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2023 Euroopa ja Aafrika Extravaganza ürituse juhised ja reeglid 

– 
Partnerite küsimused ja vastused 

 
• Ürituse nimi: 2023 Euroopa ja Aafika Extravaganza 
• Kuupäevad: 22. – 24. september 2023 
• Linn/Asukoht: Krakow, Poola 
• Sündmuspaik: Tauron Arena, ul. Stanisława Lema 7, 30-962 Krakow 
• Formaat: kohapeal 

 
Ürituse kvalifikatsioonid ja reeglid 

 
• 2023 Euroopa ja Aafrika Herbalife Nutrition Extravaganza k v a l i f i k a t s i o o n i  

n õ u d e d ,  e t  o s a l e d a  ü r i t u s e l : 
o Avatud kõigile täielikult kvalifitseeritud Superviisoritele, kes koguvad 

kvalifikatsiooniperioodil 5000 kogumahupunkti*  
*Kvalifitseeruva Superviisori maht läheb arvesse (ajutine 50% TVP) 

• Kvalifikatsiooniperiood: jaanuar kuni august 2023 (mahukuud) 
• Kehtivad tingimused. Palun tutvuge Tingimustega allpool. 

 

• 2023 E&A Extravaganzal osalemiseks Krakowis peavad kõik kvalifitseerujad ostma 
pileti(d). Piletite müügist antakse teada hiljem. 

 
 

Lisakvalifikatsioonid 
 

• Lisakvalifikatsioonidest ja kuupäeva(de)st antakse teada hiljem. 
 

Tingimused 

• Kvalifikatsioonid põhinevad individuaalsete Partnerluste saavutustel. Lahutatud Partnerid 
lahus ID-dega võivad ühendada 100% algse (ühise) ID mahust 100%-ga oma “uue” 
(individuaalse) ID mahust. 

• Kvalifitseerujad peavad olema Herbalife Nutritionis heas kirjas ja neid võib diskvalifitseerida 
Käitumisreeglite rikkumise korral mis tahes etapis kuni ürituse lõpukuupäevani. 

• Kvalifikatsioone saab kinnitada ja tagasi lükata üksnes Herbalife Nutrition äranägemisel. 
• Kvalifitseeruva Superviisori maht läheb arvesse (ajutine 50% TVP). 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Flocal%3Flid%3DYN7998x9440316105099758385%26id%3DYN7998x9440316105099758385%26q%3DKrak%25C3%25B3w%2BArena%26name%3DKrak%25C3%25B3w%2BArena%26cp%3D50.06783676147461%7E19.991167068481445%26ppois%3D50.06783676147461_19.991167068481445_Krak%25C3%25B3w%2BArena&data=05%7C01%7Cchisangan%40herbalife.com%7C7c4b4fa41d934846d6e308dadc259560%7C101f87a76d6b4c6c9d9c223592a2ba50%7C0%7C0%7C638064351223223350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vjJSyaySc7UCuwESwka24f4aiCCfuTYwRWYufgYx9OA%3D&reserved=0
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• Kvalifitseeritud Partner, mitte Herbalife Nutrition, vastutab ainuisikuliselt passide, viisade, 
kodakondsust tõendavate dokumentide ja kõigi muude HN Extravaganza üritusel nõutavate 
reisidokumentide eest. 

• Kui mis tahes osa kvalifitseerumiseks vajalikust mahust ostetakse Herbalife Nutritioni poolt 
tagasi, arvab Herbalife Nutrition vastavad kulud maha. 

• Kõik kohaldatavad maksud, mis on seotud mis tahes ürituse/kampaania auhinnaga, on 
Partneri ainuvastutus. Maksud on riigiti erinevad; palun kontrollige oma kohalikke 
maksuseadusi.  

• Kvalifitseerujad peavad säilitama jaemüügikliendi kinnituse, mida võib jaemüügi 
kontrollimiseks igal ajal kontrollida. 

• Herbalife Nutrition jätab endale õiguse üksnes Herbalife Nutrition äranägemisel Partnerite 
kvalifikatsioone üle kontrollida ja kinnitada kuni ürituse toimumispäevadeni (kaasa arvatud). 

• Märkus. Kvalifitseeritud Partneril on lubatud kaasa võtta oma abikaasa ja/või elukaaslane 
(nagu kihlatu/vabaabielupartner/pikaajaline tüdruksõber/poiss-sõber) igale üritusele, kuhu 
nad on kvalifitseerunud, isegi kui abikaasa/partner on mittekvalifitseeritud Partner. Kui suhe 
ei ole abikaasa või elukaaslane, siis EI saa see isik osaleda ärikoolitustel, vaid ainult 
seltskondlikel üritustel (nagu näiteks tervitusvastuvõtt/pidu). 

• Kogu USA ja USA territooriumide maht, mida kasutatakse ürituste, kampaaniate ja 
turundusplaani kvalifikatsioonidel, peab olema Dokumenteeritud maht. See hõlmab ürituste, 
kampaaniate ja turundusplaani tasemete kvalifikatsioone, sealhulgas iga-aastane 
Superviisori rekvalifikatsiooni nõue. 
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