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ÜDVÖZÖLI ÖNT A JEUNESSE 

Örülünk, hogy partnereink között üdvözölhetjük és a mi segítségünkkel szeretné az Ön saját 

Jeunesse vállalkozását létrehozni. Önhöz hasonlóan, már több ezer független disztribútor 

csatlakozott közösségünkhöz., akik bemutatták termékeinket ismerőseik körében, és ezáltal 

jutalmazási rendszerünk előnyeit élvezhették. Mivel ebben az iparágban a Jeunesse 

rendelkezik az egyik legversenyképesebb kompenzációs rendszerrel, ezért a Jeunesse képes 

arra, hogy az emberek életét világszerte megváltoztassa. 
 

AZ ÖN KEZÉBEN VAN A SAJÁT SORSA  

A pénzügyi jutalmazási rendszer háromféle kereseti lehetőséget kínál: ügyfelek számára 

történő értékesítésből származó jövedelmet, csapatépítésből származó jutalékot, valamint 

vezetői jutalmat. 
  

 

       

 

  

 

 

Ön a Jeunesse pénzügyi jutalmazási rendszer bármelyik szintjét választhatja. Ön dönti el, hogy 

kiskereskedelmi eladásokból származó részmunkaidős jövedelemre akar-e szert tenni, vagy egy 

elhivatott csapattal teljes munkaidőt kitöltő vállalkozást szeretne építeni világszerte. 

 

EGYEDÜLÁLLÓ KERESETI MODELLT KÍNÁLUNK  

Mi egy olyan cég vagyunk, aki az Önhöz hasonló emberekbe fektet be naponta. A Jeunesse 

nemcsak egy vállalkozás, hanem egyben egy család is. Mivel számunkra első a család, ezért 

Önt minden lépés megtételénél segíteni szeretnénk.  

 

   
 

 

 

 

 

Randy Ray 

Alapító és elnök-vezérigazgató 

Wendy Lewis 

Alapító és üzemeltetési vezérigazgató       

Scott A. Lewis 

CVO 

 

 

A Jeunesse Globális Pénzügyi Jutalmazási Rendszerében a maximális kifizetés felső határa a globális CV 60% -a. Az összes jutalék, 

bónusz és kifizetés arányosan csökkenthető vagy egyéb módon időről időre módosítható a felső korlát kezelése érdekében.  

*Fogalomtárunkat a 14. oldalon találja. A kényelmi szempontokat szem előtt tartva, az összes itt használt fogalmat, valamint a 

Jeunesse Szabályzatok és Eljárások című dokumentumában használt fogalmakat nagy kezdőbetűve l írtuk.     

ÜGYFELEK SZÁMÁRA 

TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS  

Kiskereskedelmi nyereség A 

Jeunesse kiemelt ügyfelei  

Kiskereskedelemből 
származó bónusz 

CSAPATÉPÍTÉS  

Csapat jutalék  

Hozzá kapcsolódó bónusz  

Disztribútorok megtartását 
célzó ösztönzők 

VEZETŐI JUTALOM  

A smaragd tapasztalat  

A gyémánt felfedezés  

Bonusz-alapok 
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Megjegyzés: Lehet, hogy némely itt feltüntetett termék nem elérhető az Önök piacán. 
 

  

 

ÉRTÉKESÍTSE A 
JEUNESSE 
MINŐSÉGI 
TERMÉKEIT 
ÜGYFELEI KÖRÉBEN 

 

Disztribútorként az Ön feladata a Jeunesse termékeinek hatékony értékesítése valamint a 

jövőbeni értékesítő szervezetének a megalapítása és jövedelmének biztosítása. 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AZ ÜGYFELEK SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS ELSŐ LÉPÉSE: 
Legyen a munkatársunk  

Ha ön a munkatársunk, akkor a Jeunesse termékeit nagykereskedelmi áron vásárolhatja meg, 

jövedelemre tehet szert az Ügyfelek számára történő értékesítésekből*, beleértve a 

kiskereskedelemből származó nyereséget, valamint a Jeunesse kiemelt Ügyfelei számára 

történő értékesítésekből származó jutalékokat és a kiskereskedelmi értékesítésekből származó 

bónuszokat. Más disztribútorokat is regisztrálhat, de az ő értékesítéseik révén egészen addig 

nem részesülhet jutalékban, amíg el nem éri az Executive szintet. Ha Ön a munkatársunk 

szeretne lenni, akkor regisztrálnia kell és meg kell vásárolnia az Induló Csomagot (Starter Kit).  

  

 

 

 

 

 

 

*Fogalomtárunkat a 14. oldalon találja.  

ÜGYFELEK SZÁMÁRA 

TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS  

Kiskereskedelemi nyereség 

A Jeunesse kiemelt ügyfelei 

A kiskereskedelmi eladásokból 

származó bónusz 
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1. 
 

PÉNZKERESETI LEHETŐSÉG:    

KISKERESKEDELEMBŐL SZÁRMAZÓ 

NYERESÉG 

KISKERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉSEK TERMÉK ELADÁSA = BOLDOG PÉNZTÁRCA  

A regisztrációból származó pénzkereset leggyorsabb módja, ha nagykereskedelmi áron 

vásárolunk és azt kiskereskedelmi áron értékesítjük.  A különbözet az Öné. Teljesen mindegy, 

hogy Ön egy futball meccsen osztja meg értékesítési tapasztalatait vagy a barátai és 

családtagjai figyelmébe ajánlja a Jeunesse honlapját, mindkét esetben 15-40% közötti 

nyereséget realizálhat. Miközben Ön a kiskereskedelmi értékesítések révén jövedelemre tesz 

szert, Ön egyben hűséges ügyfeleket is szerez. Az online értékesítésekből származó 

kiskereskedelmi nyereség kifizetése hetente történik. 

 

 

 

 

 

A JEUNESSE KIEMELT ÜGYFELEI: VISSZATÉRŐ ÜGYFELEK =  

MÉG BOLDOGABB PÉNZTÁRCA 

A kiskereskedelmi ügyfelek számára a Jeunesse Kiemelt Ügyfelei remek lehetőséget jelent 

azok számára, akik szeretnének árengedményt kapni a termékeikre. El kell fogadniuk a 

Jeunesse SmartDelivery-en keresztül történő automatikus szállítás feltételeit (korábbi nevén 

“Autoship”). Győzze meg ügyfeleit, hogy látogassanak el újra az Ön által létrehozott 

honlapra, és ott válasszák ki a számukra tetszetős termékeket és regisztráljanak a Jeunesse 

által előnyben részesített árakon. A Jeunesse kiemelt ügyfeleiként az általuk megrendelt 

minden egyes termék után a kiskereskedelmi árból 25% kedvezményt kapnak.*  
 

Ha Önnek vannak kiemelt Jeunesse ügyfelei, akkor Ön 

egy olyan ügyfélkört tud kiépíteni, akik hónapról hónapra 

Öntől vásárolnak, miközben Ön hetente Kiskereskedelmi 

Nyereségre tesz szert minden egyes vásárlás után. Az 

Ön által megkeresett jutalék a Jeunesse által preferált ár 

és a nagykereskedelmi ár különbözete.  Ugyanígy 

minden Ön által disztribútorként eladott termék 

rendelkezik egy teljes Commissionable Volume (CV) 

értékkel, és az összes CV összeadódik, melynek 

összértéke a Personal Group Volume (PGV) valamint a 

Group Volume (GV) számítások.  

*Nem foglalja magában a nagy tételben történő, valamint a csomagban történő megrendeléseket.  



4 
 

2. 

1. ábra. Néhány itt feltüntetett termék, lehet hogy nem elérhető az Ön piacán. 

 

 

PÉNZKERESETI LEHETŐSÉG: 

KISKERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉSEKBŐL 

SZÁRMAZÓ BÓNUSZ 
 

 
MINDENKI SZERET BÓNUSZT KAPNI.  
Olyan diszkont termékcsomagokat ajánlhat megvásárlásra, amelyek a legkeresettebb 

termékeinket különböző mennyiségben tartalmazzák. Kiskereskedelmi értékesítésből 

származó bónuszra tehet szert az első olyan termék csomag eladásával, amelyet 

Kiskereskedelmi vagy Kiemelt ügyfélként regisztrált vevő számára értékesít, valamint olyan 

disztribútor számára, akit személyesen regisztrált. 

 

A standard csomagok után járó Retail Sales Bonus (Kiskereskedelmi értékesítéselből 

származó bónusz) (RSB) 25 dollártól 300 dollárig terjed. Az Ön bónusza a termék csomagtól 

függ.* Nyújtson segítséget ügyfeleinek a termékcsomagok összetételét illetően, hogy a 

számukra legmegfelelőbbet választhassák. 

     

HOZZON-LÉTRE-CSOMAGOT  

Az Ön is Hozzon-Létre-Csomagot opció a standard termék csomag remek alternatívája 

azoknak az ügyfeleknek a számára, akik eredeti megrendelésüket szeretnék személyre 

szabni. A Retail Sales Bonus (kiskereskedelmi bónuszokból) származó százalékokat a 

csomag teljes ára alapján számítják ki (adózás és szállítás előtt) 

 100 – 199 CV = 10%  

 200 – 299 CV = 12% 

 300 CV+ = 15% 

Ha Ön például 150 CV-vel értékesíti a terméket az ügyfele számára, akkor Ön 15 dollárt fog 

az üzleten keresni.**   

A 200 CV-és 250 dolláros értékesítés 30 dollár bónuszt jelent. 

 

*Az elérhető csomago árlistáját a CV-ékkel és Kiskereskedelmi Értékesítési Prémiumaikkal megtalálhatja a Joffice-ban.  

**U.S. Dollárban számolják a jutalékokat és prémiumokat. A helyi valutára történő átváltás azon az aktuális napi 

árfolyamon történik, amikor Ön fizetési kártyájáról nyereségét felveszi.  
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ÉPÍTSEN 
CSAPATOT, HOGY 
SEGÍTSÉK ÖNT A 
JEUNESSE 
TEMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBEN 

 

 

A termékértékesítés és a jutalékszerzés 

képezi az ön vállalkozásának az alapját. Még 

több haszonra tehet szert, ha az Önhöz 

hasonlóan gondolkodó emberekből hálózatot 

épít, akik szintén megosztják a termékeket és 

lehetőségeket. Ha Ön képzést nyújt, 

megsokszorozódnak a lehetőségei és szert 

tehet csapatjutalékra és a hozzá kapcsolódó 

bónuszra és a disztribútorok megtartását 

célzó ösztönzőkre. Ezenfelül, ha Ön smaragd 

vagy gyémánt fokozatú igazgatóvá lép elő, 

akkor részt vehet a Jeunesse Életmód 

Jutalmában, Igazgatóvá léphet elő és 

felvehető a Bonus Pool-ba. 

 

A CSAPATÉPÍTÉS ELSŐ LÉPÉSEI  

Munkatársból disztribútor  

Ha munkatársból disztribútorrá szeretne előlépni, akkor egy 

SmartDelivery Hónap* alatt 100 CV-ét kell összegyűjtenie az első 

évben. Disztribútorként az ügyfeleknek és disztribútoroknak eladott 

termékek után kapott "volume" értékeket gyűjtheti össze. 

 

Disztribútorból Executive  

Ahhoz, hogy a Financial Rewards Plan (Pénzügyi Jutalmazási 

Rendszer) minden előnyét élvezhesse, el kell érnie az Executive 

szintet. Az Executive szintet úgy lehet elérni, hogy Aktív*-ak vagyunk 

és képzettek (van legalább egy aktív személyesen regisztrált 

disztribútorunk a jobboldali csapatban és van egy a baloldali 

csapatban is. Executive-ként már jogosult járulékos jutalékra. 

 

*Fogalomtárunkat a 14.oldalon találja. 

CSAPATÉPÍTÉS  

Csapat jutalékok  
Hozzá kapcsolódó bónusz 
Disztribútorok megtartását 
célzó ösztönzők 

2. ábra. Néhány itt feltüntetett termék, lehet hogy nem  
Elérhető az Ön piacán. 
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3. 
 

 PÉNZKERESETI LEHETŐSÉG: 

 CSAPAT JUTALÉKOK 

 

 

TEGYEN SZERT JUTALÉKRA A CSAPATAI 
ÉRTÉKESÍTÉSEI RÉVÉN 

A disztribútori hálózat kiépítése folyamán, a 

disztribútorok rákerülnek a Ön 

disztribútorokat tömörítő Team Tree-jére 

(Csapat Fájára) a jobb vagy a baloldali 

csapatban. Mindenegyes alkalommal, amikor 

az Ön csapatának a tagja elad egy terméket, 

ez Ön számára Group Volume (GV) 

nyereséget jelent. Ne feledje: a GV magában 

foglalja az Ön PV-jét, PGV-jét, és Spillover 

Volume-ot (lásd a Fogalomtárat.) A GV-ét a 

csapat által szerzett jutalékok kiszámításánál 

alkalmazzák. 

 

Ahogy az Ön csapatai bővülnek, Ön a 

termékek eladásából GV-re tesz szert. 

 

Amikor az Ön egyik csapata (akár a jobb, akár 

a bal) eléri a 600 GV-ét és a másik eléri a 300 

GV-ét (nem számít, hogy melyik, akkor az Ön 

csapatjutaléka 35 dollár, amit „ciklus 

bónusznak” (cycle bonus) is neveznek.  A csapatjutalékot hetente fizetik és rendszeresen 

ismétlődik. Ön minden egyes alkalommal 35 dollár bevételhez jut, amikor a csapata 600/300 

GV-ét összegyűjtött.* 

 

Executive minősítéssel kell rendelkeznie, ahhoz, hogy csapatjutalékot kaphasson. 

 

 

 

 

 

 

 

PÉNZKERESETI LEHETŐSÉG: 

*Mindegyik forgalmazó heti ciklusainak felső határa 450. Minden olyan forgalmazó esetében, aki a 

Rubin Igazgató vagy annál magasabb rangot érte el, a maximális fizetendő heti ciklusok felső határa 
az előző heti mindkét láb (csapat) összes PGV-je alapján elosztva 300-al. Az eredmény az adott hét 

ciklushatára. Például, ha az előző héten mindkét csapatban 60.000 PGV halmozódott fel, akkor 60.000 
PGV ÷ 300 = 200 ciklus. A 450-es határt megemelik, ha a Forgalmazó a következő PGV-minimumokat 

halmozza fel mindkét lábon az előző héten, és a csapatjutalékok összes többi cikluskövetelménye 

teljesül: 250.000 PGV 550-re emeli a ciklushatárt; 300.000 PGV 650-re emeli a ciklushatárt; és 

350.000 PGV 750-re emeli a ciklushatárt. 
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4. 
  

KAPCSOLODÓ BÓNUSZ 

 
A CSAPAT BŐVÍTÉSE JÓ BEFEKTETÉS 

A Jeunesse üzletpolitikája szerint jutalomban részesül az, aki építi csapatát. A csapatépítés során 

Ön képzésben részesíti azokat a tagokat, akiket személyesen Ön regisztrál. A képzés termékeladást 

és szervezetépítést foglal magában. Ön azt is megtanítja nekik, hogy hogyan csinálják Ön után. Ön 

minél sikeresebb a személyesen regisztrált csapatának a betanításában (Szponzori Vonal) a 

Jeunesse termékek értékesítése területén, annál sikeresebbek lesznek ők is, és Ön annál több pénzt 

kereshet.   

Ahogy ön egyre feljebb jut a ranglétrán a Jeunesse 

a képzésért járó bónusszal jutalmazza Önt, valamint 

azért, hogy Szponzori Vonalát kiterjesztette.  A 

hozzá kapcsolódó bónusz a az Ön Lines of 

Sponsorship 1-7 -es szintjéig megszerzett csapat 

jutalékának egy bizonyos százalékát fizeti,* amely a 

Paid As Rank (Besorolás szerinti fizetés) elvén 

alapul. 

A JÁDE EXECUTIVE az első olyan besorolás, 

amelyhez jár a Matching Bonus (kapcsolódó 

Bónusz). Ezen a szinten a Team Commissions 

(csapat jutalék)-ból 20%-ot lehet keresni az első 

szinten lévő Disztribútorok általi értékesítésekből a 

Szponzori Vonalon belül (amely az Ön Enroller 

Tree-je, azaz regisztrációs fája).  Ha Ön például 

Katalint, Pétert és Ádámot, regisztrálja az első 

szintjén, akkor az ő Team Commissions 

(csapatjutalékaikból) Ön 20%-os bónuszt kereshet. 

A következő szinten, amely a Pearl Executive 

(Gyöngy fokozatú Executive) Ön 20%-ot kereshet 

a Disztribútorok első szintjén az Ön Lines of Sponsorship-ján belül, (amely az Ön Enroller Tree-je, 

azaz Regisztrációs Fája), és 15%-ot kereshet a második szinten. Ezenfelül, ahogy Ön egyre feljebb 

jut a ranglétrán, Ön megkeresheti a Matching Bonus-t (hozzákapcsolódó bónuszt) a Szponzori 

Vonal Hét Szintjén keresztül (az Ön Regisztrációs Fája).   

A táblázatban jelölt szinteken a kapcsolódó bónuszok megszerzéséhez Önnek aktív státuszban kell 

lennie és fizetést kell kapnia a az elért szinten.  

*Lásd Fogalomtárunkat a 14 oldalon. 
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5. 
 

 

 PÉNZKERESETI LEHETŐSÉG:  

DISZTRIBÚTOROK MEGTARTÁSÁT 

CÉLZÓ ÖSZTÖNZŐK 

 

MÉG TÖBB DISZTRIBÚTOR = MÉG TÖBB JUTALOM  

Abban az esetben, ha Ön öt olyan személyesen regisztrált Disztribútornak*, akik részt vesznek 

a SmartDelivery programban, ad el termékeket egy naptári hónapon belül, akkor az első szinten 

lévő kapcsolódó bónusza 20%-ról 25%-ra nő. 

 

 

 

 

 

Abban az esetben, ha Ön öt olyan személyesen regisztrált Disztribútornak*, akik részt vesznek 

a SmartDelivery programban, ad el termékeket egy naptári hónapon belül, akkor az első szinten 

lévő kapcsolódó bónusza 30%-ra nő. 

 

A Disztribútorok Megtartását Célzó Ösztönzőket akkor fizetik ki, hogyha Ön aktív státuszban 

van és fizetését a Jáde Executive besorolás szerint kapja vagy annál magasabb besorolásban 

van. 

 

 

*Az újonnan regisztrált disztribútort a regisztrálás hónapjában az 5/10 egyikeként kezelik, függetlenül attól, hogy 

regisztrált-e a SmartDelivery-ben vagy leadott-e egy SmartDelivery megrendelést. Azonban ezt a disztribútort nem 

veszik figyelembe, ha ugyanabban a hónapban ő is regisztrál egy új disztribútort.  
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A JÓ VEZETŐKET 
MEGJUTALMAZZUK 

 

A Jeunesse bőkezűen megjutalmazza a legsikeresebb értékesítőít, akik demonstrálják 
vezető képességüket. Egzotikus utazásokkal és a globális értékesítésekből származó 

jutalékokkal jutalmazzák meg őket. 

JEUNESSE UTAZÁSOK  
A Jeunesse megjutalmazza Önt és a vállalkozás kiépítésében elért sikereit elismeri. 
JEUNESSE UTAZÁSOK PROGRAMUNK az Ön számára lehetővé teszi, hogy erőfeszítései 
elismeréseként luxus életet éljen. 

 
A SMARAGD TAPASZTALAT 
A legjobb még jobb! Meghívjuk Önt és 
házastársát Hawaiiba, a Grand Wailea 
Resort luxus üdülőhelyre öt napra, hogy 
szórakozzon és élvezze a napsütést. 
Szórakozzon együtt más vezetőkkel és a 
Cég Alapítóival, tanuljon a többi 
szakértőtől és vezetőtől exkluzív 
Vezetőfejlesztési Eseményünkön. A 
Smaragd Tapasztalatban való 
részvételnek, az a feltétele, hogy Smaragd 
Igazgatói* fizetésben részesüljön legalább 
három hónapig az év folyamán**  és hogy 
minden hónapban Aktív legyen miután 
elérte a Smaragd Igazgatói szintet. 

 
A GYÉMÁNT FELFEDEZÉS 
Ez az- Öné a Gyémánt életmód! Ön ezt 
elnyerte és mi ezért nem csak egyszer 
hanem évente szeretnénk megjutalmazni. 
Gyémánt Igazgatóként Ön és házastársa 
részt vesz velünk az éves Gyémánt 

Felfedezésen. Elutazunk a világ 
legexkluzívabb öt csillagos üdülőhelyére 
és hihetetlen kalandokban veszünk részt. 
Ez az abszolút álom életmód: a Jeunesse 
Gyémánt Igazgatójának lenni.  

A Gyémánt Felfedezésben való 
részvételnek első alkalommal történő 
kinevezéskor az a feltétele, hogy (i) 
Aktívnak kell lenni minden hónapban attól 
kezdve, hogy Ön Gyémánt Igazgatói 
fizetésben részesül, (ii) és Gyémánt 
Igazgatói fizetést kell kapnia legalább 
három naptári hónapon keresztül az év 
folyamán.** 

Az ezt követő években pedig** (i) 
Aktívnak kell lenni minden hónapban attól 
a hónaptól kezdve, hogy Ön megkapta a 
Gyémánt minősítést, és (ii) Gyémánt 
Igazgatói vagy magasabb fizetést kell 
kapnia legalább hat hónapig az év 
folyamán.**

 

*Az utazás megszerzésének évében kell részt vennie a Smaragd Tapasztalatban. 

**Az „év” az utazás minősítési időszakának első hónapjától kezdődik. Tehát a minősítési év a Smaragd Tapasztalat 

esetén november 1-én kezdődik a Gyémánt Felfedezés esetén pedig aprilis 1-én. Ahhoz, hogy Ön bármely utazásra 

jogosult legyen, a minősítési követelményeknek az indulás előtt legalább 60 nappal eleget kell tennie. 

Jogosultságáról írásban értesítjük. Ha Ön mégsem vesz részt az utazáson, habár részvételi szándékát már jelezte, akkor 

Önnek meg kell térítenie a Jeunesse számára az addig elszenvedett költségeket. Az utazások nem visszatéríthetők, 

nem átruházhatók, és személyi jövedelmadó-kötelesek, ha azt a vonatkozó törvények és jogszabályok megkövetelik. 

Készpénzzel nem helyettesíthető. Ezeknek az utazásoknak az a célja, hogy ösztönözzék a társaktól való tanulást, 

valamint a csapatépítést, és a vezetői kötelékeket.  

VEZETŐI JUTALOM  

A smaragd tapasztalat 

A gyémánt felfedezés 

Bonusz-alapok 
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6. 
 

 PÉNZKERESETI LEHETŐSÉG:     

 BONUSZ-ALAPOK 
 

A GLOBÁLIS VEZETŐI SZEREPBŐL SZÁRMAZÓ ELŐNYÖK  

További bónuszt szerezhetsz a vállalat globális értékesítéséből való részesedésszerzésből, ha 

megfelelsz az egyik bónusz-alapunkban való részvételnek. A Rubin, Smaragd és Gyémánt alapok a 

vállalat globális jutalékalap 3%-át tartalmazzák a negyedévente végzett termékértékesítésekből. A CV-

t nagyvonalúan osztjuk ki: Rubin - az 1% egyharmada; Smaragd - az 1% kétharmada; Gyémánt - 2%. 

Az egyes alapok a negyedév során felhalmozott részesedéseknek megfelelően kerülnek felosztásra a 

jogosult résztvevők között. Minden bónusz alapot negyedévente számolnak ki, és a bónuszt a 

bónuszidőszak alatt összegyűjtött részvények alapján fizetik ki. 

 

A Rubin és Smaragd igazgatói alapok esetében Te az alapba való bekerüléshez és a részesedés 

megszerzéséhez (i) a negyedév minden hónapjában 5 személyesen regisztrált ügyfélnek (csak kanadai 

vagy amerikai lakosok esetében) vagy 5 személyesen regisztrált forgalmazónak (ha Te más piacok 

egyikén laksz), akik Intelligens Kiszállítás (SmartDelivery) rendszerben vannak; és (ii) a negyedév 

minden hónapjában a Rubin vagy Smaragd rangsornak megfelelő fizetést kapsz.* Te minden olyan 

hónapban részesülsz egy részesedésből, amikor az általad betöltött alap rangsornak megfelelő 

rangsorba kerülsz. A hónap minden 200 ciklusa után (Rubin) vagy 500 ciklusa után (Smaragd) további 

részesedést szerezhetsz. 

 

A GYÉMÁNT BÓNUSZ ALAP-ban való részvételhez (i) a negyedév minden hónapjában 10 személyesen 

regisztrált ügyfélnek (csak Kanadában és az Egyesült Államokban) vagy forgalmazónak (a világ többi 

részén) kell termékeket értékesítened, akik Intelligens Kiszállítás (SmartDelivery) rendszerben vannak; 

és (ii) azon hónapok közül legalább egy hónapban Gyémánt Igazgató rangban kell fizetést kapnod.**   

 

A Gyémánt igazgatók a következőképpen halmozhatnak fel részvényeket: 

• Abban a negyedévben, amikor Téged Gyémántként fizetnek, havonta egy részvényt kapsz. 

• A negyedév során elért minden egyes 1000 Csapatjutalék-ciklus után egy részvény jár. 

• Negyedévente legfeljebb egy részvény jár minden olyan személyesen beíratott forgalmazóért, 

aki a negyedév bármely hónapjában gyémánt igazgatói rangban kap fizetést. 

• Minden hónapban, amikor Téged Dupla Gyémánt Igazgató vagy annál magasabb fokozatú 

igazgatói díjban fizetnek, egy részvényt kapsz. 

* Vedd figyelembe, hogy a negyedév során elért legmagasabb rangodnak megfelelő csoportban fogsz részt venni. 

** A gyémántoknak az előző naptári évben két nagyobb eseményen kell részt venniük a saját régiójukban és egy másik 

régióban. A részvételnek látható, jelentős részvételt kell jelentenie az eseményeken, beleértve a tervezett tevékenységek 

többségén való részvételt és a rangspecifikus eseményeken való kötelező részvételt. A jogosult rendezvények a Jeunesse 

EXPO, a LEAD Jeunesse és a Jeunesse Egyetem (University). 
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HA EGYRE TÖBB TERMÉKET AD EL, EGYRE FELJEBB JUT A RANGLÉTRÁN 

SZINTEK MINŐSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK ELŐNYÖK 

MUNKATÁRS  Írja alá és nyújtsa be a Disztribútori Megállapodást 

 Vásárolja meg az Induló Csomagot (Starter Kit) Munkatársak nem 

gyűjtenek volume értékeket 

 Vásároljon nagykereskedelmi 

áron 

 Kiskereskedelmi nyereség 

 Preferált Jeunessse nyereség 

 Kiskereskedelmi értékesítésből 

származó bónusz 

DISZTRIBÚTOR  Legyen a munkatársunk! 

 Gyűjtsön össze 100 PV-ét egy SmartDelivery hónapon belül a Induló 

csomag (Starter Kit) megvásárlásától számított egy éven belül. 

 Ugyanaz, mint a munkatárs 

 Kezdjen el volume pontokat 

gyűjteni. 

 

EXECUTIVE 
EXECUTIVE SZINTEK* 

 Legyen disztribútor! 

 Legyen Aktív státuszban! 

 Rendelkezzen teljes körű minősítéssel (azaz rendelkezik egy személyesen 

regisztrált disztribútorral minden csapatban) 

 

 Ugyanaz, mint a forgalmazó 

 Csapat jutalékok 

JÁDE EXECUTIVE  Executive-nak járó fizetéssel kell rendelkeznie  

 VAGY 

o Rendelkeznie kell 4 személyesen regisztrált Executive-val legalább 

eggyel mindegyik csapatban VAGY  

o Rendelkeznie kell 8 személyesen regisztrált Disztribútorral legalább 3-

mal mindegyik csapatban   

 Ugyanaz, mint az Executive 

 A Kapcsolódó Bónuszok egyik 

szintje 

GYÖNGY 

EXECUTIVE 

 Executive-nak járó fizetéssel kell rendelkeznie  

 VAGY 

o Rendelkeznie kell 8 személyesen regisztrált Executive-val legalább 2-

vel mindegyik csapatban VAGY 

o Rendelkeznie kell 12 személyesen regisztrált Disztribútorral legalább 3-

mal mindegyik csapatban  

 Ugyanaz, mint az Executive 

 A kapcsolódó Bónuszok két 

szintje 

ZAFÍR EXECUTIVE  Executive-nak járó fizetéssel kell rendelkeznie  

 12 személyesen regisztrált Executive legalább 3 mindegyik csapatban  

 Ugyanaz, mint az Executive 

 A kapcsolódó Bónuszok 

három szintje 

     ZAFÍR 25  Zafír Executive-nak járó fizetéssel kell rendelkeznie  

 Gyűjtsön össze 25 team jutalék ciklust a megelőző naptári hónapban 

 Ugyanaz, mint a Zafír 

 Különleges elismerés 

 Exkluzív események 

     ZAFÍR 50  Zafír Executive-nak járó fizetéssel kell rendelkeznie  

 Gyűjtsön össze 50 team jutalék ciklust a megelőző naptári hónapban 

ZAFÍR ELITE  Zafír Executive-nak járó fizetéssel kell rendelkeznie  

 Gyűjtsön össze 100 team jutalék ciklust a megelőző naptári 

hónapban 

 

RUBIN FOKOZATÚ 

IGAZGATÓ 

IGAZGATÓI SZINTEK* 

 Zafír Exectutive fizetéssel kell rendelkeznie.  

 Rendelkezni kell 2 meglévő Szponzori Vonallal Zafíroknak** járó fizetéssel 

mindegyik vonalon 

 Rendelkeznie kell 200 csapat jutalék ciklussal a megelőző naptári 

hónapban 

 

 Ugyanaz, mint a Zafír 

 A kapcsolódó bónuszok négy 

szintje 

 Rubin bonusz-alapok 

SMARAGD 

FOKOZATÚ 

IGAZGATÓ 

 Zafír Executive-nak járó fizetéssel kell rendelkeznie.  

 Rendelkezni kell 4 meglévő Szponzori Vonallal mindegyik vonalon 

Zafíroknak** járó fizetéssel. 

 Rendelkeznie kell 500 Team jutalék ciklussal a megelőző naptári 

hónapban 

 Ugyanaz, mint a Zafír 

 A kapcsolódó bónuszok öt 

szintje 

 A smaragd tapasztalat 

 Smaragd bonusz-alapok 

GYÉMÁNT 

FOKOZATÚ 

IGAZGATÓ 

 Zafír Exectutive-nak járó fizetéssel kell rendelkeznie.  

 Rendelkeznie kell 6 meglévő Szponzori Vonallal mindegyik vonalon 

Zafíroknak** járó fizetéssel*** 

 1000 csapat jutalék ciklussal kell rendelkeznie bármely megelőző 

naptári hónapban. 

 1000 csapat jutalék ciklussal kell rendelkeznie a folyó naptári 

hónapban**** 

 Ugyanaz, mint a Zafír szint 

 A kapcsolódó bónuszok hat 

szintje 

 Gyémánt Bónusz Pool 

 A gyémánt felfedezés 
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*Az Executive És az Igazgatói fokozatot azon a napon ítélik oda, amikor Ön minden minősítési követelménynek eleget tett.    

**A szponzorvonalak megkövetelt Paid As rangsora „valós” rangsornak kell lennie, ami azt jelenti, hogy ezeket a rangokat ki kell érdemelni egy 

szervezet építésével és a szükséges forgalom felhalmozásával, nem pedig egy termékcsomag megvásárlásával. 

***Ha minden ciklus követelménynek eleget tett, de a szükséges Zafír/Gyémántok még nem szerepelnek a Szponzori Vonalaiban (LInes of 

Sponsorship) a minősítő hónap végén, akkor Ön csak akkor kaphatja meg az új szintnek megfelelő fizetését, ha ennek a követelménynek a 

következő hónap legutolsó napját megelőzően eleget tett.  

****Ha Ön a folyó naptári hónapban csak 500 - 999 ciklust teljesített és minden egyéb követelménynek eleget tett, akkor úgy tekintik, hogy Ön 

elérte a Gyémánt Igazgatói fokozatot (és jogosulttá válik arra, hogy 1 részvényt kapjon a Gyémánt Bónusz Pool-ban) de nem részesül Gyémánt 

Igazgatónak járó fizetésben. Ebben az esetben a következő naptári hónapban, amikor Ön teljesíti az 1000 ciklust, Gyémánt minősítést szerez és 

a következő hónaptól fog a szintnek megfelelő fizetésben részesülni. 

 

 

 

SZINTEK MINŐSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK ELŐNYÖK 
 

DUPLA GYÉMÁNT 

FOKOZATÚ 

IGAZGATÓ 

 

 Gyémánt fokozatú Igazgatónak járó fizetéssel kell rendelkeznie  

 2 szponzori vonala van, melyek mindegyike egy Gyémánttal* rendelkezik a 

7 szinten belöl** 

 1500 csapat jutalék ciklussal kell rendelkeznie a megelőző naptári 

hónapban 

 

 Ugyanaz, mint a Gyémánt 

fokozatú Igazgatói szint 

 A kapcsolódó bónuszok hét 

szintje 

HÁROMSZOROS 

GYÉMÁNT 

FOKOZATÚ 

IGAZGATÓ 

 Gyémánt fokozatú Igazgatónak járó fizetéssel kell rendelkeznie  

 4 szponzori vonala van, melyek mindegyike egy Gyémánttal* rendelkezik a 

7 szinten belö 

 Gyűjtsön össze 2000 000 PGV-ét egy naptári hónapban nem több, mint 500 

000 PGV-ből, amelynek valamelyik Szponzori Vonalából kell származnia. 

 10 000 Aktív Disztribútorral kell rendelkeznie mindegyik Szponzori Vonalon a 

SmartDelivery Hónapban 

 Ennek a szintnek megfelelő fizetéssel kell rendelkeznie két egymást követő 

naptári hónapban 

 Ugyanaz, mint a Dupla 

Gyémánt fokozatú Igazgatói 

szint 

 Egyszeri 100 000 dolláros 

Bónusz*** 

ELNÖKI 

GYÉMÁNT 

FOKOZATÚ 

IGAZGATÓ 

 Gyémánt fokozatú Igazgatónak járó fizetéssel kell rendelkeznie  

 6 szponzori vonala van, melyek mindegyike egy Gyémánttal* rendelkezik a 

7 szinten belö 

 Gyűjtsön össze 3000 000 PGV-ét egy naptári hónapban nem több, mint 500 

000 PGV-éből, amely bármely Szponzori Vonalból származhat 

 15 000 Aktív Disztribútorral kell rendelkeznie az összes Szponzori Vonalon a 

SmartDelivery Hónapban 

 Ennek a szintnek megfelelő fizetéssel kell rendelkeznie 3 egymást követő 

naptári hónapban 

 Ugyanaz, mint a Dupla 

Gyémánt fokozatú Igazgatói 

szint 

 250 000 dolláros egyszeri 

Bónusz**** 

CSÁSZÁRI 

GYÉMÁNT 

FOKOZATÚ 

IGAZGATÓ 

 Gyémánt fokozatú Igazgatónak járó fizetéssel kell rendelkeznie  

 8 szponzori vonala van, melyek mindegyike egy Gyémánttal* rendelkezik a 

7 szinten belö 

 Gyűjtsön össze 4000 000 PGV-ét egy naptári hónapban nem több mint 500 

000 PGV-éből, amelyek bármelyik Szponzori Vonalból származhatnak 

 20 000 Aktív Disztribútorral kell rendelkeznie az összes Szponzori Vonalán a 

SmartDelivery Hónapban 

 Ennek a szintnek megfelelő fizetéssel kell rendelkeznie 3 egymást követő 

naptári hónapban 

 Ugyanaz, mint a Dupla 

Gyémánt fokozatú Igazgatói 

szint 

 500 000 dolláros egyszeri 

Bónusz***** 

KORONÁS 

GYÉMÁNT 

FOKOZATÚ 

IGAZGATÓ 

 Gyémánt fokozatú Igazgatónak járó fizetéssel kell rendelkeznie  

 10 szponzori vonala van, melyek mindegyike egy Gyémánttal* rendelkezik a 

7 szinten belö 

 Gyűjtsön össze 5000 000 PGv-ét egy naptári hónapban nem több, mint 500 

000 PGV-éből, amely bármely Szponzori Vonalból származhat 

 25 000 Aktív Disztribútorral kell rendelkeznie az összes Szponzori Vonalán a 

SmartDelivery Hónapban 

 Ennek a szintnek megfelelő fizetéssel kell rendelkeznie 6 egymást követő 

naptári hónapban 

 Ugyanaz, mint a Dupla 

Gyémánt fokozatú Igazgatói 

szint 

 1000 000 dolláros egyszeri 

Bónusz***** 
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*A szponzorvonalak megkövetelt Paid As rangsora „valós” rangsornak kell lennie, ami azt jelenti, hogy ezeket a 

rangokat ki kell érdemelni egy szervezet építésével és a szükséges forgalom felhalmozásával, nem pedig egy 

termékcsomag megvásárlásával. 

**Ha az egyik Gyémántot elismerték, de soha nem részesült Gyémántnak járó fizetésben, akkor ha Ön egyébként 

minden más követelménynek eleget tett, akkor megkapja a Dupla Gyémánt fokozatot, de az azzal járó fizetést 

azonban nem kapja meg. 

***Egyszeri bónuszt fizetnek a következő nagy vállalati eseményen és a színpadon veheti át  

****12 hónapos periódus után fizetik 

*****24 hónapos periódus után fizetik  
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Fogalomtár
AKTÍV: A disztribútori besorolás megszerzése után Ön 

Aktív státuszt kap egy SmartDelivery hónapban ha 

összegyűjtött 60 PV-t kiskereskedelmi értékesítésekből 

vagy személyes termékvásárlásokból.* Ha Ön a 

SmartDelivery hónapjában nem Aktív, a jutalékok 

kiszámításánál a felhalmozott pontok lenullázódnak. 

Ezeket a pontokat nem lehet visszaállítani. Újból Aktív 

státuszba kerülhet, ha eleget tett a fenti 

követelményeknek. 

AUTOSHIP: Lásd a Smart Delivery-nél. 

AZ ELÉRHETŐ LEGMAGASABB BESOROLÁS:  A 

valaha elérhető legmagasabb besorolás 

COMMISSIONABLE VOLUME (CV): Ahhoz, hogy 

termékeinket versenyképes áron tudjuk értékesíteni, 

minden Jeunesse termékhez jár egy pont érték, amelyet 

Commissionable Volume-nak nevezünk (némely 

esetekben „pontokként” utalnak rá). Ezek az 

összegyűjtött pontok képezik az Ön által a Pénzügyi 

Jutalmazási Rendszerben megszerzett jutalék alapját. A 

CV akkor kezd felhalmozódni, amikor Ön Munkatársból 

Disztribútorrá lép elő. A CV addig halmozódik, ameddig 

Ön Aktív státuszban van. Lásd 3. ábra 

CSAPAT ÉS CSAPAT FA: Az Ön csapatfája jelenti az Ön 

szervezeti struktúráját, amely magában foglalja az 

újonnan regisztrált disztribútorokat, akiket a csapatfán a 

baloldali vagy a jobboldali fa aljára helyeznek. Az Upline 

(azaz felsőbb szintek által regisztrált) új disztribútorok is 

az egyik csapatának az alsó részén helyezkednek el, 

akiket más néven Spillover-nek neveznek. A csapatfában 

történő értékesítésekből származó CV-ét a csapat jutalék 

kiszámítása érdekében átszámítják GV-re. Lásd 4. Ábra 

ENROLLER TREE (REGISZTRÁCIÓS FA): Az Ön 

mindenegyes Szponzori Vonalán szereplő Disztribútor 

ennek a tagja. Az egyes promóciókat az ő 

értékesítéseikből befolyó PGV alapján számítják ki. Lásd 

3. ábra 

ÉVENKÉNTI MEGÚJÍTÁS: Az Évenkénti Megújítás Díja 

19, 95 dollár, ami fedezi a virtuális Vállalkozásvezetési 

Rendszer (Business Management System) költségeit. Ha 

Ön azonban 360 CV-ét tart fenn, amely személyes 

SmartDelivery megrendelésekből származik az év 

folyamán és nem vásárolta meg a promóciós Starter Kit-

et, akkor az Évenkénti Megújítási díjat elengedik. Minden 

egyéb esetben köteles az Évenkénti Megújítási díjat 

megfizetni. 

GROUP VOLUME (GV): A Group Volume az Ön két 

csapata általi eladásokból tevődik össze, amely magában 

foglalja a PV-ét, PGV-ét és a Spillover volume-ot. Lásd 3. 

ábra 

JOFFICE: Az Induló Csomag (Starter Kit) 

megvásárlásakor Ön egyben egy virtuális 

vállalkozásvezetési rendszer tulajdonosa is lesz, amely 

az online Jeunesse vállalkozás üzemeltetéséhez 

szükséges minden elemet tartalmaz. Ennek a mindenre 

kiterjedő rendszernek segítségével nyomon követheti 

globális vállalkozását, létrehozhatja a SmartDelivery 

programot, jelentéseket készíthet a menedzsment 

részére, termékeket vásárolhat, hozzáférhet a 

jutalékokhoz és még sok egyéb dologra használhatja. 

KIEMELT ÜGYFELEK: A SmartDelivery-re regisztrált 

ügyfél olyan ügyfél, aki diszkont áron vásárol az Ön 

replikált honlapjáról. A 2018.09.30-i dátumot követően 

az új Preferred-ügyfelek nem lesznek elhelyezve egyik 

fában sem. A Preferred ügyfeleknek részt kell venniük a 

SmartDelivery programban. 

KISKERESKEDELMI ÜGYFÉL: Ügyfélnek az számít, 

aki kiskereskedelmi áron vásárol Öntől az Ön honlapján 

keresztül vagy közvetlenül Öntől. 

MINŐSÍTŐ VAGY MINŐSÍTETT: Ha Ön a jobb ésa 

baloldali csapatában is rendelkezik aktív disztribútorral, 

akkor Ön megszerezte a minősítését. Ez a minősítés az 

Ön számára lehetővé teszi, hogy Executive szintre 

lépjen, ha a státusza aktív. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra. Minden termék rendelkezik egy CV értékkel, 

amelyet  a PV, PGV és GV kiszámításakor  alkalmaznak. 

PV  szükséges az aktív státuszhoz. A PGV a Regisztrációs 

Fából (Enroller Tree) származik. A GV magában foglalja 

a csapatok által létrehozott  összes PV-ét, PGV-ét és a 

Spillover Volume-ot  és a csapat jutalékok 

kiszámításakor alkalmazzák. 
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NAGYKERESKEDELMI ÜGYFÉL: Az a 
disztribútor, aki csak személyes fogyasztásra vásárol 

termékeket. 
 
PERSONAL GROUP VOLUME (PGV): A 
Personal Group Volume az a CV, amit a Szponzori Vonal 
eredményez, valamint az ügyfelek részére eladott 
termékekből jön létre. Nem tartalmazza a Spillover 
Volume-ot. Az egyes promóciók kiszámításhoz a a 
Regisztrációs Fából (Enrollment Tree) származó PGV-ét 
használják. Lásd 3. ábra 

 

PERSONAL VOLUME (PV): A személyes 
forgalom az ügyfelek replikált webhelyén vagy a 
személyes vásárlásokon keresztül az ügyfelek részére 
történt termékértékesítések CV-jéből származik. 
Többlet PV szabálya. Ha a SmartDelivery 
rendelésekből származó összes PB meghaladja a 60-at 
egy SmartDelivery-hónapban, és feltéve, hogy az Ön 
SmartDelivery rendelése a SmartDelivery-hónap kezdő 
dátumától számított 7 napon belül feldolgozásra kerül, 
akkor a kiskereskedelmi és Preferred-ügyfelek felé 
teljesített értékesítésekből származó PV átáramlik a 
gyenge csapathoz. A gyenge csapat az a csapat, amely 
a SmartDelivery-hónap végén a legkevesebb GV-vel 
rendelkezik. Ez a szabály cask akkor érvényesíthető, ha 
a többlet PV sorban álló, feltétel nélküli SmartDelivery-
rendelésből származik (automatikus és nem az Ön 
backoffice-ában kézzel leadott rendelés). Kivétel: 
Esemény PV Továbbá a rendezvényeken vagy a 
csomagokkal vásárolt termékekből származó PV-többlet 
nem áramlik át a gyenge csapatnak.  Ne feledje, hogy 
az alapcsomag újonnan regisztrált disztribútora számára 
történő értékesítéséből származó PV beleszámíthat az 
Aktív követelménybe is; azonban a PV nem számít, ha az 
újonnan regisztrált disztribútor az ő újonnan regisztrált 
disztribútorának értékesít egy alapcsomagot 
ugyanabban a SmartDelivery hónapban. 
 
POZÍCIÓ VAGY BESOROLÁS SZERINTI 

JAVADALMAZÁS: Besorolás szerinti javadalmazás 

(például Rubin fokozatú Igazgatónak járó fizetés) 

esetén Önnek aktív státuszban kell lennie és meg kell 

felelnie a besorolás szerinti követelményeknek. 

 
SMARTDELIVERY: (korábbi nevén Autoship or 
Convenience Plan): Ha ismétlődő megrendeléseket 
szeretne, akkor regisztrálhat a SmartDelivery 
Programban. A Jeunesse havonta feltölti az Ön 
hitelkártyáját és elküldi az Ön által kiválasztott 
termékeket.

 
 
 
SMARTDELIVERY HÓNAP: Ez az az időszak, 

amikor Ön felelősséggel tartozik a PV és a besoroláshoz 
szükséges követelmények teljesítéséért. Ez az időszak a 
hónapnak azon a napján kezdődik, amikor Ön vagy 
megvásárolja az indulócsomagot vagy a disztribútori 
szintre lép és EST szerint éjfélkor fejeződik be a 
következő hónapot megelőző napon. Ha Ön például 
május 20-án lép a disztribútori szintre, akkor az Ön 
SmartDelivery Hónapja ezen a napon kezdődik és június 
19-én éjfélkor fejeződik be EST szerint. Jegyezzük meg 
azt is, hogyha az Ön SmartDelivery Hónapja az éppen 
aktuális hónap 28., 29., 30. vagy 31-én kezdődik, akkor 
a kezdődátumot visszadátumozzuk néhány nappal, hogy 
jobban illeszkedjen a rövid hónapokhoz. A pontos 
dátummal kapcsolatban az Ügyfélszolgálat nyújt Önnek 
tájékoztatást. Ha Ön később egy nagyobb csomag 
megvásárlása révén magasabb szintre lép, akkor a 
vásárlás dátuma lesz az új SmartDelivery Hónap 
kezdődátuma. 
 
SPILLOVER: Az Ön csapat fájára a felsőbb szintekről 
(Upline) átirányított disztribútorokat Spillover-nek 
nevezik. Az Ön GV-je tartalmazza az ő eladásaikból 
származó hasznot.  
 
SZPONZORI VONAL: Az Ön által személyesen 
regisztrált minden egyes disztribútor új Szponzori 
Vonalat kezd az Ön Regisztrációs Fájában (Enroller 
Tree). A Szponzori Vonal akkor bővül, amikor az egyik 
Disztribútor regisztrál egy másikat és amikor ezek a 
Disztribútorok további disztribútorokat regisztrálnak. Ez 
a folyamat korlátlanul  
folytatódik. A Szponzori Vonalnak nincs felső határa. 

Lásd 4. Ábra 
  

ÜGYFELEK: Kiskereskedelmi, Kiemelt és 

Nagykereskedelmi Ügyfeleket jelent. 

 

UPLINE: Magában foglalja azt a disztribútort, aki 

eredetileg Önt regisztrálta és minden a Szponzori 

Vonalban megtalálható Ön előtt szponzorált egyént. 
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4. ábra Enroller Tree: Az Ön által személyesen regisztrált disztribútorok A-tól D-ig, akiknek mindegyike 

Szponzori Vonalat kezd az Ön Regisztrálókat Tartalmazó Fáján. B disztribútor regisztrálta Bx – Bz, 

disztribútorokat, akik az Ön Szponzori Vonalának a második szintjén helyezkednek el.  Bx – Bz disztribútorok 

elkezdik építeni B Szponzori Vonalát. D1 is az Ön második szintjén helyezkedik el. By1 az Ön harmadik szintjén 

helyezkedik el. 

 
Csapat fa: Személyre disztribútorok automatikusan átkerülnek jobb vagy bal csapatába (vagy elhelyezheti 

őket a back office-ban az elhelyezés paranccsal a személyes profiljában). Mindaddig, amíg eléred a Zafir 

szintet, forgalmazókat a bal vagy jobb oldali csapatodba kell helyezni. 

 
Ebben a példában a Kiskereskedelem és az Előnyben részesített ügyfelek a csapatfiókon kívül helyezkednek 

el. Az A - D forgalmazók a csapatfiókban vannak. 1-től 4-ig terjedő disztribútorok felszálltak a csapatodra, és 

ezek a játékosok spilloverek. A csapat jutalékát a csapat alapja alapján kell kiszámítani. 
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