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Το Custwin Car Bonus (CCB) αποτελεί αυτοτελές bonus χωρίς να περιέχεται στο βασικό σχέδιο αμοιβών. 

Αποτελεί είτε επιπλέον bonus για όσα μέλη της Custwin μετέχουν στην εκπαίδευση Leader της Custwin 

Academy, είτε αμοιβή για την δημιουργία μεγάλης ομάδας μελών βάση των τίτλων και αμοιβών ηγεσίας. 

Το CCB αποτελεί πριμοδότηση 14.000 ευρώ για αγορά αυτοκινήτου σε όσα μέλη επιτύχουν τη λήψη του με 

κάποιον από τους 2 παρακάτω τρόπους. Το μέλος επιλέγει αυτοκίνητο και η Custwin πληρώνει για την 

απόκτησή του. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την απόκτηση αυτοκινήτου τότε λαμβάνει : α) 7.000 ευρώ 

μετρητά, β) 3.000 ευρώ στον λογαριασμό Βασικής κατανάλωσης. 

 

1ος Τρόπος Απόκτησης του CCB  

1.Κάθε μέλος που αγοράζει το πακέτο εκπαίδευσης Leader αυτόματα αποκτά, ως δώρο,  μια Θέση CAR στον 

Πίνακα CAR-1.  

2.Ο Πίνακας αυτός έχει 15 Θέσεις και γεμίζει από τις Θέσεις των μελών που μετέχουν στην εκπαίδευση 

Leader με βάση την αρχή : από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά. Για την συμπλήρωση 

του λαμβάνεται υπ όψιν κατ αρχήν η γραμμή αναδοχής με βάση το αρχικό sponsoring των μελών. Σε 

περίπτωση μη ύπαρξης κενής Θέσης στον πίνακα της αναδόχου γραμμής η Θέση τοποθετείται στον 

αρχαιότερο κενό Πίνακα. 

3.Με την συμπλήρωση του Πίνακα Car-1 για μια Θέση τότε ο ιδιοκτήτης της Θέσης αποκτά : α) 300 ευρώ 

στον λογαριασμό Βασικής Κατανάλωσης, β) μια Θέση στον Πίνακα Car-2. 

4.Ο Πίνακας Car-2 λειτουργεί ακριβώς όπως και ο Car-1. Με την συμπλήρωση μιας Θέσης ο ιδιοκτήτης της 

Θέσης λαμβάνει το CCB. 

5.Όσα μέλη μετέχουν στην εκπαίδευση Pro λαμβάνουν ως δώρο μια Θέση στον Πίνακα PreCar ο οποίος έχει 

7 θέσεις και γεμίζει με την λογική του Πίνακα Car-1. Με την ολοκλήρωση μιας Θέσης στον Πίνακα PreCar ο 

ιδιοκτήτης της Θέσης αποκτά ως δώρο μια Θέση στον Πίνακα Car-1, 200 ευρώ στον λογαριασμό Βασικής  

Κατανάλωσης και μετέχει σε όλα τα Bonus από εκεί και πέρα. Με την συμπλήρωση του πίνακα Car-1 δεν 

έχει το δικαίωμα απόκτησης 300 ευρώ στο λογαριασμό Βασικής  Κατανάλωσης. 

 

2ος Τρόπος Απόκτησης του CCB  

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα λήψης του CCB εφόσον επιτύχει ένα από τα παρακάτω: 

1.Σε διάστημα 12 συνεχόμενων μηνών, κάθε ξεχωριστό μήνα, επίπεδο ηγεσίας 4 ή ανώτερο. 

2.Σε διάστημα 6 συνεχόμενων μηνών, κάθε ξεχωριστό μήνα, επίπεδο ηγεσίας 5 ή ανώτερο. 
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Γενικοί όροι 

1.Το CCB δεν αποτελεί μέρος του βασικού σχεδίου αμοιβών. 

2.Το CCB μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιηθεί μερικώς ή ολικώς ή να καταργηθεί πλήρως, αναλόγως 

με τις ισχύουσες συνθήκες ανά περίοδο ή/και ανά χώρα. 

3.Κάθε μέλος μπορεί να λάβει ένα μόνο CCB για κάθε τρόπο απόκτησης του. 

4.Για την ολοκληρωμένη λήψη του CCB θα πρέπει το μέλος να πραγματοποιεί αγορές αξίας τουλάχιστον 

200 ευρώ κάθε τρίμηνο. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει μείωση κατά 10% για κάθε τρίμηνο 

αδράνειας μέχρι του 50% του ύψους του Bonus. Εξαιρείται το πρώτο τρίμηνο από την εγγραφή του ή από 

την ημερομηνία δημιουργίας της θέσης Car ή PreCar. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου το μέλος δεν 

λαμβάνει το bonus των 200 ευρώ για την ολοκλήρωση του πίνακα PreCar ή/και του bonus των 300 ευρώ για 

την ολοκλήρωση του πίνακα Car-1. 

5.Για 3 χρόνια οφείλει ο λήπτης του Bonus να διατηρεί στο αυτοκίνητο την διαφήμιση της Custwin. Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης η Custwin θα απαιτήσει με κάθε νόμιμο μέσο την επιστροφή του 50% του 

Bonus. 

6.Απαγορεύεται ρητά η παρουσίαση του CCB ανεξάρτητα από το υπόλοιπο πρόγραμμα της Custwin 

7.Το CCB ισχύει για όσα μέλη αποκτήσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης μετά τις  01/07/2016. Όσα από τα 

παλαιότερα μέλη με πρόγραμμα εκπαίδευσης επιθυμούν να συμμετέχουν στο CCB θα πρέπει : α) να είναι ή 

να ενταχθούν σε εκπαίδευση Leader και β) τουλάχιστον ένα άμεσο μέλος τους να αποκτήσει εκπαίδευση 

Pro μετά τις 01/07/2016. 

 


