SMART START
YAGER WINTER GROWTH CONFERENCE
19.2.2022 ON LINE
ODSTARTUJTE SVŮJ BYZNYS CHYTŘE!
JANUARY
23-25, 2004
SMART START CENA 650
Kč / 26,50
Euro
CHATTANOOGA, TN

za vstupenku na on line seminář Yager Winter Growth Conference 19.2.2022
Podmínky pro SMART START cenu:
1. VPA (M+, M) musí být zaregistrován do podnikání Amway v době od 7.11.2021 do 19.2.2022.
2. Pro možnost nákupu vstupenky za SMART START cenu je třeba prokázat:
1) výpis z LOS mapy (stačí bez obratů) nebo kopii přihlášky Amway nebo jiný doklad (aplikaci) osvědčující datum
registrace
2) platný průkaz totožnosti.
Bez výše uvedených dokladů a tohoto vyplněného formuláře nemůže být sleva vyplacena. Za splnění těchto
podmínek a správnost údajů je odpovědný upline Platinový VPA. Nezbytnou podmínkou je uvedení vzestupné
sponzorské linie (minimálně Platinového VPA) níže ve formuláři.
3. Smart Start cena je na osobu. Pokud jsou na jedné licenci 2 osoby, při splnění podmínek ji mohou využít obě osoby.
4. Vyplněný Smart Start formulář odešlete na: iscczech@volny.cz. Po kontrole údajů dostane upline Platinový VPA kód
slevového kupónu pro prodejní aplikaci pro prodej vstupenek. Prostřednictvím tohoto kupónu je možné zakoupit
vstupenku na seminář za SMART START cenu 650 Kč / 26,50 Euro. Prodejní aplikace umožňuje dodatečnou
kontrolu takto zakoupených vstupenek.
5. Smart Start sleva platí pouze pro první Amway registraci, nikoli pro registrace na druhém trhu nebo dalších trzích.
Země registrace v přihlášce musí souhlasit se zemí pobytu uvedenou v OP nebo pasu, výjimkou jsou země CLOS.
VYPLŇTE ČITELNĚ, PROSÍM:
Datum registrace do podnikání Amway:
Jméno:

Číslo licence:

Ulice a číslo domu:
Město:

Stát:

Telefon:

Email:

PSČ:

Upline Platinum - jméno:
Upline Smaragd - jméno:
Upline Diamant - jméno:
Pro potřeby kanceláře:

Podpis: __________________________________________

Doklad totožnosti a přihláška Amway
se shodují: ANO
NE
Ověřeno kým:_________________
InterNET Services Corporation  ISI (Czech), s.r.o., Štolbova 4, 162 00 Praha 6, ČR  DIČ: CZ25670760  email: iscczech@volny.cz

