Regulamin programu „ Mój własny Mercedes”



Organizatorem programu jest Firma Farmasi



Program przeznaczony jest dla wszystkich zarejestrowanych w trakcie trwania programy
Konsultantów, bez względu na datę Ich rejestracji



Program obowiązuje od 02.02.2019 do 31.05.2020



Nagrodą jest Mercedes klasy C

Kwalifikatory do Programu:
1. Wypromuj w sumie 8 aktywnych grup 22% tj. o obrocie 7500pkt na koniec maja 2020 roku,
bezpośrednio zasponsorowanych i powtórz wynik w kolejnym miesiącu (czerwiec 2020)
2. Ilość grup 22% liczyć będziemy na zakończenie programu, tj. na zakończenie maja 2020
3. Za aktywną grupę uważamy Lidera 22%, który spełnia kwalifikatory dla poziomu lub tytułu, na
którym się znajduje (zamówienie własne, rekrutacje, ilość zamówionych katalogów)
4. Lider, który spełnia warunki programu – również musi mieć spełnione kwalifikatory własne dla
swojego poziomu/ tytułu (zamówienie własne, rekrutacje, ilość zamówionych katalogów)
5. Lider biorący udział w programie powinien posiadać w strukturze minimum 1700 punktów po
odliczeniu punktów wszystkich grup 22% oraz jednej najwyższej grupy z grup od 12% do 18% (
tzw. punkty z boku)
6. W miesiącu czerwcu 2020 należy ten wynik powtórzyć (Za powtórzenie wyniku uważamy
uzyskanie 8 grup 22% bezpośrednio sponsorowanych, przy czym nie muszą być to te same grupy.
Powtórzenie wyniku również wymaga spełnienia kwalifikatorów dla poziomu lub tytułu, jak i
1700 punktów z boku)
7. Weryfikacja punktów w grupach 22% z miesiąca maja 2020 nastąpi do 20 czerwca 2020
(sprawdzone zostaną płatności za zamówione paczki i zweryfikowane odbiory paczek we
wszystkich strukturach)
8. Weryfikacja punktów w grupach 22% z miesiąca czerwca 2020 nastąpi do 20 lipca 2020
(sprawdzone zostaną płatności za zamówione paczki i zweryfikowane odbiory paczek we
wszystkich strukturach )
9. Po spełnieniu wszystkich kwalifikatorów nagroda: samochód marki Mercedes zostanie
przekazana uczestnikowi na własność.
10. Opłacenie podatku dochodowego oraz podatku VAT będą należały do uczestinika programu.
11. Uczestnik pokrywa koszty ubezpieczenia oraz rejestracji samochodu.
12. Wartość nagrody zostanie podana przed zakończeniem Programu

tj. 31.05.2020

13. Firma Farmasi Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Programu.

