
POdMíNKy MOtiVAčNíhO PrOgrAMu:

- SL musí být v K15 potvrzený (BAK+).
- SL musí najmenovat alespoň 7 nových AL/Ag se splněným 1. krokem programu Moje AVON přivítání v 1g SL.
- SL musí mít nárůst čistého obratu v 1g v K15/2016 vs. K15/2015 min. o 1 Kč.
- SL získá smartphone za 1 Kč vložením speciálního obj. č. 9000 1 do své objednávky v K16/2016.
- Smartphone huawei y3 ii bude distribuován kurýrní společností během K17/2016.
- Nabídka je platná pouze v K15/2016.
- AVON si vyhrazuje všechna práva na změnu výrobku za výrobek se stejnou nebo vyšší cenou.

Vyberte si jeden z dárkových programů 

Moje AVON přivítání
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1 726 Kč
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POdMíNKy dárKOVéhO PrOgrAMu MoJe AVoN PřiVítáNí:
Vyberte si jeden ze dvou programů Moje AVON přivítání. Ve své první kampani spolupráce 
zadejte se svou objednávkou, ve které splníte podmínku 1. kroku programu, speciální 
obj. č. vybraného programu. Po zadání speciálního obj. č. v prvním kroku už není možné 
vybraný program v dalších krocích měnit. V dalších krocích není nutné zadávat obj. č., 
program bude pokračovat automaticky. Po splnění podmínek získáte dárky v příslušné 
kampani s objednávkou automaticky. Objednávky se v rámci jedné kampaně sčítají. 
Tento program se vztahuje vždy na 4 po sobě jdoucí kampaně. V případě, že účastník 
v kterékoliv fázi nesplní podmínku objednávky připadající na příslušný krok (kampaň) 
v rámci programu, jeho účast v programu je automaticky ukončena. Každý účastník může 
být do programu zařazen pouze jednou. Tento program je platný  pro všechny nové  
AL/AG, kteří začnou spolupráci s AVONem v kampaních 14-17/2016.

1.  KAMPAň
Součet objednávek:

900 Kč

2.  KAMPAň
Součet objednávek:

1 200 Kč

3.  KAMPAň
Součet objednávek:

1 500 Kč

4.  KAMPAň
Součet objednávek:

1 800 Kč

Každá nová AL si VYBERE ze dvou programů zadáním speciálního 
obj. č. do objednávky, ve které splní 1. krok programu (900 Kč).

Splňte první 

2 kroky 
programu 

Moje AVON přivítání
a získejte 

vůni AVON 
Cherish 

the Moment 
EDP

POdMíNKy PrOgrAMu 
PrO NOVé AL/Ag, Kteří 
zAčNOu SPOLuPráCi  
S AVONeM V K15/2016:
-  AL/AG, kteří splní v K15/2016 

první krok programu Moje AVON 
přivítání si můžou ve své druhé 
kampani spolupráce objednat 
vůni AVON Cherish the Moment 
EDP (obj.č. 9150 4)  
jen za 19,00 Kč.

-  Pro získání dárku zadejte obj. č. 
do své objednávky v K16/2016.

-  Program je platný pro všechny 
nové  AL/AG, kteří začnou 
spolupráci s AVONem v K15/2016 
a splní první dva kroky programu 
Moje AVON přivítání.

-  Nabídka je platná do vyprodání 
zásob.

-  Cena výrobku se započítává  
do celkové výšky objednávky pro 
vypočet slevy.Hodnota výrobku 
se nezapočítává do tohoto 
programu.

-  AVON si vyhrazuje všechna práva 
na změnu výrobku za výrobek se 
stejnou nebo vyšší cenou.

jen za 

19,00 Kč
obj.č. 9150 4


