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PROMO AKCIA K MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII V BUDAPEŚTI 

Akcia trvá od 01.02. do 31.05.2017 

 

Akým spôsobom je možné získať vstupenku na túto výročnú konferenciu v Budapešti? 

1. Ako registrovaný člen si ju môžete  zakúpiť v e-shope na stránke  www.aunity.de za cenu 101 

€ (bodová hodnota 50 PV) 

 

2. Zaregistrujte počas jedného mesiaca 10 nových priamych členov, ktorí urobia osobný obrat 

min. za 40PV ! 

 

3. Voľnú vstupenku dostáva každý nový člen, ktorý si kúpi „Rýchly štart“ (nákup v hodnote 

2200PV) 

 

4. Zo všetkých členov, ktorí budú mať vlastný nákup 50PV a viac, sa bude každý mesiac losovať 

o 3 voľné lístky! 

 

 

Ako získam  nový vysoko kvalitný notebook? 

Každý, kto spraví obrat v svojej celej štruktúre od 01.02.2017  do 31.5.2017 mesačne  3500 PV a viac 

alebo do 31.05.2017 dosiahne obrat minimálne 10.500 PV, bude na výročnej konferencii v Budapešti 

odmenený  vysoko kvalitným notebookom! Ak existujú dvaja takíto členovia v jednej línii, vzájomný 

rozdiel v  zostupnej línii musí byť najmenej 1.500 PV mesačne, (Výklad promo akcie prislúcha aunity) 

Ako získam nové auto? 

1. Ak máte tri línie, ktoré dosiahnu 3 mesiace po sebe každá minimálne 5000 PV a novú líniu s 

obratom najmenej 2000 PV - aunity zafinancuje Vaše auto! Vy si zaplatíte iba jeho poistenie, 

opravy a palivo! Po dosiahnutí tohto výsledku z 3 mesiacov, mesačný obrat musí byť  aspoň 

15000 PV. Ak sú dvaja víťazi, ktorí naplnili podmienky z jednej línie,  musí byť  vzájomný 

rozdiel v zostupnej línii aspoň 5000 PV mesačne . Voľba vozidla a jeho obstarávacia cena závisia od 

konštelácie štruktúry a ich výnosov. Výklad promo akcie a rozhodnutie o obstarávacej cene prislúchajú aunity. 

 

alebo 

 

 

2. Máte päť línii, ktorých obrat je najmenej 6 po sebe idúcich mesiacov minimálne 5000PV 

každý mesiac,  a novú líniu, ktorá dosiahne  najmenej 2000 PV - aunity Vám kúpi auto! Vy si 

platíte poistenie, opravy a palivo! Ak sú dvaja  víťazi v rovnakej línii, musí byť  vzájomný 

rozdiel v zostupnej línii aspoň 5000 PV mesačne. Voľba vozidla a jeho obstarávacia cena závisia od 

konštelácie štruktúry a ich výnosov. Výklad promo akcie a rozhodnutie o obstarávacej cene prislúchajú aunity. 
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