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IBOs med en startdato i april 2019

BONUS TILBUD
Fast start bonusser for nye IBO´er

PERSONLIG
CAB FAST
START BONUS kr575

1

HURTIGSTART-
BONUS FOR IBO

kr1.875

2

ETL FAST
STARTBONUS

kr5.625

3

+

+
kr2.450

kr8.075

FØRSTE 
30 DAGE

CQ

• Enhver IBO fra ethvert EU-land med 
en startdato mellem den 1. og 30. april 
2019 kan gå efter bonusserne.

• Dette er en ENGANGS-bonus, der kan 
opnås inden for en nystartet IBO-kvali-
fikationsperiode. 

• Denne CAB vil blive udbetalt efter 
samme tidsplan som alle andre CABer.

PERSONLIG CAB FAST 
START BONUS

Point

7 med

Tjenester

3

TJEN
kr575

1

FØRSTE 
60 DAGE

ETL FAST
START BONUS

• Enhver IBO fra ethvert EU-land 
med en startdato mellem den 1. 
og 30. april 2019 kan gå efter bo-
nusserne.
• Dette er en ENGANGS-bonus, der 
kan opnås inden for en nystartet 
IBO-kvalifikationsperiode.

Point

15 med

Tjenester

5 +
CQ på
hvert

niveau

10
ETL

TJEN
kr5.625

3

2

FØRSTE 
30 DAGE

HURTIGSTART-
BONUS FOR IBO

IBO

• Enhver IBO fra ethvert EU-land 
med en startdato mellem den 1. 
og 30. april 2019 kan gå efter bo-
nusserne.
• Dette er en ENGANGS-bonus, 
der kan opnås inden for en nystart-
et IBO-kvalifikationsperiode.

CQ ben på 
hvert niveau

Point

10 + 2

TJEN
kr1.875

2
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BONUS  
TILBUD

DISSE BONUSORDNINGER  GÆLDER KUN 
FOR SELVSTÆNDIGE VIRK-SOMHEDSEJERE I 
DANMARK. Se serviceoversigten for et komplet 
overblik over pointene for hver service. Servicelisten 
er nu en del af kompensationsplanen (side 4), som 
er tilgængelig på IBO Back Office.
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Kvalifikationer og kompensation i henhold til 
kompensationsplanen optjenes alene ved 
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ikke imødekommes, eller kunden annullerer deres 
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BONUS TILBUD
Bonusser for eksisterende IBO´er

EKSISTERENDE  
IBO-BONUS  

IBO

APRIL

CQ ben 
på hvert 
niveau

Point

10 + 2

• En IBO skal have en startdato før 1. april 2019 for at kvalificere 
 sig til denne bonus

• De erhvervede CQ-ben skal have en startdato i løbet af  
 april, og kvalificere indenfor deres første 30 dage for at   
 forsøge at opnå denne bonus

• En IBO skal have passeret sin 30 dages kvalifikationsperiode for 
 at være berettiget til denne bonus

• Kunder som forsøger at opnå de ti point, skal erhverves i  
 løbet af april
• Dette er en ENGANGS-bonus

TJEN

€250

DANMARK | APRIL 2019

BONUS  
TILBUD

DISSE BONUSORDNINGER  GÆLDER KUN 
FOR SELVSTÆNDIGE VIRK-SOMHEDSEJERE I 
DANMARK. Se serviceoversigten for et komplet 
overblik over pointene for hver service. Servicelisten 
er nu en del af kompensationsplanen (side 4), som 
er tilgængelig på IBO Back Office.

©2019 ACN® Europe B.V. Alle rettigheder 
forbeholdes. Indholdet af denne publikation og 
alle anvendte varemærker, registrerede 
varemærker, handelsbetegnelser og logoer tilhører 
ACN® Europe B.V., eller er anvendt med ejerenes 
tilladelser. Reproduktion eller anden brug af denne 
publikation uden ACN® Europe B.V.s tilladelse er 
forbudt og kan være en lovovertrædelse. Hensigten 
med denne publikation er, at den skal benyttes til 
generel information og marketingsformål og den 
udgør ikke juridisk eller professionel rådgivning.

Kvalifikationer og kompensation i henhold til 
kompensationsplanen optjenes alene ved 
succesrigt salg af ACN®-serviceydelser til kunder, 
og kundernes ’ brug af ACN®-serviceydelser. 
ACN® forbeholder sig retten til at gennemgå og 
tilbagetrække alle og enhver kvalifikationer, CABer, 
bonusser og provisioner, hvor ACN®s acceptable brug 
ikke imødekommes, eller kunden annullerer deres 
tjeneste inden for 90 dage.

DK-BonProm: 4-19

Tilmeld dig nu!
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