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2019 áprilisjában kezdő, bármely FV

BÓNUSZPROMÓCIÓK
Gyors kezdési bónuszok új FV-k részére

SZEMÉLYES CAB GYORS 
KEZDÉSI BÓNUSZ

Ft12 000

1

2

ETL GYORS
KEZDÉSI BÓNUSZ

Ft120 000

3

+

+
Ft52 000

Ft172 000

AZ ELSŐ  
30 NAPBAN

CQ

• Ezt a bónuszt minden olyan európai 
FV megszerezheti, aki 2019. április 1. 
és 30. között kezdi az üzle-tet

• Ez EGYSZERI bónusz, amely az 
újonnan induló FV-k kvalifikációs 
időszakában szerezhető

• Ez a CAB bónusz a többi CAB 
bónusszal megegyező módon kerül 
kifizetésre

SZEMÉLYES
CAB GYORS KEZDÉSI 

BÓNUSZ

Pont

7

Szolgáltatással

3

BÓNUSZ

Ft 12 000
1

AZ ELSŐ  
60 NAPBAN

ETL
GYORS KEZDÉSI 

BÓNUSZ

• Ezt a bónuszt minden olyan eu-
rópai FV megszerezheti, aki 2019.
április 1. és 30. között kezdi az üzlete

• Ez EGYSZERI bónusz, amely az 
újonnan induló FV-k kvalifikációs 
időszakában szerezhető

Pont

15
Szolgáltatással

5 +
CQ

bármely  
szinten

10
ETL

BÓNUSZ

Ft 120 000
3

2

AZ ELSŐ  
30 NAPBAN

GYORS KEZDÉSI 
BÓNUSZ FV-KNAK

IBO

• Ezt a bónuszt minden olyan eu-
rópai FV megszerezheti, aki 2019. 
április 1. és 30. között kezdi az 
üzle-tet

• Ez EGYSZERI bónusz, amely az 
újonnan induló FV-k kvalifikációs 
időszakában szerezhető

CQ ág
bármely  
szinten

Pont

10 + 2

BÓNUSZ

Ft 40 000
2

MAGYARORSZÁG | 2019. ÁPRILIS

BÓNUSZ
-PROMÓCIÓK

EZEK A BÓNUSZOK CSAK MAGYARORSZÁGI 
VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZNAK. Kérjük, 
tekintse meg a Szolgáltatások Listáját, amely a 
Kompenzációs Terv részét képezi – 4. oldal. Ez a 
dokumentum a FV Webirodában érhető el, és itt 
tekintheti meg az egyes Szolgáltatásokért járó 
Pontokat.

©2019 ACN® Europe B.V. Minden jog fenntartva. 
A jelen kiadvány tartalma, valamint az abban 
szereplő összes védjegy, szolgáltatási védjegy, 
cégnév és logó az ACN® Europe B.V. tulajdona, 
vagy a használatukra a tulajdonosok engedélyével 
kerül sor. A jelen kiadvány sokszorosítása vagy 
egyéb használata az  ACN® Europe B.V. jóváhagyása 
nélkül nem megengedett, és törvénysértésnek 
minősülhet. A jelen kiadvány általános információkat 
nyújt és marketing célokat szolgál, továbbá nem 
minősül jogi vagy szakmai tanácsnak.

A Kompenzációs Terv szerinti minősítések és 
kifizetések kizárólag az ACN® Szolgáltatások 
Ügyfelek körében történő sikeres népszerűsítésével, 
és az ACN® Szolgáltatások Ügyfelek általi 
igénybevételével érdemelhetők ki. Az  ACN® 
fenntartja a jogot bármely Minősítés, CAB, Bónusz 
és jutalék felülvizsgálatára és visszavonására, 
amennyiben sérülnek az ACN® elfogadható 
használatra vonatkozó irányelvei, vagy az ügyfél 90 
napon belül lemondja a szolgáltatást.

GYORS KEZDÉSI
BÓNUSZ FV-KNAK

Ft40 000



BÓNUSZPROMÓCIÓK
Bónuszok aktív FV-k részére

AKTÍV FV BÓNUSZ

IBO

JANUARY

CQ ág
bármely 
szinten

Pont

10 + 2

• Ezt a bónuszt olyan FV szerezheti, aki 2019. április 1. előtt 
kezdte az üzletet

• A szerzett CQ ágaknak április kezdési időponttal kell 
rendelkezni és az első 30 napon belül kell kvalifikációt szerezni 
a bónuszjogosultsághoz

• A FV akkor jogosult erre a bónuszra, ha túljutott a 30 napos 
kvalifikációs időszakon

• A 10 pontba áprilisban szerzett ügyfelek számítanak

• Ez EGYSZERI bónusz

BÓNUSZ

Ft 40 000
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MAGYARORSZÁG | 2019. április

BÓNUSZ
-PROMÓCIÓK

EZEK A BÓNUSZOK CSAK MAGYARORSZÁGI 
VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZNAK. Kérjük, 
tekintse meg a Szolgáltatások Listáját, amely a 
Kompenzációs Terv részét képezi – 4. oldal. Ez a 
dokumentum a FV Webirodában érhető el, és itt 
tekintheti meg az egyes Szolgáltatásokért járó 
Pontokat.

©2019 ACN® Europe B.V. Minden jog fenntartva. 
A jelen kiadvány tartalma, valamint az abban 
szereplő összes védjegy, szolgáltatási védjegy, 
cégnév és logó az ACN® Europe B.V. tulajdona, 
vagy a használatukra a tulajdonosok engedélyével 
kerül sor. A jelen kiadvány sokszorosítása vagy 
egyéb használata az  ACN® Europe B.V. jóváhagyása 
nélkül nem megengedett, és törvénysértésnek 
minősülhet. A jelen kiadvány általános információkat 
nyújt és marketing célokat szolgál, továbbá nem 
minősül jogi vagy szakmai tanácsnak.

A Kompenzációs Terv szerinti minősítések és 
kifizetések kizárólag az ACN® Szolgáltatások 
Ügyfelek körében történő sikeres népszerűsítésével, 
és az ACN® Szolgáltatások Ügyfelek általi 
igénybevételével érdemelhetők ki. Az  ACN® 
fenntartja a jogot bármely Minősítés, CAB, Bónusz 
és jutalék felülvizsgálatára és visszavonására, 
amennyiben sérülnek az ACN® elfogadható 
használatra vonatkozó irányelvei, vagy az ügyfél 90 
napon belül lemondja a szolgáltatást.

Regisztráljon most!
www.acnreg.eu


