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Maratonu attīstības Promotion

*Kvalifikācijai tiek ņemts vērā Kopējais apjoms. Kopējais apjoms ir Jūsu Personīgi iegādātā apjoma, Jūsu zemāk esošo neatkarīgo partneru un Priviliģeto klientu apjoma 
summa, kā arī Jūsu kvalificējošos Supervisor apjoms ar pagaidu 50% atlaidi (t.i., Grupas apjoms).

Promotion atvērts visiem krievvalodīgo reģiona neatkarīgajiem partneriem un
Supervisor.

Kvalifikācijas mēneši:
2022. gada septembris, oktobris, novembris

Bāzes mēnesis 2022. gada septembrim ir 2022. gada augusts, 2022. gada oktobrim – 2022. gada 
septembris, 2022. gada novembrim – 2022. gada oktobris. 

 Palieliniet kvalifikācijas apjomu* attiecībā pret
Iepriekšējo mēnesi

 Reģistrējiet jaunas aktīvas komandas Kapteiņu Botā
UN DĀVANĀ SAŅEMIET NAUDAS KUPONU!

Jaunajai komandai jābūt aktīvai Kapteiņu Botā tajā pašā mēnesī, kurā bijis apjoma palielinājums



Kas jādara?

+1 jauna komanda
PA

+1000 apjoma punkti 
tajā pašā mēnesī

Par KATRU jaunu komandu Personīgajā apjomā 
(PA) un apjoma palielinājumu par 1000 TVP 
punktiem, Jums tiks piešķirts kupons vietējā 
valūtā, vērtībā, kas ekvivalenta 58 EUR.

KUPONS PAR 
SUMMMU 58 EUR*+ =

Kuponu skaits nav ierobežots!



Promotion nosacījumi

Maratonu attīstības Promotion
 Promotion atvērts visiem krievvalodīgo reģiona neatkarīgajiem partneriem un Supervisor.
 Promotion periods: 2022. gada septembris - novembris.
 Kapteiņu Bots – datorprogramma Telegram platformā, kas izveidota, lai būtu ērtāk vadīt Slaiduma maratonus.
 Jaunās maratona komandas jāreģistrē Kapteiņu Botā.
 Jauna komanda – tā ir komanda, kas sākusi savu pirmo maratonu kvalifikācijas mēnesī.
 Reģistrējoties Kapteiņu Botā, nepieciešams norādīt korektu ID numuru un valsti.
 Dāvana par Promotion nosacījumu izpildi ir naudas kupons.
 Summas norādītas rubļos ērtākai sapratnei par summas apmēru. Kuponi neatkarīgajiem partneriem tiks 

izmaksāti Līguma reģistrācijas valsts vietējā valūtā. Naudas kupons par katriem +1000 VP un +1 jaunu 
aktīvu komandu ir līdzvērtīgs 58 EUR.

 Kuponu saņemšanas periods – no 15.12.2022 līdz 28.02.2023. Pēc šī termiņa kuponi nebūs derīgi.
 Gadījumā, ja neatkarīgajam partnerim nevar izmaksāt naudas kuponu, viņam tiks ieskaitīti punkti Elektroniskajā makā 

KAP tīmekļa vietnē, par kuriem viņš/viņa varēs izvēlēties dāvanas.
 Neatkarīgie partneri ir personīgi atbildīgi par visu nodokļu samaksu saistībā ar saņemtajām izmaksām un dāvanām

Promotion ietvaros (Neatkarīgā partnera Uzvedības noteikumi, Not. 8G).
 Kopējais apjoms ir Jūsu Personīgi iegādātā apjoma un Jūsu zemāk esošo neatkarīgo partneru un PK apjoma summa, 

kā arī Jūsu kvalificējošos Supervisor apjomu summa ar pagaidu 50% atlaidi (t.i. Grupas apjoms).
 Bāzes periodā tiek ņemts vērā apjoms, kas tika uzkrāts NP statusā. Ja iepriekšējā mēnesī dalībnieks bija PK, 

pieaugums kvalifikācijas periodā tiks ieskaitīts attiecībā pret nulli.
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