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Maratonų populiarinimo akcija

*Kvalifikacijai įskaitoma bendroji apimtis. Bendroji apimtis yra jūsų asmeniškai įsigytos apimties, pavaldžiųjų nepriklausomų partnerių ir PK, taip pat kvalifikacijos
siekiančių supervizorių, turinčių laikinąją 50 % nuolaidą, apimties suma (t. y. grupinė apimtis)

Akcijoje gali dalyvauti visi nepriklausomi partneriai ir supervizoriai iš rusakalbio 
regiono.

Kvalifikacinio laikotarpio mėnesiai:
2022 m. rugsėjis, spalis, lapkritis

2022 m. rugsėjui bazinis mėnuo yra 2022 m. rugpjūtis, 
2022 m. spaliui – 2022 m. rugsėjis, 2022 m. lapkričiui – 2022 m. spalis

 Padidinkite kvalifikacijai naudojamą apimtį*, palyginti su
ankstesniu mėnesiu

 Registruokite naujas komandas kapitonų robote
IR GAUKITE DOVANŲ PINIGINĮ ČEKĮ!

Nauja komanda kapitonų robote turi būti aktyvi tą patį mėnesį, kurį buvo padidinta apimtis



Ką reikia daryti?

+1 nauja komanda, 
priklausanti PV

+1 000 apimties
taškų tą patį mėnesį

Už KIEKVIENĄ naują komandą, priklausančią 
asmeninei apimčiai (PV), ir apimties padidinimą 
1 000 TVP taškų gausite čekį vietos valiuta, kurio 
vertė – 58 EUR.

ČEKIS, KURIO 
VERTĖ – 58 EUR*+ =

Čekių skaičius neribotas!



Akcijos sąlygos

Maratonų populiarinimo akcija
 Akcijoje gali dalyvauti visi nepriklausomi partneriai ir supervizoriai iš rusakalbio regiono.
 Akcijos laikotarpis –2022. m. rugsėjis–lapkritis
 Kapitonų robotas – platformos Telegram robotas, sukurtas lieknumo maratonams rengti.
 Naujas maratono komandas būtina registruoti kapitonų robote.
 Nauja komanda – tai komanda, kuri pradėjo savo pirmąjį etapą kvalifikacinį mėnesį.
 Registruojantis kapitonų robote būtina nurodyti tikslų ID ir šalį.
 Dovana už įvykdytas akcijos sąlygas yra piniginis čekis.
 Suma rubliais nurodyta dėl patogumo. Čekiai nepriklausomiems partneriams bus išmokami sutarties

registracijos šalies valiuta. Čekis už kiekvienus +1 000 VP ir +1 naują aktyvią komandą lygus 58 eurų.
 Čekių gavimo laikotarpis – nuo 2022-12-15 iki 2023-02-28. Po šio termino čekiai nustos galioti.
 Jei nepriklausomam partneriui nebus galima išmokėti piniginio čekio, jam bus įskaičiuoti balai KPP svetainės 

elektroninėje piniginėje, o už šiuos balus jis galės išsirinkti dovanas.
 Nepriklausomi partneriai patys atsakingi už tai, kad susimokėtų bet kokius mokesčius, susijusius su per akcijas 

gautomis išmokomis ir dovanomis (pagal nepriklausomų partnerių elgesio kodekso 8G taisyklę).
 Bendrąją apimtį sudaro jūsų asmeniškai įsigytos apimties, pavaldžiųjų nepriklausomų partnerių ir PK, taip pat jūsų 

kvalifikacijos siekiančių supervizorių, turinčių laikinąją 50 % nuolaidą, apimties suma (t.y. grupinė apimtis).
 Per bazinį laikotarpį įskaitoma apimtis, kuri buvo sukaupta turint NP statusą. Jei ankstesnį mėnesį dalyvis buvo PK, 

padidėjimas kvalifikacinį laikotarpį bus skaičiuojamas nuo nulio.
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