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LEADER BONUS

AUTO1.000

LK65*

CALENDAR BUSINESS

Facturarea bonusului pe baza eSTAR

Reducere de 65% pentru membri LK65*

Transport gratuit ptr. ≥ 200 PV

Reducere de 65% pentru 
membri LK65*

min. 100 PV min. 100 PV plasarea  
KREDIT120

ultima zi pentru 
modificarea 
CARDULUI 

LEADER pentru 
luna în curs

• Termenele și datele se înțeleg până la “data marcată”.
• Minimul cumpărăturilor personale.
• Este vorba de PV plătite (cu excepția 100 PV pentru LK65 - ptr. care e suficientă comanda până la data de 15 a lunii).
• * 65% reducere până la limita LK65; dacă membrul LK65 a comandat 100 PV până în a 15-a zi a lunii, atunci reducerea de 65% este 

valabilă până la sfârșitul lunii (până la limita LK65).
• Condiția afișată este doar una dintre condiții și vă recomandăm să citiți restul linkului pentru a profita din plin de reduceri.

 š transferat în noua lună; dacă nu sunt plătite până în a 10-a zi a lunii noi, acestea vor fi anulate.
 š pachetele neplătite și nepreluate: anulate (fără comunicare)
 š plata în numerar: comenzile nepreluate și neplătite vor fi anulate (fără comunicare)

Ora 14:30 = închidere de lună + ultima actualizare de bonus
În eSTAR, înregistrările se procesează  în două etape

1. Actualizarea bonusului, va fi înregistrat în eSTAR:
+ BONUSUL DE BAZĂ

 BONUSUL NELIMITAT
 POOL BONUSUL

— corectarea creditului KREDIT120
 AUTO1.000
 BONUSUL NELIMITAT
 Taxa de licență AWS

2. În termen de trei zile lucrătoare, se stabilesc următoarele 
elemente:
+ BONUSUL LEADER
— MAREA 2019/10
eventual alte elemente

Pentru o cooperare reciproc avantajosă și de succes este necesar:
Să respectați data de închidere a lunii (nu solicitați excepții).

Să acordați atenție stării eSTAR-ului Dvs. și să compensați imediat “soldul negativ” din CDS.


