
Jméno sponzora:       ID #:

Datum předání:          

Vaše SLMsmart aktivační skupina (Akce platná: 1 řijen - 31 prosinec 2014)  

Váš Bonus k SLMsmart výzvě (Akce platná: 1 řijen - 28 února 2015)

Nový člen týmu nebo 
sponzorovaný zákazník č.1

Nový člen týmu nebo 
sponzorovaný zákazník č.3

Nový člen týmu nebo 
sponzorovaný zákazník č.2

Můžete získat Aktivační bonus SLMsmart v říjnu, listopadu a prosinci 2014 za následujících podmínek:
1.  Sponzorujete tři členy týmu nebo zakázniky Aktivačním balíčkem 200 nebo 500CV SLMsmart
2.  Tyhle tři členové týmu i/anebo zakázniky mají aktivní program Automatického zasílání
3.  Vy máte aktivní Automatické zasílání (a máte minimalně 120 CV) a předpoklada se, že budou provize
4.  Odešlete měsíční aktivace ve skupinách potři před půlnocí posledního dne měsíce. Kupříkladu, všechny aktivace v listopadu musí se odeslat před 
 půlnocí 30 listopadu. 

*Označením přislušného čtverečku uveďte zda je to první nebo druhé objednaní alespoň 120CV v Automatickém zasílání SLMsmart Balení   

Minimalně jeden Aktivační balíček s alespoň 200CV SLMsmart musí být pořizený prostřednictvím aktivačního formuláře. Upozorňujeme, že za nového 
zákazníka označujeme jen zakázníka, ktery si pořizuje výrobek od Synergy WorldWide poprve. Aktivační výzva SLMsmart  je použitelná pouze pro 
evropské zákazníky a členy Týmu.

Můžete získat Bonus k SLMsmart Vyzvě každy třetí měsic pokud:
1. Každy jedinec ve váše trojite skupině  si pořídí alespoň 120 CV v Automatickém zasílání SLMsmart balení  během dvou nasledujících měsiců od první 
   aktivujicí zakázky
2.  Tyto tří členové týmu a zakázniky ve skupiné mají aktivní program Automatického zasílání.
3. Vy máte aktivní Automatické zasílání (a máte minimalně 120 CV) a předpoklada se, že budou provize
4. Odešlete údaje skupin po tři osoby, které do 28 února 2014 ukončily 90. denní Výzvu SLMsmart. 

Obsahuje ty členy týmu a zakázkniky ve vaši skupině, ktere se zůčastňují 90. denní výzvy SLMsmart. Týto jednotlivci si objednají alespoň 120CV 
v Automatickém zasílání SLMsmart Balení během dvou po sobě následujících měsíců od první aktivujicí objednavky.

JménoID # Zakázka za 2. měsicZakázka za 1. měsicCVDatum přihlášení

JménoID # zakázkaCVDatum příhlašení
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