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- Ezt a bónuszt minden olyan
európai FV megszerezheti, aki
2019. január 1. és 31. között
kezdi az üzletet.
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- Ez EGYSZERI bónusz, amely
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- Ez a CAB bónusz a többi CAB
bónusszal megegyező módon
kerül kifizetésre.
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EZEK A BÓNUSZOK CSAK MAGYARORSZÁGI
VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZNAK. Az egyes
termékek
után
járó
Pontok
részletezése
a Termékek és Szolgáltatások listájában található,
a FV Webirodában.
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- Ezt a bónuszt olyan FV
szerezheti, aki 2019. január 1.
előtt kezdte az üzletet.
- A szerzett CQ ágaknak
januári kezdési időponttal kell
rendelkezni és az első 30 napon
belül kell kvalifikációt szerezni a
bónuszjogosultsághoz.
- A 10 pontba januárban szerzett
ügyfelek számítanak.
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- Nulla ponttal rendelkező ügyfelek NEM számítanak ebbe a bónuszba. -

