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EUROPA

NYD FREMGANGEN

Opbyg dit PGV3-volumen og se din
forretning vokse, mens du slapper
af i paradis
PGV3 og personligt tilmeldingsvolumen er din nøgle til at
optjene en eksklusiv invitation til ASEA Ascent 2022 langs
den smukke kyst Paphos på Cypern. Jo mere nyt volumen,
du genererer, jo bedre bliver dit ophold på Cypern!

9. – 12. JUNI 2022
KVALIFIKATIONSPERIODE

11. september 2021 – 11. marts 2022

ANNABELLE HOTEL,

EGNETHED

PAPHOS

Alle aktive ASEA-partnere,
der ikke har kvalificeret sig til
ASEA® Diamond Summit før
kvalifikationsperiodens startdato,
kan optjene point mod en Ascent
2022-præmiepakke.

Nyd de varme kyster,
omgivet af det blå hav, på
Hotel Annabelle i Paphos. Et
5-stjernet feriested, frodigt
med skyggefulde palmer og
med mulighed for luksuriøs
afslapning, pools på flere
niveauer, spisning i intime
omgivelser ved poolen og
med det elegante hav som
baggrund.
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OPTJEN DIN PRÆMIE
Hver Ascent-præmiepakke er baseret på to typer salgsvolumen. Hold øje med begge to – og sigt
efter din præmie!
#1 Personligt tilmeldingsvolumen
Volumen fra tilmeldingsordrerne fra dine nye personligt sponsorerede partnere og foretrukne
kunder lægges sammen i løbet af kvalifikationsperioden med henblik på at opfylde præmiekravene.
Volumen tælles kun med i tilknyttede tilmeldingsordrer med mindst 100 volumenpoints (50 for
ordrer fra foretrukne kunde), og de skal omfatte en autoship-skabelon.
#2 PGV3: Personligt gruppevolumen gennem tre niveauer

EUROPA

De første tre niveauer af dit personlige sponsorshiptræ er nøglen til at optjene Ascent-præmier. For
at begynde at kvalificere dig, skal du øge dit PGV3 med 20.000 points over din basis-PGV3 (din
samlede PGV3 i løbet af perioden på 26-uger lige inden starten af kvalifikationsperioden).
PERSONLIG TILMELDING

PGV3-vækst

1. PRÆMIE

• Indkvartering i suite til 2 pers.
• Op til $1000 i rejsegodtgørelse
• Alle måltider
• Transport til og fra lufthavnen
• Eksklusive ASEA-gaver
• Gruppetræninger & -aktiviteter

4.000+

50.000+

2. PRÆMIE

• Indkvartering i feriebolig til 2
• Op til $500 i rejsegodtgørelse
• Alle måltider
• Transport til og fra lufthavnen
• Eksklusive ASEA-gaver
• Gruppetræninger & -aktiviteter

3.000+

40.000+

3. PRÆMIE

• Indkvartering i feriebolig til 2
• Op til $250 i rejsegodtgørelse
• Alle måltider
• Transport til og fra lufthavnen
• Eksklusive ASEA-gaver
• Gruppetræninger &- aktiviteter

2.000+

30.000+

4. PRÆMIE

• Indkvartering i feriebolig til 2
• Alle måltider
• transport til og fra lufthavnen
• Eksklusive ASEA-gaver
• Gruppetræninger & -aktiviteter

1.000+

20.000+

PRÆMIENIVEAU

PRÆMIEPAKKE

*Alle beløb vist i USD

KVALIFIKATION FOR NYE PARTNERE
Nye ASEA-partnere, som tilmeldes efter
kvalifikationsperioden er begyndt, kan stadig
deltage. Deres basis-PGV3 vil være nul. Partnere,
som blev tilmeldt i løbet af basisperioden, vil have
en maksimal basis-PGV3 baseret på tabellen til højre.
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Resterende uger i basisperioden

Maks. PGV3

1–4

3.000

5–8

6.000

9–13

9.000

14–17

12.000

18–21

15.000

22–26

18.000
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VILKÅR OG BETINGELSER
Egnethed

Rejser & feriested

ASEA Ascent 2022 i Paphos, Cypern er den officielle Ascent-rejse
for ASEA-partnere, der er registreret i disse markeder:

Et pas, der er gyldigt seks måneder efter den planlagte
returrejsedato, er påkrævet.

Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig,
Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal,
Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz,
Storbritannien.

Hvis det er nødvendigt, er partnerne selv ansvarlige for at få
deres egne visa eller rejsedokumenter.

EUROPA

Destinationen for kvalificerede partnere angives automatisk
baseret på det område, hvor deres konto er registreret.
Kvalificerede ASEA-partnere kan vælge at deltage i en anden
Ascent 2022-destination end den, der er i deres lokale region, for
egen regning, afhængigt af tilgængelighed.
Partnere med en livstidsrang på Diamond eller højere , der ikke
tidligere har kvalificeret sig til Diamond Summit, er berettiget til
at deltage i Ascent 2022.
Se dokumentet ”Vilkår og betingelser for incitamentstur”, som
er tilgængeligt i dit ASEA virtuelle kontor-bibliotek på
office.aseaglobal.com, for flere oplysninger om kriterierne,
der skal opfyldes for dette incitament.
Kvalifikation
Det maksimale volumen fra en enkelt tilmeldingsordre, der kan
tælles med i præmiekvalifikationen, er 1.000.
For at tælle med i præmiekvalifikationen, skal en tilmeldingsordre
være større end 100 PV (50 PV for Foretrukne kunder), og
indeholde en aktiv autoship-skabelon, når den placeres.
Indløsning af præmier
Kvalificerede ASEA-partnere skal deltage i ASEA Ascent 2022 for
at indløse en del af deres præmiepakke.
Præmierne kan ikke overdrages og kan ikke indløses til kontanter.
Alle tidligere og nuværende kvalificerede Diamond Summitpartnere inviteres til at deltage i ASEA Ascent for egen
regning. Denne invitation (eller Diamond-indkøb) er baseret på
tilgængelighed. Partnere, der selv køber turen, vil være ansvarlige
for at betale rejse- og opholdsomkostningerne.
Når du køber ASEA Ascent 2022, skal Diamond-partnere
booke via det officielle ASEA-registreringssted for at modtage
arrangementfordele.
ASEA dækker transporten mellem lufthavnen og
feriedestinationen på de tildelte ankomst- og afrejsedage for alle
registrerede, kvalificerede Ascent-partnere.
Alle kvalificerede partnere er ansvarlige for at booke deres egne
rejsearrangementer. De, der har optjent en præmiepakke, som
inkluderer rejsegodtgørelse, vil blive godtgjort inden for 30 dage
efter arrangementets afslutning.
Registreringsfristen for at deltage i ASEA Ascent er den
1. april 2022.
Kvalificerede partnere, der registrerer for at deltage i
arrangementet, men ikke møder op (uden at give 60 dages
varsel om aflysning), vil blive opkrævet for eventuelle udgifter i
forbindelse med deres registrering.

ASEA er ikke i stand til at ændre eller opgradere ferieboligen for
nogen partnere efter præmieniveau for nogen partnere på ASEA
Ascent 2022.
Rejseforsikring er ikke et krav, og vil ikke blive tegnet af ASEA.
Partnerne kan træffe deres egne aftaler, hvis de ønsker det.
Aftaler
ASEA LLC forbeholder sig ret til at bruge navne, billeder
og portrætter af prisvindere til trykte og online medier ved
markedsføring af ASEA-produkter og kampagner.
ASEA LLC er berettiget til efter egen vurdering at diskvalificere
enhver deltager fra incitamentet.
ASEA LLC forbeholder sig ret til at ændre vilkårene og
betingelserne for dette incitament-program.
Aflysninger
Kvalificerede medarbejdere, der allerede har registreret sig til
ASEA Ascent 2022, og beslutter at annullere, vil pådrage sig
annulleringsgebyrer som vist i gebyrtabellen nedenfor:
0 - 60 dage før: 100 % af rejseomkostningerne pr. person
Betaling af afbestillingsgebyrer forfalder inden for 60 dage
efter aflysning. Forfaldne gebyrer kan føre til, at der
tilbageholdes provisioner.
Ofte stillede spørgsmål
Er der en grænse for antallet af tilgængelige præmier?
Nej. I år kan hver præmie i stedet for at have toppræmier
begrænset til den eller de personer, der har de højeste antal
points, optjenes af alle, der opfylder de kvalifikationer, der er
anført i dette dokument.
Påvirker min ugentlige betalingsrang min Ascentpræmiekvalifikation?
Nej. Vi har foretaget en ændring i år, og den ugentlige
betalingsrang påvirker nu kun præmiekvalifikationen til vores
ASEA® Diamond Summit- og Legacy Experience-rejser, ikke
Ascent. Ascent-præmier er nu baseret på tilmeldingsvolumen
og PGV3-vækst, for at tilskynde partnere til at øge produktsalget
i de første tre niveauer af deres personlige sponsorshiptræ.
Vil alle kvalificerede Ascent-partnere globalt deltage i den
samme tur?
Der er tre regionalt baserede ASEA Ascent-destinationer i år.
Oplysningerne i denne brochure er specifikke for ASEA Europa.
Datoer, destinationer og rejseoplysninger varierer for andre regioner.

Eventuelle ændringer af registreringsoplysninger, herunder
navneændringer og tilføjelse af nye gæster, skal indsendes
senest den 29. april 2022.
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