ZAKUP WYCISKARKI PRZEZ PRZEDSTAWICIELA
DLA PRZEDSTAWICIELA ZAREJESTROWANEGO DO 30 WRZEŚNIA 2015r.
1. Przedstawiciel ma zawsze prawo zamówić Kuvingsa za 1590 zł.
2. Zamówienie przez telefon (22) 318 33 33.
3. Punkty i obrót bezpośrednio na koncie Przedstawiciela od razu po złożeniu zamówienia.
DLA PRZEDSTAWICIELA ZAREJESTROWANEGO OD 1 PAŹDZIERNIKA 2015r.
1.
2.
3.
4.
•

Przedstawiciel ma prawo zamówić Kuvingsa za 1990 zł.
Zamówienie przez telefon lub samodzielnie w systemie.
Punkty i obrót bezpośrednio na koncie Przedstawiciela od razu po złożeniu zamówienia.
Zwrot 400 zł brutto na konto rabatowe następuje gdy:
osiągnięty zostanie min. 3% poziom rabatowy w miesiącu zakupu.

Zwrot 400 zł brutto na konto rabatowe następuje najwcześniej 21. dnia od odebrania
zamówienia, ale nie później niż przed zamknięciem miesiąca, w którym upłynął 21. dzień od
odebrania towaru.
5. Każdy Przedstawiciel zarejestrowany 1 października 2015r. i później ma prawo zakupu
wyciskarki za 1590 zł pod warunkiem, że kiedykolwiek osiągnął min. 3% poziom rabatowy.
6. Jeżeli nowozarejestrowany Przedstawiciel złożył w miesiącu rejestracji zamówienie na
Kuvingsa za 1990zł i minęło 20 dni, kolejną wyciskarkę w tym miesiącu może już zamawiać
telefonicznie za 1590zł.

SPRZEDAŻ WYCISKARKI PRZEZ PRZEDSTAWICIELA
NA KREDYT
1. Przedstawiciel podpisuje wniosek kredytowy z klientem.
2. Bank weryfikuje wniosek i przy pozytywnej decyzji na konto Betterware wpływa kwota
1990zł.
3. Przedstawiciel wysyła wniosek o kredyt do Betterware + zgodę na przetwarzanie danych
przez Betterware w celu wystawienia faktury dla klienta.
4. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Betterware:
A) Rejestruje klienta bezpośrednio pod Przedstawicielem, z którym zawarty został kredyt.

B) Wprowadza zamówienie do systemu, wysyła do klienta wraz z fakturą.
• Produkt nie ma punktów i obrotu
• Cena produktu 1990 zł
C) Najwcześniej 21. dnia od daty wystawienia faktury na koncie Przedstawiciela wpisywane
jest:
• 150 pkt
• 300 zł obrotu netto
• 400 zł rabatu brutto

PRZEDPŁATA NA KONTO BANKOWE BETTERWARE
1. Przeznaczony dla klientów, którzy chcą dokonać przelewu pełnej kwoty i uzyskać fakturę od
Betterware.
2. Przedstawiciel przesyła wypełniony formularz zamówienia wyciskarki Kuvings do Betterware
(do pobrania w Strefie Przedstawiciela) na adres: wyciskarka@betterware.pl.
3. Klient dokonuje płatności podając numer Przedstawiciela.
4. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Betterware:
A) Rejestruje klienta bezpośrednio pod Przedstawicielem, z którym zawarte zostało
zamówienie.
B) Wprowadza zamówienie do systemu, wysyła do klienta wraz z fakturą.
• Produkt nie ma punktów i obrotu
• Cena produktu 1990 zł
D) Najwcześniej 21. dnia od daty wystawienia faktury na koncie Przedstawiciela wpisywane
jest:
• 150 pkt
• 300 zł obrotu netto
• 400 zł rabatu brutto
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