Oferta ważna od 1 marca 2019 do 31 marca 2019 roku

PROMOCJA - MARZEC 2019
W Novum Finance zawsze mamy dla Ciebie oferty specjalne i nagradzamy za dobrą
współpracę.
Od 1 marca 2019r. do 31 marca 2019r. za skuteczne polecenie pożyczki wypłacimy Ci aż 2
razy więcej! Zamiast 50 zł dostaniesz od nas 100 zł.
Jeśli zachęcisz znajomego, by został Konsultantem w naszym Programie, a On skutecznie
poleci pożyczkę Novum, otrzymasz aż 4 razy więcej! Zamiast 25 zł wypłacimy Ci aż 100 zł!
Dodatkowo, 3 Konsultantów z największą liczbą skutecznych poleceń otrzyma bony
podarunkowe (sodexo) na dowolne zakupy w wysokości 200 zł.

Poniżej znajdziesz symulację, ile możesz zyskać w Programie „Zacznij od Novum”.
Jedna skutecznie polecona pożyczka = 100 zł dla Ciebie
Trzy skutecznie polecone pożyczki = 300 zł dla Ciebie
Pięć skutecznie poleconych pożyczek = 500 zł dla Ciebie
Jedno skuteczne przystąpienie Konsultanta do zespołu = 100 zł dla Ciebie
Trzy skuteczne przystąpienia Konsultantów do zespołu = 300 zł dla Ciebie
Pięć skutecznych przystąpień Konsultantów do zespołu = 500 zł dla Ciebie

Jeśli uda Cię się zostać jednym z trzech Konsultantów z największą liczbą skutecznych
poleceń, otrzymasz od nas bon podarunkowy na dowolne zakupy w wysokości 200 zł.
To najlepszy czas, by zrobić coś dla siebie i innych!
Korzystaj aktywnie ze swojego Kodu Polecającego!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uwaga! Jedna osoba może otrzymać tylko jeden bon zakupowy. Bony zakupowe nie przysługują osobom
prowadzącym działalność pośrednictwa kredytowego.
Pamiętaj, dopilnuj, aby klienci podawali Twój Kod Polecającego przy wnioskowaniu o pożyczkę i rejestracji do
programu rekomendacyjnego.
W ramach oferty zsumujemy wszystkich Twoich nowych Klientów, którzy zawnioskowali o pożyczkę od 01.03.2019 r.
i do dnia 31.03.2019 r. i zostały im wypłacone pieniądze do wnioskowanej umowy.
Skuteczne polecenie oznacza, że klienci poleceni przez Twoich znajomych złożyli wnioski o pożyczkę w terminie od
01.03.2019 r. do 31.03.2019 r., zostały im wypłacone pieniądze do wnioskowanej umowy i nie odstąpili od niej w
terminie określonym w Regulaminie Programu „Zacznij od…Novum”
https://pozyczkinovum.pl/pdf/Regulamin_zacznij_od_novum.pdf

