Custwin Discount Coupon
Το CDC αποτελεί ουσιαστικά ένα virtual (εικονικό) κουπόνι, το οποίο δεν έχει υλική υπόσταση, δεν
εκτυπώνετε, δεν μπαίνει σε τσάντα, φάκελο κλπ και δεν μεταβιβάζεται.
Δίνετε η δυνατότητα στα μέλη να αποκτήσουν ταχύτατα θέσεις κέρδους και ταυτόχρονα μέσω των
αγορών τους να τους επιστρέφεται το προνόμιο σε μετρητά στο CWallet τους. Έχουμε δηλαδή την
μετατροπή των προνομίων σε έκπτωση (Discount) μέχρι το ύψος της αξίας του κουπονιού.
Κάθε μέλος, εφ όσον έχει τα απαραίτητα χρήματα στο CWallet του, μπορεί :
1. Να κάνει παραγγελία κουπονιού για το ίδιο το μέλος
2. Να κάνει παραγγελία κουπονιού για άλλα μέλη, ανεξάρτητα εάν είναι στην ίδια ομάδα.
Όροι παραγγελίας και χρήσης :
1. Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει ένα μόνο κουπόνι μη ολοκληρωμένο την πρώτη φορά. Μετά την
ολοκλήρωση του πρώτου μπορεί να κατέχει περισσότερα κουπόνια αρκεί το συνολικό άθροισμα
των ανοιχτών ποσών να μην υπερβαίνει τους 100 ΠΠ.
2. Τα κουπόνια ολοκληρώνονται ή εξοφλούνται μέσω των αγορών του μέλους από τα
συνεργαζόμενα καταστήματα. Εφόσον υπάρχει μη ολοκληρωμένο κουπόνι τα προνόμια των
επόμενων χρονικά αγορών του που εξοφλούνται μετατρέπονται σε μετρητά στο CWallet μέχρι να
ολοκληρωθεί το κουπόνι.
3. Κάθε μέλος μπορεί να παραγγείλει άπειρα κουπόνια για άλλα μέλη, αλλά θα πρέπει για κάθε
μέλος να τηρούνται οι όροι 1 και 2.
4. Η αξία των κουπονιών είναι 20, 30, 40, 50, 60, 100 πόντων προνομίων. Για τις χώρες σε νόμισμα
ευρώ ισχύει 1 ΠΠ = 1 ευρώ. Για τις άλλες χώρες θα καθορίζεται η εκάστοτε ισοτιμία.
5. Ανάλογα με την αξία του κουπονιού δημιουργούνται αυτόματα θέσεις κέρδους
6. Το κουπόνι είναι αυστηρά προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, πωλείται ή χαρίζεται.
7. Δεν υπάρχει η υποχρέωση παραγγελίας κουπονιού από τα μέλη της CustWin. Η μη παραγγελία
δεν ακυρώνει καμία δυνατότητα ή προνόμιο που παρέχεται ήδη στα μέλη.
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