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KAKO PRITI DO
STELLAR CLUB POSTAJE?
Izpolni prodajo v vsakem koraku Razvojnega
programa za nove Člane kluba in se kvalificiraj za
Stellar Club ter ob zagotovljenih 25% popusta na
naročila v tvoji 4., 5. in 6. kampanji prejmi možnost
naročanja seta 6 katalogov (koda 87874) po ceni 1,20 €
v istem obdobju.
Avon daje možnost vstopa v Stellar Club tudi vsem
Članom kluba, ki v svojih prvih 3 kampanjah dosežejo
skupno naročilo v višini 135 €. Ob vstopu v klub se pot
do zvezd nadaljuje! Ob naročilu v višini 350 € v tvoji 4.,
5. in 6. kampanji pa lahko v 6. kampanji naročiš Sporty
Pink set po super ceni.

1€
Koda: 8333 7

Vsebina seta:
SPORTY PINK PROIZVODI:
• Velika športna torba, poliester, en velik ročaj • Maslo za telo z zlatimi delci
• 3v1 olje za telo z zlatimi delci
in dva manjša, dimenzije: 53x24x23 cm
• Brisača: 100% bombaž dimenzije: 100x50 cm • Peel-off maska za obraz z zlatimi delci
Vrednost seta: 79,20 €
• Kozmetična torbica, PVC
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UŽIVAJ V POTOVANJU IN SE VIDIMO NA
NASLEDNJI VIP POSTAJI!

Program traja v kampanjah julij, avgust in september 2022;
V programu sodelujejo samo novi Člani kluba;
Za doseganje pravice do 25% popusta so zneski v 1., 2. in 3. kampanji posamezni in jih ni mogoče doseči s skupnim naročilom;
Znesek 135 € za 1., 2. in 3. kampanjo ter znesek 350 € za 4., 5. in 6. kampanjo je skupen in ga je možno doseči skupno v prvih ali zadnjih 3 kampanjah
trajanja programa.
Reklamacije se odštevajo od skupnega zneska naročil;
Po izpolnjenem pogoju je mogoče naročiti samo en set po posebni ceni;
Set se naroča v 6. kampanji po izpolnitvi cilja;
Potrebno je vnesti kodo seta;
V kolikor seta ne naročite z naročilom, v katerem je izpolnjen pogoj, ga lahko naročite v naslednjem naročilu v 6. kampanji;
Cena seta je neto in nanjo ne prejmete dodatnega popusta, se ne všteva v znesek naročila za doseganje popusta ali za doseganje pogojev programa;
Set je na voljo do razprodaje zalog. V primeru razprodaje zalog, ga bo Avon zamenjal s setom enake ali višje vrednosti;
Avon si pridržuje pravico do menjave pravil in nagrad programa ob predhodnem obvestilu;
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