
Vydejte se vstříc letním zážitkům 
Podmínky programu: 
- Přesné znění motivačních programů na každou kampaň naleznete ve své online

   kanceláři a bude rovněž sděleno prostřednictvím SMS vždy 1. den kampaně. K10 6. 7.,

   K11 27. 7., K12 17. 8. a K13 7. 9. 2017. 

- Pro objednání odměn v K10-K13 navštivte vaši online kancelář, kde naleznete

   přehled odměn a jejich objednávací čísla. 

- Nabídka je limitovaná, AL/AG si může objednat v každé kampani (K10-K13) pouze 1 ks

   odměn. 
- Objednávky se v rámci kampaně sčítají.

- Pro objednání sady 1 nebo 2 musí AL/AG splnit stanovenou výšku hodnoty objednávky

   v každé kampani v období K10-K13/2017.

- Požadovanou výšku objednávek nalezne AL/AG ve své online kanceláři.

- Nabídka je platná do vyprodání zásob.

- Cena výrobků se nezapočítává do celkové výše objednávky pro výpočet slevy.

- Hodnota výrobků se nezapočítává do tohoto programu.

- Ceny odměn jsou netto ceny.
- AVON si vyhrazuje všechna práva na změnu výrobků za výrobky se stejnou 

   nebo vyšší cenou.
- Tento program je platný pouze v K10-K13/2017.

- Program není platný pro AL/AG, kteří splnili nominační podmínky 2. kvartálu

   Bodového programu 2017. Tito AL/AG mohou set získat za body 

   z Bodového programu.
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Sledujte vaši online kancelář, 
kde vám výzvy každou kampaň odhalíme.

1. 
výzva

2. 
výzva

3. 
výzva

4. 
výzva

4 výzvy, díky kterým bude léto neopakovatelné.  1. výzvu 
odhalíte 

6. 7. 
a osvěží vás 

šťavnaté odměny.   

2. výzvu
odkryjte 

27. 7.  
a těšte se z dárků 

žhavých jako letní noc.  

3. výzvu
objevíte 

17. 8. 
a potěší vás odměny 

s vůní exotických dálek. 

4. výzva
vás zaujme 

7. 9. 
a pohladí vás dárky 

v barvách babího léta. 


