


aunity!
Uživajte fleksibilnost, 
izkoristite poslovno 
priložnost in začnite s 
svojim lastnim poslom.

Začnite z





Edinstvena 

možnost 

zaslužka z 

aunity.



Svojo prihodnost načrtujte z aunity!

Naš sistem nagrajevanja je bil vzpostavljen s tesnim sodelovanjem vodilnih pri
Aunity in temelji na njihovih več desetletnih izkušnjah. Naše vodilo je bilo
vzpostaviti sistem nagrajevanja, ki izključuje vse slabe značilnosti klasičnih načrtov.

Donosen načrt nagrajevanja pri Aunity je zaradi edinstvenih možnosti zaslužka
poseben. Meje svojega zaslužka si postavljate samo Vi sami. Aunity ponuja bistveno
več kot samo vnovčljiv ček zaslužka. Z našimi velikimi premijami imate priložnost,
da vaše sanje postanejo resničnost in tako začnete živeti življenje, ki ste si ga
pošteno zaslužili.

Provizije se izplačujejo mesečno. Posebni in globalni bonusi se izplačujejo takoj.

Pregled vaših prednosti na kratko

✓ enkrat dosežen položaj obdržite

✓ izplačila tudi v primeru enakih položajev/nivojev *

✓ izplačila tudi v primeru, da ima vaš downline višji položaj/nivo *

✓ izplačilo za katerikoli osebni promet

✓ do neskončne globine

✓ ni omejitve prometa

✓ ni omejitev na začetku

✓ strukture se po dosegu določenega nivoje ne odcepijo

✓ izključitev neplačnikov (pomik downline-ov navzgor)

* iz Diamond ravni

Začnite z aunity!

Zelo preprosto je. Pridružite se nam kot poslovni partner in izkoristite vse ugodnosti 

našega neverjetno donosnega sistema nagrajevanja. Zraven razpoložljivih provizij 

imate možnost dobička iz direktne prodaje produktov. 

Posvetujte se z vašim sponzorjem, izpolnite pogodbo o poslovnem sodelovanju in 

naročite začetni paket, ki vključuje informacije in vzorce produktov. Prav tako 

prejmete dostop do vašega osebnega poslovnega centra in s poslom lahko pričnete 

takoj.

Uvod / Naši začetki



Pojmi

aunity poslovni partner

»Aktiven poslovni partner« je samostojen prodajalec, ki mesečno naredi lasten 
nakup. Samo« aktiven poslovni partner« je kvalificiran do provizije.

Aunity začetni paket

Vsak poslovni partner se mora seznaniti s produkti, načini dela in poslovnimi 
pogoji. Prav tako vsak poslovni partner pridobi dostop do svojega on-line računa na 
platformi aunity Poslovni center.

Nakup aunity začetnega paketa je enkraten in vključuje naslednje produkte in 
storitve:
- aunity-ID številko
- aunity On-line račun na platformi Poslovni center
- prodajne dokumente
- vzorce produktov.

Hitri začetni paket za graditelje posla

Kdor želi začeti s poslom aunity takoj, lahko namesto začetnega paketa začne s 
hitrim začetnim paketom! Hitri začetni paket že vključuje začetno dajatev.

Z nakupom določenega hitrega začetnega paketa takoj pridobite določen bonus za 
kvalifikacije nagrad. Ti paketi vam omogočajo, da začnete svoj posel s produkti za 
lastno uporabo in za prodajo. Hitre začetne pakete najdete na naši spletni strani 
www.aunity.de pod cenikom in v poslovnem centru. 

Točke (PV) – njihova vrednost 1.30 €  ~ 1 PV

Vsak produkt je ocenjen z neko vrednostjo – točka (PV). Na vrednost PV se 
obračunavata provizija in kvalifikacije glede na doseženo stopnjo prometa. 
Vrednost PV lahko Aunity individualno prilagaja glede na potrebe določene države 
poslovanja.   

Celoten promet vaših strank in poslovnih partnerjev, kot tudi vaš osebni promet se 
seštevajo in vam omogočajo napredovanje po karierni lestvici.

Prosimo, da v aktualnem ceniku za poslovne partnerje spremljate vrednost PV po 
produktu. Višina točk je določena za vsak posamezen produkt. Aunity si pridržuje 
pravico do spremembe točk po posameznem produktu. Vse spremembe bodo 
pravočasno, najkasneje pa v roku 4 tednov pred začetkom veljave javno objavljene.

Obbrazložitev
pojmov



aunity končni uporabnik / stranka

Uporabnik je posameznik, ki ni registriran in produkte kupuje po prodajni ceni od 
poslovnega partnerja in zato ne prejme nobene provizije.
Številka uporabnika se začne z veliko začetnico »CU«.

Komprimiranje provizije

Neaktiven poslovni partner (brez mesečnega nakupa) ne prejme provizije od 
aktualnega mesečnega prometa svojih downline-ov. V tem primeru se pri izračunu 
provizije neaktiven poslovni partner preskoči/izključi in je do provizije upravičen 
naslednji aktiven poslovni partner po lestvici navzgor.

Noga (Downline)

Downline je vsak poslovni partner, ki ga je poslovni partner (sponzor) vpisal v svoj 
prvi nivo. Primer: če vpišete pet poslovnih partnerjev v prvi nivo, imate pet nog 
(priporoča se graditi več kot pet nog).

Autoship

Ko kupec ali poslovni partner enkrat ustvari autoship, ta avtomatično mesečno 
bremeni vaš račun in se naročene produkte tudi prejmete. 
Izberete in naročite lahko katerikoli produkt, pri čemer je treba upoštevati 
razpoložljivost produktov na posameznem trgu (državi). Autoship lahko prekinete v 
svoji spletni pisarni ali pa nas kontaktirate.

Poslovni center - pisarna (Backoffice)

Backoffice je vaša osebna spletna pisarna na našem varnem internetnem programu 
www.aunity.de, preko katere sledite rasti svojega posla in obračunavanju provizij.

V svoji spletni pisarni imate dostop do vseh potrebnih informacij. Prav tako lahko 
dostopate do delovnega materiala kot so vizitke, letaki, brošure in katalogi 
produktov, ki so dostopni v PDF formatu ali pa jih enostavno naročite.

Obrazložitev 
pojmov



NAČRT NAGRAJEVANJA
Neomejena možnost zaslužka

Svoj posel gradite tako, da z Aunity 
navdušite novega poslovnega partnerja. 

Svoje poslovne partnerje podpirajte in jim 
pomagajte graditi posel. S tem, ko večate 
svojo skupino in svoji skupini tudi 
pomagate, se hitro pokažejo rezultati.   

Tako kot vi, imajo tudi vsi vaši poslovni 
partnerji možnost nakupa enega od hitrih 
začetnih paketov. Hitri začetni paket že 
zajema splošni začetni paket!

Pregled nad hitrimi začetnimi paketi imate 
v svojem poslovnem centru.



Direktna prodaja

S promoviranjem svojega posla, bodo zagotovo tudi vaši prijatelji vzljubili Aunity 
produkte, ne bodo pa zainteresirani, da bi se pridružili organizaciji kot poslovni 
partnerji. Nič zato. Dajte jim povezavo (link) do spletne trgovine z vašo ID številko 
ali od njih preprosto prejmite (skupno) naročilo.

Vsak nakup, opravljen preko vaše ID številke v spletni trgovini ali vaša direktna 
prodaja končnemu kupcu/stranki pripomore k temu, da ste kvalificirani za zaslužek 
iz direktne prodaje. To je razlika med prodajno in člansko ceno.

Stranke predstavljajo najhitrejši in najenostavnejši način zaslužka

Imate tri načine servisiranja svojih strank:

1. Če želi stranka kupovati preko spletne trgovine, ji dajte povezavo do vaše osebne 
spletne strani, ki jo najdete v poslovnem centru. Vaša pripadajoča provizija se vam 
bo avtomatično obračunala.

2. Vi kupite izdelke po članski ceni in jih prodate stranki po prodajni  ceni.

3. Stranke lahko naročilo oddajo preko vaše ID številke v poslovnem centru, preko 
telefona ali elektronske pošte. Vsaka stranka dobi svojo številko, s katero se 
identificira kot vaša stranka.  

PRIMER:

Direktna prodaja

Poslovni partner naroči in kupi paket damskih vložkov v višini 70,00 €, svoji stranki 
pa ga proda v višini 90,00 €. Njegov zaslužek iz direktne prodaje tako znaša 20,00 €!
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Direktna prodaja

NAČRT NAGRAJEVANJA



Indirektni bonus /
Diferencialni ekipni bonus

Kot poslovni partner kupujete vedno po članskih cenah! Zaslužek na vaš osebni 
promet prejmete v višini odstotka, glede na vašo stopnjo. Zaslužek od prometa 
vašega downline pa prejmete v razliki odstotka med vašo stopnjo in stopnjo 
downline. Višina odstotka se torej računa glede na dosežene stopnje. Zaslužek od 
prometa vaših downline-ov se računa individualno od vsakega downline. 

Da ste upravičeni do provizije, morate narediti lasten mesečni nakup!   

Vsi nakupi iz vaše strukture se seštevajo. To so vaši osebni nakupi, nakupi vaših 
strank in vaših downline-ovija.

* Downline

PRIMER:

Indirektni bonus / Diferencialni ekipni bonus

V mesecu dni imate lastnega prometa za 100 PV in ste glede na seštevek prometa 

vaše strukture na stopnji 8. S tem prejmete zaslužek v višini 20% od vašega 

osebnega prometa (indirektni bonus). 

Dodatno je eden vaših downline-ov skupno naredil 800 PV in je na stopnji 5. V tem 

primeru prejmete še zaslužek v višini 6% (razlika med stopnjama) od 800 PV 

(diferencialni ekipni bonus).

(diferencialni ekipni bonus 20% - 14% = 6% in dodatno 20% indirektnega bonusa)
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Indirektni bonus /

Diferencialni 
ekipni bonus

Stopnja /nivo PV / vrednostne točke Handelsspanne
(pribitek)

Lasten
nakup

1 Stern/ 
zvezdica

1 do 50 6% 10 PV

2 Stern 51 do 350 8% 15 PV
3 Stern 351 do 850 10% 20 PV
4 Stern 851 do 1500 12% 25 PV
5 Stern 1501 do 2500 14% 30 PV
6 Stern 2501 do 3500 16% 35 PV
7 Stern 3501 do 5000 18% 40 PV
8 Stern Više od 5001 & 3 DL* sa 16% 

ili 2 DL* sa 18%
20% 45 PV



Udeležba na dobičku

V kolikor ste se odločili gradit aunity posel s hitrim začetnim paketom, vas Aunity z 
veseljem nagradi z udeležbo na dobičku!

Prav v začetni fazi potrebujejo poslovni partnerji več pomoči in podpore. Zato 
imate možnost, da v mesecu dni poslovnega sodelovanja dosežete/kupite hitri 
začetni bonus paket in ste upravičeni do 12 mesečne udeležbe na dobičku. 

Znak vaše resnosti in zagnanosti je, da z enkratno investicijo začnete svoj Aunity 
posel. Aunity vas zato 12 mesecev nagradi z 2% udeležbo na dobičku.

2% Pool se določa mesečno od dobička podjetja in se porazdeli izključno tistim, ki 
so začeli s hitrim začetnim paketom.    

Hitri začetni bonus paket – 12 mesec 2% udeležbe na dobičku (v obdobju prvega 
meseca poslovnega sodelovanja).
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Udeležba na 

dobičku

V kolikor nov poslovni partner v roku enega meseca 
poslovnega sodelovanja doseže/kupi hitri začetni 
bonus paket, je upravičen do udeležbe na dobičku iz 
hitrega začetnega poola v višini 2% za obdobje 12 
mesecev.  

Ta udeležba se 12 mesecev izplača vsem 
upravičenim poslovnim partnerjem, pri čemer se 
obračunava mesečno. 



BONUS RAZLIKE / DIFERENCIALNI BONUS

Dodaten vir zaslužka predstavlja bonus razlike. Glede na vašo doseženo stopnjo 
prejmete mesečno razliko v odstotku na skupni promet vašega downline.

Vsak downline se posamezno obračunava po njegovi trenutno doseženi stopnji v 
razmerju do vaše stopnje. Če ste na stopnji Diamanta ali višje, hkrati pa je na enaki 
stopnji ali celo višje tudi vaš downline, prav tako prejmete bonus razlike (glej 
navedbe % v ležečem položaju).

Stopnja / nivo                                                                     diferencialni bonus    EU *

* mesečne lastne točke | PV
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BONUS
RAZLIKE

1. Manager postanete z dvema linijama/nogama in vsaka 

dosegla 20% pribitka
4% 50 PV

2. Rubin postanete s tremi Managari iz različnih linij, ne 

glede na to, v katerem nivoju se nahajajo
6% 55 PV

3. Smaragd postanete s tremi Rubini iz različnih linij, ne 

glede na to, v katerem nivoju se nahajajo
8% 60 PV

4. Diamant  postanete s tremi Smaragdi iz različnih linij, ne 

glede na to, v katerem nivoju se nahajajo
9% | 0,25% 65 PV

5. 1-Stern-Diamant postanete s petimi Diamanti iz različnih 

linij, ne glede na to, v katerem nivoju se nahajajo
10% | 
0,25%

70 PV

6. 2-Stern-Diamant postanete s petimi 1-Stern-Diamanti iz 

različnih linij, ne glede na to, v katerem nivoju se nahajajo
11% | 
0,15%

75 PV

7. 3-Stern-Diamant postanete s petimi 2-Stern-Diamanti iz 

različnih linij, ne glede na to, v katerem nivoju se nahajajo 
12% | 0,1% 80 PV

8. 4-Stern-Diamant postanete s petimi 3-Stern-Diamanti iz 

različnih linij, ne glede na to, v katerem nivoju se nahajajo
13% | 0,1% 85 PV

9. 5-Stern-Diamant postanete s petimi 4-Stern-Diamanti iz 

različnih linij, ne glede na to, v katerem nivoju se nahajajo
14% | 0,1% 90 PV

10. 6-Stern-Diamant postanete s petimi 5-Stern-Diamanti iz 

različnih linij, ne glede na to, v katerem nivoju se nahajajo
15% | 0,1% 95 PV



DIFERENCIALNI 
BONUS

IZJEME

Smaragd postanete tudi, če imate v različnih linijah najmanj dva Rubina in tri 
Managere. Položaji Managerjev v neodvisnih linijah niso relevantni    

Diamant postanete tudi, če imate v različnih linijah najmanj dva Smaragda in tri 
Rubine. Položaji Rubinov v neodvisnih linijah niso relevantni. 

1-Zvezda-Diamant postanete tudi, če imate v različnih linijah najmanj štiri 
Diamante in pet Smaragdov.  Položaji Smaragdov v neodvisnih linijah niso 
relevantni. 

2-Zvezdi-Diamant postanete tudi, če imate v različnih linijah najmanj štiri 1-
Zvezda-Diamante in pet Diamantov. Položaji Diamantov v neodvisnih linijah niso 
relevantni. 

3-Zvezde-Diamant postanete tudi, če imate v različnih linijah najmanj štiri 2-
Zvezde-Diamante in pet 1-Zvezda-Diamante. Položaji 1-Zvezda-Diamantov v 
neodvisnih linijah niso relevantni. 

4-Zvezde-Diamant postanete tudi, če imate v različnih linijah najmanj štiri 3-
Zvezde-Diamante in pet 2-Zvezde-Diamante. Položaji 2-Zvezdi-Diamantov v 
neodvisnih linijah niso relevantni.

5-Zvezde-Diamant postanete tudi, če imate v različnih linijah najmanj štiri 4-
Zvezde-Diamante in pet 3-Zvezde-Diamante. Položaji 3-Zvezde-Diamantov v 
neodvisnih linijah niso relevantni.

6-Zvezde-Diamant postanete tudi, če imate v različnih linijah najmanj štiri 5-
Zvezde-Diamante in pet 4-Zvezde-Diamante. Položaji 4-Zvezde-Diamantov v 
neodvisnih linijah niso relevantni.



VODSTVENI BONUS
(kompresija neplačnikov)

Pri Aunity je nagrajen tisti, ki prevzame vlogo voditelja in skrbi za svojo ekipo. 
Bonus vodenja predstavlja najboljši potencial pasivnega prihodka.

Poslovni partner prejme mesečno provizijo od skupnega prometa njegove ekipe vse 
do 12 nivoja.

Kompresija

Neaktiven poslovni partner (nima mesečnega lastnega prometa) ne prejme 
provizije od aktualnega mesečnega prometa svojih downline-ov. V tem primeru se 
pri izračunu provizije neaktiven poslovni partner preskoči/izključi in je do provizije 
upravičen naslednji kvalificiran poslovni partner po lestvici navzgor.
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VODSTVENI BONUS

Stopnja 1* - 6* Manager Rubin Smaragd Diamant

1. generacija 20% 20% 20% 20% 20%

2. generacija 2% 2% 2% 2%

3. generacija 1% 1% 1%

4. generacija 1% 1% 1%

5. generacija 0,5% 0,5%

6. generacija 0,5% 0,5%

7. generacija 0,5% 0,5%

8. generacija 0,5% 0,5%

9. generacija 0,25%

10. generacija 0,25%

11. generacija 0,25%

12. generacija 0,25%
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Dodaten bonus 
uspešnosti (od 

celotnega dobička)

Dodaten bonus uspešnosti 
(od celotnega dobička)

Dodaten bonus uspešnosti je še eden 
temelj Aunity načrta nagrajevanja. S tem 
bonusom vas želimo nagraditi za uspešnost 
in motivirati vaše downline, da vam sledijo. 

Aunity vam omogoča tri dodatne bonuse uspešnosti po državi registracije in en 
globalni bonus, ki je izplačan glede na globalni uspeh podjetja. Torej ne glede iz 
katere države je vaša skupina, vsi smo ena skupina in si zato delimo uspeh podjetja. 
Bonus uspešnosti prejme vsak glede na vplačila enot (upravičenega poslovnega 
partnerja), ki so sorazmerno izplačana iz vsakokratnega pool-a.
Kvalifikacije in svetovni promet se obračunavata mesečno, tako da so mesečna tudi 
izplačila provizij.

OPOZORILO!

Aunity si po lastni presoji pridržuje pravico do spremembe načrta nagrajevanja. 
Spremembe bodo pred pričetkom veljave javno objavljene. 

Pomembne informacije in pravna navodila si preberite na naši spletni strani 
www.aunity.de pod kategorijo »Pogoji«.

• Navodila za registracijo poslovnega partnerja
• Pravila poslovnega sodelovanja 
• Garancija za zadovoljstvo
• Pogoji dostave in načini plačila
• Pravilnik zasebnosti
• Splošni poslovni pogoji

Bonus za 
potovanje

Bonus 
za avto

Nacinalni
bonus

Globalni 
bonus

Manager 1%

Rubin 1% 0,5%

Smaragd 1% 0,5% 0,25%

vsi 
Diamanti

1% 0,5% 0,25% 0,25%



Kontaktna oseba:


