EU

RO

PE

20
19

2 019

Kad ir koks būtų jūsų rangas,
šios kelionės esate verti.
Įvykdykite kvalifikacinius
reikalavimus ir leiskitės į svajonių
atostogas su „European Master
Builder Trip“.
Pasiruoškite atrasti neprilygstamus
paplūdimius ir kraštovaizdžius.
Mėgaukitės jums paruoštais
įdomiais užsiėmimais...

...ir atsipūskite išskirtiniame viešbutyje,
kuriame su kompanionu ar kompanione
apsistosite 4 dienas ir 3 naktis.

Užsibrėžkite tikslą atitikti kvalifikacinius reikalavimus
ir laimėkite šią puikią kelionę

KVALIFIKACINIAI KRITERIJAI
2018 m. spalis – 2019 m. gegužė

NAUJAS RANGAS

KVALIFIKACIJOS LAIKAS

“LP” – ORGANIZACIJOS APIMTIS
(sukaupti LP)

„Diamond“

5 kartai

22.000LP

„Presidential Diamond“

2 kartai

36.000LP

„International Diamond“

1 kartas

70.000LP

„Gold International Diamond“

Automatinis pakvietimas

-

ESAMAS RANGAS

KVALIFIKACIJOS LAIKAS

“LP” – ORGANIZACIJOS APIMTIS

„Presidential Diamond“

4 kartai

15%

„International Diamond“

3 kartai

10%

„Gold International Diamond“

1 kartas

10%

Padidėjimas % — 2018 m. spalis – 2019 m. gegužė

*Esami GID gali 8 mėnesius perkvalifikuoti kaip „International“ (OV išaugimas – 10 %)

160 EUR „Builder Bonus“ laimėtojai

Visi „Builder“ arba „Diamond“, kurie keturis kartus laimi 160 EUR „Builder Bonus“, automatiškai
laimi ir „Master Builder Trip“ kelionę – „Europe 2019“

1. Kelionės trukmė yra 4 dienos ir 3 naktys.
2. Naujais atitinkamo rango platintojais laikomi platintojai, kurie šį rangą pirmąsyk pasiekė nuo spalio premijos
laikotarpio iki gegužės premijos laikotarpio.
3. Kartus laimėtos 160 EUR „Builder Bonus“ premijos kvalifikacinis kriterijus taikomas tik rangams „Builder“ ir
„Diamond“.
4. Skatinamoji kelionė suteikiama ID turėtojui ir jo kompanionui (drauge pildžiusiam paraišką arba partneriui).
5. Prizas negali būti keičiamas, perduodamas ar išmainytas į pinigus.

BASES

6. Gauti šią paskatą gali tik platintojai, turintys europietišką ID kodą.
7. Kai platintojai laimi kelionę, jie per 10 dienų turi patvirtinti dalyvavimą, užpildyti atitinkamą formą (su laimėtojo ir
kompaniono duomenimis) bei pateikti jų tapatybės kortelių kopijas. Jei per 10 dienų dalyvavimas nepatvirtinamas,
teisė į kelionę prarandama. Jeigu jau išdavus skrydžių bilietus paaiškėja, kad laimėtojai negali vykti į kelionę ir nėra
įrodomų tai nulėmusių nenugalimos jėgos aplinkybių, visi anuliavimo kaštai išskaičiuojami iš platintojo sąskaitos.
8. Bonus Builder laimėtojų užsakymai pagal „Loyalty Program“ turi būti išsiųsti ir gauti (grąžinti laimėtojo ir „Bonus
Builder“ dalyvių užsakymai pagal „Loyalty Program“ neįskaitomi).
9. Į apsistojimą, kai viskas įskaičiuota, įeina visas maitinimas (pusryčiai, pietūs bei vakarienė) ir apgyvendinimas. Į
tai neįeina papildomi dalykai, tokie kaip minibaras, kambarių tarnyba, papildomos viešbučio paslaugos, papildoma
veikla, kurios neorganizuoja „4Life“, ir pan. Atsakomybė atsiskaityti už pastaruosius tenka asmeniui, kurio vardu
buvo užsakytas kambarys. Į šią paskaitą neįeina kelionės į „4Life“ nurodytą išvykimo vietą ir iš jos.
10. Laimėtojai privalo vadovautis etikos ir geros komercinės praktikos principais, kaip tai apibrėžia atitinkamoje
rinkoje taikomi standartai bei procedūros.
11. Kelionė „Europe Master Builder Trip“ laikoma išmoka, todėl gausite mokestinę sąskaitą-faktūrą.
12. Konkrečios datos ir vietovės, į kurias keliaujama, bus netrukus paskelbtos per socialinius tinklus.

SUŽINOKITE DAUGIAU
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