BONUSKAMPANJER
Hurtigstartbonuser for Nye IBO
med startdato i løpet av januar 2019
NORGE | JANUAR 2019

FØRSTE
30 DAGER

FØRSTE
30 DAGER

PERSONLIG KFB
FOR RASK START
- NYHET! -

BONUSKAMPANJER
CQ

7

med

poeng

FØRSTE
60 DAGER

ETL FOR RASK
START
- NYHET! -

IBO-BONUS FOR
RASK START
- NYHET! -

3

IBO

tjenester

10
poeng

+

2

ETL

CQ legs
at any level

15
poeng

med

5

+

10

tjenester CQs at
any level

- Enhver IBO som er fra et EUland og har en startdato mellom 1. og 31. januar 2019 kan
prøve å tjene opp bonusene.
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OPPNÅ

- Dette er en ENGANGSBONUS
som kan opptjenes i løpet av en
nylig startet IBO-kvalifiseringsperiode
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- Dette er en ENGANGSBONUS
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675

- KFB utbetales i henhold til
samme tidsplan som alle andre
KFBer.

kr

OPPNÅ

2250

kr

OPPNÅ

6750

kr

ANDRE BONUS PROMOTERINGER
JANUAR

BONUS FOR EKSISTERENDE IBO

DISSE BONUSENE ER KUN FOR IBO-ER I NORGE.
Se på listedokumentet for produkter og tjenester,
tilgjengelig i IBO BACK OFFICE, for en komplett
oversikt over poengene for hvert produkt.

KOMBINERT KUNDEBONUSTILBUD
- NYHET! -

- NYHET! -

©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
kompensasjonsplanen
tjenes
kun
gjennom
vellykket
salg
av
ACN®®
tjenester og ACN -produkter 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.

JANUAR

10

IBO

OPPNÅ

2250

kr

poeng

+

2

CQ legs
at any level

- En IBO må ha en startdato før
1. januar 2019 for å kvalifisere for
denne bonusen.
- De 2 som blir CQ må ha
startdato i januar og kvalifisere
seg i løpet av sine første 30
dager for å telle mot denne
bonuse
- Kunder som teller mot de 10
poengene må anskaffes i løpet
av januar måned

IBO

OPPNÅ

2000

kr

Få 2000 kroner i bonus for hvert 10. nye
poeng fra kunder av alle tjenester
• 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. februar 2019
• Bestillinger lagt inn i løpet av januar 2019
• Bestillinger som trekkes tilbake, kanselleres eller avslås vil ikke telle mot denne bonusen
• Bonusen utbetales i slutten av februar 2019
• Kunder som teller for denne kampanjen kan også telle for andre bonuser, der dette er relevant
• Både nye og eksisterende IBOer kan prøve å få denne bonusen

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

NO-BonProm: 1-19

