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Dla kogo: program kierowany do Partnerów Biznesowych z poziomów efektywności
15%, 18% oraz Złotych Magnolii, Partnerów będących na statusie Sprzedawcy lub
Reklamującego
Miesiąc bazowy: styczeń 2018 r.
Pobierz/Drukuj

Chcemy Ci pomóc w rozwoju Twojego biznesu, dlatego w ramach naszego programu
samochodowego dajemy Ci możliwość jazdy wymarzonym autem, jeśli tylko spełniasz
kwalifikację od poziomu efektywności 15%! Dodatkowe Wynagrodzenie uzyskane w
programie pomoże Ci w spłacie raty leasingu lub w opłaceniu długoterminowego
wypożyczania samochodu. A jeśli posiadasz już własny samochód – z naszym programem
koszty amortyzacji nie będą Ci już ciążyły.
Co zrobić, by móc skorzystać z profitów, jakie daje program?
1. Sprawdź czy spełniasz wymagane kwalifikacje (szczegóły poniżej). Możesz także
poprosić o pomoc, wysyłając maila na adres carmotion@perfumy.fm
2. Prześlij na adres carmotion@perfumy.fm informacje dotyczące samochodu:




kopię karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego pojazdu z ważnym przeglądem
technicznym, ważne ubezpieczenie oraz zdjęcie samochodu: przód wraz z tablicą
rejestracyjną i bokiem pojazdu,
w przypadku samochodów starszych niż 3-letnie (ale nie przekraczających 5 lat) poza
powyższymi dokumentami należy przesłać dodatkowe zdjęcia samochodu: przód
wraz z tablicą rejestracyjną i bokiem pojazdu, tył wraz z tablicą rejestracyjną i bokiem
pojazdu, deska rozdzielcza oraz wnętrze.

3. Po weryfikacji nadesłanej dokumentacji podpisujemy umowę! Od Ciebie zależy jej
długość (3 lub 4 lata)!
Kwalifikacje
Dla poziomu efektywności 15% i 18%: 3 miesiące z rzędu na poziomie 15% lub 18%, 50 pkt.
własnych oraz zachowana zasada 70/30, 80% punktów wypracowanych w FM WORLD
Polska/Distribution/Deutschland bądź FM GROUP Mobile.
Przykład 1:
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Spełniona kwalifikacja z poziomu efektywności 15%
W powyższym przykładzie Partner Biznesowy spełnił kwalifikację z poziomu efektywności
15%. Może podpisać umowę i ma możliwość uzyskania Dodatkowego Wynagrodzenia za
spełnienie warunków dla poziomu efektywności 18%.
Przykład 2:
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Spełniona kwalifikacja z poziomu efektywności
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Spełniona kwalifikacja z poziomu efektywności
18%

Partner Biznesowy spełnił kwalifikację z poziomu efektywności 15% i 18%. Może podpisać
umowę z wyżej osiągniętego poziomu i ma możliwość uzyskania Dodatkowego
Wynagrodzenia za spełnienie warunków dla poziomu efektywności 18%.
Dla poziomu efektywności Złotej Magnolii:
3 miesiące z rzędu poziom 21%, 50 pkt. własnych oraz zachowana zasada 70/30, 80%
punktów wypracowanych w FM WORLD Polska/Distribution/Deutschland bądź FM GROUP
Mobile.
15%

18%

21%

21%

21%

Spełniona kwalifikacja z poziomu efektywności 21%

Aby uzyskać Dodatkowe Wynagrodzenie spełnij następujące warunki:
Umowa z poziomu efektywności 15% i 18%:
Uzyskanie poziomu efektywności 18% + 100 pkt. własnych oraz zachowana zasada 60/40,
80% punktów wypracowanych w FM WORLD Polska/Distribution/Deutschland bądź FM
GROUP Mobile.
Wypłata 650 PLN brutto
Umowa z poziomu efektywności Złotej Magnolii:
Uzyskanie poziomu efektywności 21% + 100 pkt. własnych oraz zachowana zasada 60/40,
80% punktów wypracowanych w FM WORLD Polska/Distribution/Deutschland bądź FM
GROUP Mobile.
Wypłata 1 000 PLN brutto
Na co możesz przeznaczyć dodatkowe Wynagrodzenie?
1. Spłata raty leasingu
2. Długoterminowe wypożyczenie
3. Pokrycie kosztów amortyzacji (jeśli posiadasz samochód własnościowy)

18%

Dodatkowe informacje:









Zarejestrowanym właścicielem lub współwłaścicielem samochodu musi być Partner
Biznesowy spełniający kwalifikacje.
Jeśli spełnisz warunki programu „Droga do sukcesu. Luksusowy program
samochodowy” możesz zawrzeć umowę uczestnictwa w tym programie, co będzie
wiązać się z rozwiązaniem umowy w programie „Carmotion”.
Na jednym Numerze Partnerskim możesz otrzymywać Dodatkowe Wynagrodzenie
wyłącznie z jednego programu samochodowego.
Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są indywidualnie.
Po podpisaniu umowy samochód zostanie oklejony znakami firmowymi (istnieje
możliwość dodania znaków szczególnych, tj. numer telefonu, adres e-mail, adres
strony internetowej).
FM WORLD Polska ma prawo w dowolnym momencie sprawdzić, czy Partner
Biznesowy nadal jest w posiadaniu samochodu.

UWAGA!
Jeśli masz pytania dotyczące zasad Programu Motywacyjnego oraz kwalifikacji, skontaktuj się
z nami pod adresem e-mail carmotion@perfumy.fm. W celu zapoznania się z umową
uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, napisz pod adres
carmotion_umowy@perfumy.fm lub zadzwoń pod numer telefonu: 727 920 170. Pod tym
adresem uzyskasz również informacje dotyczące oświadczeń oraz harmonogramów wypłat.
Procedura zawarcia umowy zlecenia
Począwszy od marca 2016 r. Partner Biznesowy FM WORLD Polska będzie mógł zawrzeć
umowę zlecenia (tj. uzyskać status Reklamującego) po wypracowaniu w miesiącu
poprzedzającym rabatu handlowego w wysokości co najmniej 300 PLN (trzysta złotych)
brutto. FM WORLD Polska jest uprawnione do rozwiązania umowy zlecenia za tygodniowym
okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego (rozliczeniowego),
jeżeli Partner Biznesowy w miesiącu poprzedzającym nie wypracuje wynagrodzenia w
wysokości co najmniej 100 PLN (sto złotych) brutto. Zawarcie umowy zlecenia wymaga
przesłania do FM WORLD Polska do 10. dnia danego miesiąca (po upływie miesiąca, w
którym osiągnięty został rabat handlowy w wysokości co najmniej 300 PLN, np. do 10
kwietnia po uzyskaniu rabatu handlowego w wysokości co najmniej 300 PLN w marcu)
wniosku o zawarcie umowy zlecenia. Wówczas umowa będzie zawarta od maja.

