAIS
Bónus para EI existentes

BÓNUS PARA EI EXISTENTE  

IBO

ABRIL

Braços CQ em 
qualquer nível

Points

10 + 2

• O empresário deve iniciar antes do dia 1 de abril para estar 
elegível para este bonus.

• Os braços CQ obtidos devem ter uma data de início em 
fevereiro e qualificar-se durante os primeiros 30 dias para 
contar para este bónus

• Apenas os Empresários Independentes fora do periodo de 
30 dias para qualificação são elegíveis para este bónus

• Os clientes a contar para os 10 pontos devem ser obtidos 
durante o mês de abril.

• Isto é um bónus ÚNICO

GANHE

125€
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INTERNATIONAL 
CONVENTION

Pré-inscreva-se já!
www.acnreg.eu



• Os pedidos de serviço têm de ser efetuados entre 1 e 30 de 
abril de 2019.
•  A instalação do alarme tem de ocorrer até ao dia 15 de 
maio de 2019.
•  Os pedidos que forem revogados, cancelados ou 
rejeitados não contam para efeitos deste bónus.
•  Apenas os pedidos que exibam o estado de “Instalado” 
contarão para efeitos deste bónus. 
•  Os clientes que contarem para este bónus podem também 
contar para outros bónus, quando for o caso.
• Quem se pode habilitar a este bónus? Tanto novos como 

atuais empresários independentes.

• NÃO CONFERE BÓNUS À LINHA ASCENDENTE

Ganhe 150 € por 
cada 2 clientes 
novos ou ganhe 
400 € por cada 4 
clientes novos 

que procedam à 
instalação 

de um alarme 
Verisure.

Bónus de retalho 
da Securitas
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PROMOÇÃO PARA BÓNUS DE SERVIÇOS

Bónus de retalho da Aldro Energia 

SERVIÇOS EM PARCERIA
COM A ALDRO ENERGIA

Consumo anual em KWH Bónus adicional

Eletricidade BTN

100 000 - < 250 000 75

250 000 - < 350 000 100

350 000 - < 450 000 100

 ≥ 450 000 100

Eletricidade BTE/MT

100 000 - < 250 000 50

250 000 - < 350 000 100

350 000 - < 450 000 200

 ≥ 450 000 200


