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Kvalifikáció - általános
Ki kvalifikálhat az ASEA™ 2023 Ascentre? 

• Az ASEA minden – beleértve a Diamond vagy magasabb 
örökös ranggal rendelkező - aktív üzletépítője kvalifikálhat 
az ASEA 2023 Ascentre. 

• Az ösztönzőre történő kvalifikáció további feltételeit 
az „Ösztönzőút feltételei” részben találod a jelen 
dokumentum 2. mellékletében. Ez az „Ösztönzőút 
feltételei” dokumentum a virtuális iroda könyvtárában is 
megtalálható.

Kvalifikálhatnak a Diamond és magasabb szintű 
üzletépítők az ASEA 2023 Ascentre? 

Igen. Minden üzletépítő kvalifikálhat az  ASEA™  
2023 Ascentre.

Hogyan kvalifikálhatok az ASEA™ 2023 Ascentre? 

Az 1–4. díjszintekért bizonyos személyes regisztrációs 
volument és meghatározott PGV3-növekedést kell elérned. 
(A részleteket az Ascent brosúra táblázatában találod). 

2022. október 1-jén hozzáadva: Az 5. díjszinthez 1500 
személyes regisztrációs volument kell elérned, és fizetett 
rangodnak a 26 hetes kvalifikációs időszak során 13 hétig 
(Bronze+) örökös rangon kell lennie. Megjegyzés: a 13 hetes 
követelményt nem kell egyszerre teljesíteni.

Befolyásolja-e a heti fizetett rangom az Ascent jutalom 
megszerzését? 

Az 1–4. díjszintekhez kapcsolódóan nem, mivel ezek alapja a 
személyes regisztrációs volumen és a PGV3-növekedés.

Az új 5. díjszinthez az üzletépítőknek 1500 személyes 
regisztrációs volument kell elérniük, és a fizetett rangjuknak 
a 26 hetes kvalifikációs időszak során 13 hétig (Bronze+) 
örökös rangon kell megtörténnie. Megjegyzés: a 13 hetes 
követelményt nem kell egyszerre teljesíteni.

Bronze alatti örökös ranggal rendelkező üzletépítők 
kvalifikálhatnak az 5. díjszintre?

Nem. Az üzletépítőknek 2022. szeptember 2-án Bronze vagy 
magasabb örökös ranggal kell rendelkezniük ahhoz, hogy 
kvalifikálhassanak erre a díjszintre.

Személyes regisztrációs volumen
Mi az a személyes regisztrációs volumen? 

• A személyes regisztrációs volumen az üzletépítők 
személyesen szponzorált új üzletépítői és kiemelt vásárlói 
kvalifikációs időszak alatti első megrendeléseinek összege.

• A volument csak az üzletépítők legalább 100 (vagy kiemelt 
vásárlói megrendelések esetén 50) volumenpontú első 
megrendeléseinél fogjuk figyelembe venni, és tartalmaznia 
kell egy előfizetési sablont.

• A díjra történő kvalifikációra beszámítható egyazon első 
megrendelésből származó maximális volumen 1000.

A személyes regisztrációs volumen számításához 
kapcsolódik minimális PV-követelmény az előfizetési 
sablonhoz? 

Az előfizetési sablonhoz nem kapcsolódnak PV-
követelmények, de a sablonnak termékrendelésnek kell 
lennie. Vedd figyelembe, hogy az Advancing Life Foundation-
adomány NEM termékrendelés. 

Ha egy új üzletépítő vagy kiemelt vásárló a regisztráció 
során házhozszállításra előfizetési sablont készít, később 
lemondja, és egy „személyes átvétel” típusút készít, 
ugyanúgy számít a regisztrációs volumene?

Csak akkor számít, ha az új előfizetés hozzáadása a 
regisztrációt követő 24 órán belül megtörténik. 

ASEA 2023 Ascent

Gyakran ismételt kérdések
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PGV3 és PGV3 növekedése  

Mi az a PGV3?

A PGV3 a személyes csoportos volumen (PGV) a szponzori fa 
három (3) szintjén történő összegzése.

A PGV3-értékem tartalmazza a személyes volumenemet?

Igen, a saját magad által generált volument tartalmazza, ami 
a saját vásárlásodból, illetve a bármely általad szponzorált 
kiskereskedelmi vásárló vagy kiemelt vásárló vásárlásaiból 
származhat.

Mi az a PGV3-növekedés?

• A PGV3-növekedés számítása során a kvalifikációs 
időszak összes PGV3-át a bázisidőszak összes PGV3-ához 
hasonlítjuk. A bázisidőszak a kvalifikációs időszak kezdetét 
közvetlenül megelőző 26 hetes időszak (10–35. jutalékhét).

• Azok az új ASEA-üzletépítők is részt vehetnek, akik a 
kvalifikációs időszak kezdete után regisztrálnak. Az ő PGV3-
bázisuk nulla lesz. A bázisidőszakban regisztrált üzletépítők 
maximális PGV3-bázisának számítása a brosúra táblázata 
alapján történik.

Honnan tudhatom meg a PGV3-bázisomat?

• A PGV3-bázisodat az Ascent mikrowebhely Fejlődésem 
oldalán találod.

• Amíg az Ascent mikrowebhely fejlesztése folyamatban van, 
a PGV3-bázisod megtekintéséhez jelentkezz be a virtuális 
irodádba, kattints a Teljes volumen gombra a virtuális iroda 
kezdőlapjának tetején, exportáld a heti PGV3-adatodat, 
és add össze a 10–35. héthez tartozó heti PGV3-at, hogy 
megkapd a PGV3-bázisodat.

• Ha a kvalifikációs időszak kezdete után regisztrálsz, a 
PGV3-bázisod nulla lesz.

• Ha a bázisidőszak során regisztrálsz, a PGV3-bázisod a heti 
PGV3 26-tal történő szorzásának átlaga lesz. Ha ez az érték 
a brosúrában található táblázat maximális PGV3-értéke 
felett van, a táblázatban található PGV3-maximum lesz a 
PGV3-bázisod.

Egyéb   
Hogyan követhetem nyomon a személyes regisztrációs 
volumenem és a PGV3-növekedésem alakulását? 

Az Ascent mikrowebhely Fejlődésem oldalán láthatod a 
kvalifikációba beleszámított regisztrációkat, a saját promóciós 
PGV3-volumened, valamint hogy milyen PGV3-volumen 
szükséges az egyes díjszintekhez. A Fejlődésem oldalon a 
PGV3-bázisodat is megtalálod.

Milyen gyakran történik a mikrowebhely frissítése?

A PGV3 frissítése hetente (szerdánként) történik, a személyes 
regisztrációs volumen frissítése pedig naponta. 

Ha egy meglévő üzletépítő vagy egy kiemelt vásárló 
megváltoztatja az előfizetési sablonját (pl. megváltoztatja 
a szállítási módot), a volumen beszámít az  
Ascent-kvalifikációba? 

A volumen NEM számít be a személyes regisztrációs 
volumenbe, mert meglévő üzletépítőről vagy kiemelt 
vásárlóról van szó, de beleszámít a PGV3-növekedésbe, ha 
a meglévő üzletépítő vagy kiemelt vásárló a szponzori fád 
három (3) szintjén belül van.

Hogyan válthatják meg a vendégek az Ascent-utazást a 
felső vonal, az alsó vonal vagy a családtagok számára? 

• Az Ascent ösztönzőutazáson szeretettel várjuk a kvalifikált 
üzletépítők házastársát, családtagját, barátját vagy egy 
másik ASEA-üzletépítőt. Vendégként +1 fő vehet részt. A 
kvalifikált üzletépítő csak egy szobát kap, amelyet meg fog 
osztani a vendéggel, és a vendég nem vásárolhatja meg a 
házastársa részvételét.

• A kvalifikált üzletépítők a +1 vendégükön felül a közvetlen 
családtagjaikat is magukkal hozhatják a saját költségükön. 
További szobák a foglaltság függvényében lesznek 
elérhetőek.

• Nem lehet másik régió Ascent-utazását megvásárolni.

Diamond és magasabb szinten meg lehet vásárolni az 
Ascent-utazást?  

Mivel az ASEA™ 2023 Ascent rendezvényre minden üzletépítő 
kvalifikálhat, az 5. díjcsomagon túl nincs lehetőség további 
megváltásra.

Korlátozott a rendelkezésre álló jutalmak száma? 

Nem. A magasabb kategóriájú jutalmak legmagasabb 
pontösszeget elérő személyre vagy személyekre történő 
korlátozása helyett minden jutalmat bárki megszerezhet, aki 
teljesíti a kvalifikációs feltételeket.
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Akkor is megkapom az 5. díjcsomagot, ha a 4. díjra is 
kvalifikálok?

Nem. Minden üzletépítő csak egy díjcsomagot kap (a 
magasabbat).

Az 1–4. díjszintcsomagok utazási költségeit készpénzben 
térítik meg? Igazolásként be kell mutatnom a nyugtákat (pl. 
a repülőjegyekét)?

• Az 1–4. díjszintcsomagok részeként kapott utazási 
költségtérítések kifizetése USA-dollárban történik a 
kedvezményezett fiókjára az eseményen történő részvételt 
követő 30 napon belül.

• Nincs szükség igazolásként a nyugták bemutatására. 

• Olyan, mintha a kvalifikáló utazási jóváírást kapna a 
díjszintje alapján, attól függetlenül, hogy az üzletépítő mire 
költi. 

Mit jelent az 5. díjszint 750 $ kedvezménye az utazásból és 
szállásból? Ez mennyiben más?

Az 5. díjszint 750 $ értékű kedvezménye más, mint a többi 
díjszinthez tartozó utazási költségtérítés (utazási jóváírás 
készpénzben), mert az 5. díjszintre kvalifikált személyek a 
vállalat felé kifizetik a teljes részvételi díj 750 $ kedvezmény 
levonása után fennmaradó részét, beleértve a szállás és 
üdülőhely díjait.

Hogyan hatnak a visszáruk az Ascent kvalifikációira? És 
hogyan tudja ezt az ASEA felügyelni?

• A visszatérítésre visszaadott termékek nem számítanak 
bele az ösztönzőprogramra történő kvalifikációba.

• A fentieken felül az üzletépítő kvalifikációs állapotát 
utólagosan befolyásoló visszáruk bármely ösztönződíj 
beváltását követő 12 hónapon belül azt eredményezik, 
hogy az üzletépítő a vállalat belátása szerint visszatéríti 
a vállalat felé a díj ellenértékét, valamint bármely egyéb 
elismerést. 

• Pénzügyi és megfelelőségi csapatainknak megfelelő 
eszközök állnak rendelkezésére ennek a felügyeletéhez.

Az Ascent rendezvényre kvalifikált üzletépítők ugyanazon 
az utazáson vesznek részt világszerte?

• Az idén három regionális ASEA Ascent helyszín van. A 
dátumok, a helyszínek és az utazás részletei eltérőek 
lehetnek a különböző régiókban.

• A kvalifikáló üzletépítők utazási célpontja automatikusan 
be van állítva azon régió alapján, ahol fiókjuk regisztrációja 
történt. 

• Az ösztönzőre történő kvalifikáció további feltételeit 
az „Ösztönzőút feltételei” részben találod a jelen 
dokumentum 2. mellékletében. Ez az „Ösztönzőút 
feltételei” dokumentum a virtuális iroda könyvtárában is 
megtalálható.
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Feltételek
Részvételi jogosultság

• A kvalifikáló üzletépítők utazási célpontja automatikusan 
be van állítva azon régió alapján, ahol fiókjuk regisztrációja 
történt. 

• A programra vonatkozó részvételi jogosultság további 
részleteit illetően lásd az „ Ösztönzőút feltételei” 
című dokumentumot, amely az ASEA virtuális iroda 
könyvtárában a következő címen érhető el:  
office.aseaglobal.com

Kvalifikáció

• A visszatérítésre visszaadott termékek nem számítanak 
bele az ösztönzőprogramra történő kvalifikációba.

Jutalom beváltása

• A jutalomcsomag bármely részének igénybe vételéhez a 
kvalifikált ASEA üzletépítőknek részt kell venniük az Ascent 
rendezvényen.

• A jutalmak nem ruházhatók át és nem válthatók be készpénzre.

• A díj átadása előtt mindenki, aki kvalifikált, értékesítési és 
megfelelőségi felülvizsgálaton esik át.

• Az 5. csomag kivételével nincs lehetőség a részvétel 
megvásárlására.

• Az ASEA fedezi a repülőtér és az üdülőhely közötti 
transzfert a megadott érkezési és indulási napokon 
minden regisztrált Ascent rendezvényre kvalifikált személy 
számára.

• Minden kvalifikált üzletépítő saját maga felelős utazásának 
lefoglalásáért. Az utazási költségtérítést tartalmazó 
jutalomcsomagra jogosult személyeknek a rendezvény 
befejezését követő 30 napon belül visszatérítik az utazási 
költségeket.

• Határidők az eseményeken való regisztrációra: ASEA 2023 
Asia Pacific Ascent – 2023. március 31. (USA hegyvidéki 
idő); North America Ascent – 2023. március 27. (USA 
hegyvidéki idő); Europe Ascent – 2023. május 12. (közép-
európai idő).

• Azoknak a kvalifikált üzletépítőknek, akik regisztrálnak 
a rendezvényre, de nem jelennek meg (a 60 napos 
lemondási határidő figyelembe vétele nélkül), felszámítják 
a regisztrációjuk során felmerült költségeket.

• A regisztrációs adatokban bekövetkező bármilyen változást, 
ideértve a névváltoztatást és az új vendégek hozzáadását 
legkésőbb a következő határidőig kell bejelenteni: Asia 
Pacific Ascent – 2023. március 31. (USA hegyvidéki idő); 
North America Ascent – 2023. március 27. (US hegyvidéki 
idő) és Europe Ascent – 2023. május 12. (közép-európai idő).

Utazás és üdülőhely

• A visszatérés tervezett időpontján túl hat hónapig érvényes 
útlevéllel kell rendelkezni.

• Ha vízum vagy úti okmányok szükségesek, akkor 
ezeknek a beszerzéséért az üzletépítők saját maguk 
felelősek, beleértve az esemény idején a COVID-
19-hez kapcsolódóan esetlegesen érvényben lévő 
követelményeket.

• Javasoljuk, hogy előre nézz utána a célállomás utazási és 
oltási követelményeinek.

• Az ASEA nem tudja megváltoztatni vagy magasabb 
szintűre cserélni az Ascent rendezvényen résztvevő 
üzletépítők jutalomszint szerinti szállodai elhelyezését

• Az Ascent ösztönzőutazáson szeretettel várjuk a kvalifikált 
üzletépítők házastársát, családtagját, barátját vagy egy 
másik ASEA-üzletépítőt. Vendégként +1 fő vehet részt. A 
kvalifikált üzletépítő csak egy szobát kap, amelyet meg fog 
osztani a vendéggel, és a vendég nem vásárolhatja meg a 
házastársa részvételét.

• A kvalifikált üzletépítők a +1 vendégükön felül a közvetlen 
családtagjaikat is magukkal hozhatják a saját költségükön. 
További szobák a foglaltság függvényében lesznek 
elérhetőek.

• Utasbiztosítás nem követelmény, és azt az ASEA nem 
biztosítja. Ha az üzletépítők mégis a biztosítás mellett 
döntenek, akkor ezt saját maguk hivatottak elintézni.

Megállapodások

• Az ASEA LLC fenntartja magának a jogot, hogy a 
jutalomban részesülők nevét, képét és hasonló adatait 
felhasználja a nyomtatott és online médiumokban az ASEA 
termékek és promóciók értékesítése céljából.

• Az ASEA LLC a saját belátása szerint kizárhatja bármelyik 
résztvevőt az ösztönzőben való részvételből.

• Ezt az ösztönzőprogramot az ASEA LLC saját belátása 
szerint bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja.

Lemondás

• Azoknak a kvalifikált üzletépítőknek, akik már regisztráltak 
az ASEA Ascent rendezvényre, de mégis úgy döntenek, 
hogy lemondják részvételüket, azoknak lemondási díjat 
számolunk fel az alábbi táblázat szerint:

• 0–60 nappal előtte: az út 100%-a személyenként

• A lemondási díj kifizetése a lemondástól számított 60 
napon belül esedékes. A késedelmes díjfizetés a jutalékok 
visszatartását eredményezheti.

1. melléklet
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2. melléklet

Ösztönzőút feltételei 
A fiókátvitel nyomán keletkező rangbeli előrelépés nem 
számít bele az ösztönződíjra történő kvalifikációba.

Az ösztönződíj eléréshez szükséges minden (régebbi, 
jelenlegi vagy jövőbeli) pont vagy jóváírás egy üzletépítő 
fiókjának értékesítése, elajándékozása vagy átírása után 
azonnal érvényét veszti, és nem vihető át.

Az üzletépítő kvalifikálandó fiókjának a kvalifikációs időszak 
és az ezt követő várakozási időszak során az ösztönződíj 
elismeréséig meg kell felelnie az ASEA Szabályzatában 
foglaltaknak, valamint az üzletépítői szerződésnek. A 
fiókoknak a teljes kvalifikációs időszak, valamint az ezt követő 
várakozási időszak során az ösztönződíj beváltásáig meg kell 
őrizniük jó hírnevüket.

Ahhoz, hogy ösztönződíjra kvalifikálhassanak, az 
üzletépítőknek engedélyt kell adniuk, hogy elismerjék őket, 
és fenn kell tartaniuk jó hírnevüket. Nem vehetnek részt olyan 
üzletépítői fiókok vagy elismerendő nevek, akikhez bármilyen 
okból „Nem elismerhető” állapot kapcsolódik.

Ha az ösztönzőszabályok lehetővé teszik vendég hívását, 
minden kvalifikált üzletépítő egy vendéget hozhat 
magával az útra. Kvalifikált fiókonként legfeljebb két 
ember megengedett. A vendég lehet egy házastárs, fiók-
társtulajdonos, az üzletépítő alsó vonalán lévő személy, 
családtag vagy barát, feltéve, hogy betöltötte a 18. életévét, 
és személyes használat céljából történő vásárlástól eltekintve 
nem vesz részt más MLM-vállalkozásban.

Az ösztönzőutazás vendégei csak abban az esetben 
vehetnek részt, ha a kvalifikáló üzletépítő a teljes esemény 
során fizikailag jelen van.

A visszatérítésre visszaadott termékek nem számítanak 
bele az ösztönződíjra történő kvalifikációba. Az üzletépítő 
kvalifikációs állapotát utólagosan befolyásoló visszáruk 
bármely ösztönződíj beváltását követő 12 hónapon belül azt 
eredményezik, hogy az üzletépítő a vállalat belátása szerint 
visszatéríti a vállalat számára a díj ellenértékét, valamint 
bármely egyéb elismerést.

Az üzletépítő vagy a vendég oldalán a hivatalos megerősítést 
és a vállalat oldalán felmerült költségek kifizetését követő 
lemondás nyomán lehetséges, hogy az üzletépítő 
visszatérítésre lesz köteles a vállalat felé.

Az ASEA fenntartja a jogot az Ösztönzőút feltételeinek 
bármikor történő módosítására, valamint a szabályok és a 

kvalifikációs követelmények saját belátása szerint történő 
értelmezésére.

Minden program határideje értesítés nélkül változhat. Az 
ösztönződíj értéke az üzletépítő fiókjához kapcsolódó 
adóköteles jövedelemnek minősülhet, és minden adó 
megfizetése kizárólag az üzletépítői fiók tulajdonosának 
a felelőssége. Az ösztönződíjak nem átruházhatók, nem 
válthatók készpénzre vagy jövőbeli utazásra, díjra vagy 
egyéb ellentételezésre.

A program nem érvényes olyan helyeken, ahol törvénybe 
ütközik, és a vonatkozó szövetségi, állami és helyi 
jogszabályok hatálya alá tartozik.

A jelen program tekintetében Utah állam jogszabályai az 
irányadók, és a program résztvevői ezúton tudomásul 
veszik, hogy a programhoz kapcsolódó minden vitás 
kérdés rendezése kizárólag az üzletépítői szerződésben 
megfogalmazott folyamat alapján történik.

Az esetleges vonatkozó utazásszervezési tevékenység vagy 
jóváírás alapját a fiók elsődleges címe határozza meg a 
kvalifikációs időszak végén.

Az üzletépítőkre az ösztönző feltételei azon ország alapján 
vonatkoznak, ahol a fiókjuk a kvalifikációs időszak során regisztrált.

Az ASEA fenntartja a jogot, hogy a díjban részesülők nevét, 
fényképeit és megjelenítését nyomtatott és internetes 
megjelenésekben az ASEA termékei, eseményei és 
promóciói értékesítése céljából felhasználja.

Ha az ösztönzőhöz kapcsolódó szabályok lehetővé teszik 
az üzletépítői vásárlást, azt kizárólag saját maguknak 
tehetik meg, és egy közeli személyt hozhatnak vendégként. 
A vásárlást végző üzletépítő nem hozhat magával nem 
kvalifikált üzletépítőt vendégként.


