Program motywacyjny
St. Petersburg 2020
Czas trwania konkursu: 01.09.2019 – 30.06.2020
Nagroda to kilkudniowa wycieczka do St. Petersburga
(planowany termin wycieczki: jesień 2020)
Kwalifikacja:
- Zaproś min. 3 osoby (wpisz siebie jako osoba wprowadzająca)
- Podczas trwania promocji dokonaj łącznego obrotu na siebie
i na nowe osoby w wysokości 16 000 BV (to tylko 1 600 BV
miesięcznie)
- Możesz wprowadzić dowolną liczbę osób,
wszyscy dystrybutorzy, którzy będą wprowadzeni przez Ciebie
podczas trwania konkursu zbierają dla Ciebie punkty
- Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie
- Osoba, która uzyska wymaganą liczbę punktów będzie mogła wziąć
udział w kilkudniowej wycieczce do St. Petersburga, która odbędzie
się jesienią 2020 roku.
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Regulamin Uczestnictwa
w Programie motywacyjnym St. Petersburg 2020
1. Organizatorem konkursu jest firma K-Link Poland z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. J. Kukuczki 19/5, 50-570 Wrocław, NIP: 8981584736.
2. W akcjach promocyjnych K-Link Poland mogą brać udział wszyscy Dystrybutorzy
zarejestrowani w Polsce.
3. Czas trwania promocji: 01.09.2019 – 30.06.2020.
4. Nagrodą w promocji jest kilkudniowy wyjazd dla jednej osoby do St. Petersburga
jesienią 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat daty i programu wycieczki
zostaną podane na wiosnę 2020 roku.
5. Świadczenie zawarte w nagrodzie:
a) Transport z Polski do St. Petersburga
b) Zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2-osobowych wraz ze śniadaniami
6. Świadczenie nie zawarte w nagrodzie:
a) Wiza do Rosji dla uczestnika (jeżeli będzie wymagana)
7. Aby zakwalifikować się na wyjazd należy dokonać zakupów na siebie oraz na
nowo wprowadzone osoby podczas trwania promocji w łącznej wysokości
16 000 BV.
8. Podczas trwania promocji należy zarejestrować min. 3 osoby (wpisać siebie
w deklaracji jako osoba wprowadzająca).
9. Tylko dystrybutorzy, którzy uzyskali 16 000 BV wraz z nowo wprowadzonymi
osobami w okresie trwania promocji będą upoważnieni do skorzystania ze
świadczeń wypisanych w pkt. 4. Osoby, które nie uzyskają wymaganej liczby
punktów będą mogły wziąć udział w wyjeździe pod warunkiem dokonania 100%
zapłaty za wycieczkę.
10. Nabytych praw do nagrody nie można przenieść na inną osobę, odsprzedać,
zamienić na gotówkę lub produkty K-Link.
11. Podczas trwania promocji należy zarejestrować min. 3 osoby (wpisać siebie
w deklaracji jako osoba wprowadzająca).
12. Firma K-Link Poland zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych korekt
w regulaminie, jeśli będzie to konieczne lub będzie mogło przynieść korzyść
osobom uczestniczącym w akcjach promocyjnych.
13. Firma K-Link Poland zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki, jeżeli będzie
niewystarczająca liczna osób zakwalifikowanych.

Materiały informacyjne – pełny regulamin na www.k-link-poland.pl

