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Maratonide arendamise kampaania

*Kvalifitseerumisel läheb arvesse kogumaht. Kogumaht hõlmab teie isiklikult ostetud mahu ja alaliini Sõltumatute Partnerite ning Eelistatud Klientide mahu summat ning 
samuti teie Kvalifitseeruvate Superviisorite mahtu ajutise allahindlusega 50% (s.t. grupimaht)

Kampaania on avatud kõigile venekeelse regiooni Sõltumatutele Partneritele ja
Superviisoritele.

Kvalifikatsioonikuud:
September, Oktoober, November 2022

September 2022 baaskuuks on august 2022, 
oktoober 2022 baaskuuks september 2022 ja november 2022 – oktoober 2022

 Suurendage kvalifikatsiooni mahtu* võrreldes
eelmise kuuga

 Looge Kaptenite Bot’is uusi meeskondi
JA SAAGE KINGITUSEKS RAHALISI VAUTŠEREID!

Uus meeskond peab olema Kaptenite Bot’is aktiivne sel samal kuul, 
mil leidis aset mahu suurendamine



Mida peab tegema?

+1 uus võistkond 
isiklikus mahus

+1000 mahupunkti 
sel samal kuul

IGA uue võistkonna eest isiklikus mahus ja mahu 
suurendamise eest 1000 TVP võrra määratakse 
teile vautšer kohalikus valuutas, mis on võrdne
58 EUR.

VAUTŠER SUMMAS
58 EUR*+ =

Vautšerite kogus ei ole piiratud!



Maratonide arendamise kampaania
Kampaania tingimused
 Kampaania on avatud venekeelse regiooni Sõltumatutele Partneritele ja Superviisoritele.
 Kampaania periood: september - november 2022.
 Kaptenite Bot – Bot Telegrami platvormil, mis on loodud Saledusmaratonide mugavamaks läbiviimiseks.
 Maratoni uued võistkonnad peavad olema registreeritud Kaptenite Bot’is.
 Uus võistkond on võistkond, kes alustas oma esimest võistlust kvalifitseerumise kuul.
 Kaptenite Bot’is registreerimisel on vaja näidata korrektne ID ja riik.
 Kingituseks kampaania tingimuste täitmise eest on rahaline vautšer.
 Summa on näidatud rublades mugavama mõistmise tagamiseks. Sõltumatute Partnerite vautšerid 

makstakse välja lepingu registreerimise riigi valuutas. Vautšer iga +1000 VP eest ja +1 uue aktiivse
võistkonna eest võrdub 58 euroga.

 Vautšerite saamise periood – alates 15.12.2022 kuni 28.02.2023. Pärast seda tähtaega muutuvad vautšerid
kehtetuks.

 Juhul kui Sõltumatule Partnerile ei saa rahalist vautšerit välja maksta, siis määratakse talle punktid Elektroonilises 
rahakotis KAK veebilehel, mille eest saab ta valida kingitusi.

 Sõltumatud Partnerid vastutavad isiklikult mis tahes maksude tasumise eest seoses kampaaniate raames saadud 
väljamaksete ja kingitustega (Sõltumatute Partnerite käitumisreeglid, reegel 8G)

 Kogumaht hõlmab isiklikult ostetud mahu, alaliini Sõltumatute Partnerite ja Eelistatud Klientide mahu, samuti teie 
kvalifitseeruvate Superviisorite mahu summat ajutise allahindlusega 50% (s.t. grupimaht).

 Baasperioodil arvestatakse mahtu, mis on kogutud SP staatuses. Kui osaleja oli eelmises kuus EK,
 arvestatakse mahu suurenemist kvalifikatsiooniperioodil suhtes nulliga.
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