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Rewards GYIK

Nem érvényes Ausztráliában, Svédországban és Tajvanon. Ezeken a piacokon, kérjük olvassa az odavonatkozó GYIK
dokumentumokat vagy a vonatkozó DreamTrips Rewards jutalomprogram szerződési feltételeit.

Mi a DreamTrips™ Rewards jutalomprogram?

A DreamTrips Rewards egy hűség program, ami jutalmazza a DreamTrips
klubtagjainkat* DreamTrips pontokkal, amiket felhasználhatnak Reward
DreamTrips nyaralások vásárlásakor.

Milyen dátumig érvényes a program?

A program érvényes mostantól 2016. január 1-ig.

Hogyan szereznek a klubtagok DreamTrips pontokat?

Egyszerű! Minden új klubtag kap akár 300 DreamTrips pontot beiratkozáskor
és a DreamTrips Rewards jutalomprogramba való jelentkezéskor. A klubtagok
egy DreamTrips pontot kapnak minden egyes dollár után, amit a DreamTrips
klubtagsági havidíjukra fizetnek maximum 100 pontos határral havonta. A
DreamTrips tagok kapnak DreamTripspontokat még minden új klubtag után, aki
ajánlanak és WorldVentures™DreamTrips klubtaggá válnak. (Svédországban
és Ausztráliában az új tagok ajánlásáért nem járnak pontok. Malajziában és
Tajvanon csak új Platinum klubtagok ajánlásáért járnak pontok.)

Hogyan működnek a különböző típusú DreamTrips pontok?
DreamTrips pontok ránézésre
Beiratkozási
pontok

Havi pontok

Ajánlói pontok

DreamTrips Platinum

300

Egy pont

200

DreamTrips Gold

200

dolláronként,

100

DreamTrips,
DreamTrips U

100

Érvényes
megszerzéskor

✓

akár 100 pont
havonta

50

✓
✓

Érvényessé válik a
belépés évfordulóján
Érvényes egy évig

✓

✓

✓

Az érvényes pontok
felhasználhatóak
kedvezményekre a Rewards
DreamTrips utakon

✓

✓

✓

Segít kvalifikálni az
Executive Statusra
(részletek a 3. oldalon)

Beiratkozási pontok: Beiratkozáskor kapott pontok (kivétel az első
havidíjért járó pontok) azonnal felhasználhatóak DreamTrips klubtagként
és a DreamTrips Rewards programba való jelentkezés után. A
DreamTrips Platinum klubtagok 300 pontot kapnak; a DreamTrips Gold
klubtagok 200 pontot kapnak; és 100 pontot kapnak a DreamTrips és a
DreamTrips U klubtagok*. A beiratkozási pontok elévülnek egy év után.
Havi pontokDreamTrips pontok gyűlnek a klubtagsági szintnek
megfelelően minden havidíj befizetésből és érvényessé válnak 12 hónap
érvényes klubtagság után. A havi maximum DreamTrips pont 100 a
Platinum szinten. Ezek a pontok elévülnek egy év múlva az érvényessé
válásuk után.
Például: egy klubtag csatlakozik 2015. március 15-én, és 50 pontot kap
minden hónapban. A 600 pontja az első éve után érvényessé válik és
felhasználható DreamTrips vásárlására 2016. március 15-én. Ezeknek a
pontoknak a lejárása 2017. március 14.
Ajánlói pontok: A ajánló klubtag számlájára kerülnek a pontok az új
klubtag befizetésének beérkezése utáni pénteken. Az ajánló klubtag 200
pontot kap egy új Platinum klubtag után, 100 pontot egy új DreamTrips
Gold klubtag után és 50 pontot egy új DreamTrips vagy DreamTrips
U klubtag ajánlása után.* Az ajánlói pontok azonnal felhasználhatóak
a számlára kerülés után és elévülnek ez évvel később. Nincs ajánlói
pont Svédországban és Ausztráliában. Malajziában és Tajvanon csak új
Platinum klubtagok ajánlásáért járnak pontok.

Mit jelent az „érvényessé” válás?

“Érvényesség” azt jelenti, hogy a pontok készek a felhasználásra és
beszámíthatóak Reward DreamTrips foglalásokba.

Mi történik amikor a program befejeződik?

A program befejeződése után, azok a klubtagok, akik 2016. január
30. előtt iratkoztak be, továbbra is gyűjtik a havi DreamTrips pontokat
további 12 hónapig. Ezeket a pontokat felhasználhatják Reward
DreamTrips foglalásra, amint érvényessé válnak.

✓

*A klubtagsági szintek változnak piaconként.
A Szerződési Feltételek érvényesek. További részletei a DreamTrips Rewards programnak a DreamTrips.com oldalon.
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Honnan fogom tudni, mennyi pontot gyűjtöttem?

A klubtagok a DreamTrips.com oldalra belépve követhetik a DreamTrips
pontjaikat a fiók adatok oldalon. Kattints a számla nevedre a felső sávban
jobb felül és válaszd ki a dashboard fület. Láthatod az összes érvényessé
vált pontot és az összes pontot, ami még nem vált érvényessé.

Rewards GYIK
A DreamTrips pontokat át lehet váltani valós vagy
virtuális valutává?

Nem. A Reward DreamTrips utak foglalásakor kombinálhatóak a
DreamTrips pontok és más valós vagy virtuális valuták, amiket a
WorldVentures elfogad. A DreamTrips pontoknak nincs készpénz értéke
és nem átruházhatóak.

A DreamTrips pontok használhatóak repülő jegyekre
vagy más vásárlásokra?

Nem. A DreamTrips pontok csak Reward DreamTrips utakba számíthatóak be.

Megmaradnak a DreamTrips pontjaim, ha a klubtagságom
inaktívvá válik?

Nem. Minden DreamTrips pont azonnal megszűnik a klubtagsággal együtt.

Akkor is kapok DreamTrips pontokat, ha Szerezz négyet,
ne fizess többet tagságom van?

Fel kell iratkoznom erre a programra?

El kell fogadni a Rewards jutalomprogram Feltételeit, mielőtt
beválthatnád a DreamTrips pontokat. Sokan egyetértenek ezekkel,
amikor DreamTrips klubtagokká válnak. Ha ezt nem tetted meg, vagy
nem vagy biztos benne, egyszerűen lépj be a DreamTrips.com oldalon.
Itt lesz lehetőséged feliratkozni a programra, ha még nem tetted meg.

Igen, a havi pontokat az a klubtag is megkapja, akinek a havi díjait
elengedjük, a Szerezz négyet, ne fizess többet program miatt. A Szerezz
négyet, ne fizess többet program részleteit megtalálod itt. Nem érvényes
Kanadában és Tajvanon.

Foglalhatok Reward DreamTrip utazást pontok
használata nélkül?

Igen. Látogass el a DreamTrips.com oldalra és foglalj, mint ahogy
bármely más utat foglalnál.

Független képviselőnek kell lennem, hogy részt vehessek?

Hogyan foglalok egy utat DreamTrips pontok felhasználásával?

Használhatom a pontokat tetszőleges DreamTripen? És
mennyi pontot használhatok?

Hogyan hívjam meg a barátaimat, hogy átélhessék a
DreamTrips élet stílust (és hogyan kapom meg a 200
DreamTrips pontot)?

Nem. Ez a jutalomprogram DreamTrips klubtagoknak szól (ügyfeleknek),
nem WorldVentures képviselőknek (képviselők). Ez a jutalom program
érvényes bármely DreamTrips klubtagra, aki belépett, akár választotta a
képviselőséget, akár nem.

A DreamTrips pontok beszámíthatóak bármely Reward DreamTrip
vásárláskor a DreamTrips.comoldalon. Keresd a „Apply Up To” ikont az
utak listáján a maximum pontok számáért, hogy azon az úton mennyit
lehet felhasználni. Más megkötések is lehetnek, részleteke a program
Feltételeiben a DreamTrips.comoldalon.

Mekkora a választék a Reward DreamTrips utakból?

Pár tucat út minden elérhető, 80-90 százaléka a készletünknek, és
annyira változatosak, mint a klubtagjaink.

Miért nem lehet néhány úton DreamTrips pontokat felhasználni?
Egy kis százaléka a DreamTrips utaknak nem engedi meg a pontok
felhasználását. Ez lehet különleges szerződés vagy árkérdés miatt,
kikötői díjak és más szokatlan adó költségek, vagy egyéb indokok miatt.
Olyan utak, amik nem DreamTripke, úgymint VolunTours, DreamDeal
különlegeség és DreamDeal kirándulás szintén kivételek a pont
felhasználásban.

Menj a DreamTrips.com oldalra és foglalj úgy, mint bármely más utat.
Ha vannak érvényes DreamTrips pontjaid, akkor azokat DreamTrips
pontokat felajánljuk a fizetéskor.

Menj a DreamTrips.com oldalra és lépj be a fiókodba. Választ a Profile
fület. Ha rákattintasz a “Generate Referral Link” gombra, akkor kapsz
egy linket, amit elküldhetsz emailben egy barátodnak. Ha a “Refer a
Friend” gombra kattintasz, átkerülsz egy oldalra, amit meg tudsz mutatni a
barátodnak, ami kiemeli a DreamTrips klubtagság előnyeit és meginvitálja
őt, hogy “regisztráljon most” DreamTrips klubtagnak. A DreamTrips ajánlói
program nem elérhető Svédországban és Ausztráliában. Malajziában csak
új Platinum klubtagok ajánlásáért járnak pontok.

Mi az a DreamTrips Rewards Executive státusz?

Az Executive státusz egy elit státusz a DreamTrips Rewards programon
belül. Jelenleg kevesebb mint 0.1 százaléka a klubtagjainknak kvalifikál
erre a különleges státuszra. A DreamTrips Rewards klubtagok az Executive
státusszal DreamTrips utakat foglalhatnak teljesen DreamTrips pontokból.
Ha eléred az Executive státuszt, a legtöbb előre-foglalt DreamTrips pont
korlát nem vonatkozik rád. Nem érvényes Ausztráliában, Svédországban
és Tajvanon.

A Szerződési Feltételek érvényesek. További részletei a DreamTrips Rewards programnak a DreamTrips.com oldalon.
*A Maximum összege a felhasználható pontoknak utanként változhat.
**A klubtagsági szintek változnak piaconként.
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Hogyan kvalifikálok az Executive státuszra?

Azok a DreamTrips klubtagok, akik legalább 3000 ajánlói pontot szereznek
365 nap alatt, minősülnek az Executive státuszra, 30 napos várakozási
időszak után. A kvalifikációhoz a 300 DreamTrips ajánlói pontokra nem
jöhet visszakérés vagy visszatérítés kérelem a 30 napos várakozási
időszak alatt. Az Executive státusz a 30 napos kvalifikációs időszakot
követő pénteken lesz érvényes. Emailben fogunk értesíteni amikor kvalifikáltál.

Honnan tudom, hogy Executive státuszban vagyok?

Lépj be a DreamTrips.com oldalra. Kattints a nevedre a képernyő jobb
felső részén és válaszd a Dashboard fület. Ha Executive státuszban vagy
egy Executive felirat jelenik meg a jobb felső sarokban a képernyőn. Nem
elérhető Ausztráliában, Svédországban és Tajvanon.

Mi történik, ha már felhasználtam néhány DreamTrips
ajánlói pontot?

Az Executive státusz kvalifikáció a szerzett pontok alapján van meghatározva,
nem számít, hogy közben fel lett-e használva belőle. Például, ha 1000 ajánlói
pontot szereztél 2015 januárban és 1000-et 2015 februárban és 1000-et 2015
márciusban, majd felhasználtál 1800-at 2015 április 1-én nyaralásfoglalásra,
továbbra is kvalifikálsz az Executive státuszra.

Mikor és hol lesznek további részletek?

A frissítések a DreamTrsip Rewards Szerződési Feltételeiben a
DreamTrips.com oldalra kerülnek.

Hogyan használhatom ki az Executive státusz előnyeit út
foglalásra pont korlátok nélkül?

Vásárolj a DreamTrips.com oldalon, ahogy máskor. Amikor a fizetést
választod a Reward DreamTrips csomagnál, az ár 100%-ra használhatod a
DreamTrips pontokat.

Az Executive státuszú klubtag csak az ajánlásokkal
szerzett pontokat használhatja fel DreamTrips
foglalásnál? vagy minden pontját?

Az Executive státuszra kvalifikáláshoz csak az ajánlói pontok számítanak.
De amint elérte a státuszt, minden érvényes pontot felhasználhat
DreamTrips foglalásra.

Kinek foglalhatok utat?
Honnan tudom mennyi ajánlói pontot szereztem az
elmúlt 365 napban?

Felhasználhatod a pontokat utak foglalására bárki számára, aki jogosult a
klubtagságoddal utazni a Szerződési feltételek szerint. Az a dokumentum
elérhető a DreamTrips.com oldal lábjegyzetben.

A DreamTrips pontok történet megjelenik a Dashboard fül közepén. A fentiek
szerint keresd meg. Végig görgethetsz a történeti listán, hogy megtudd
mennyi pontot gyűjtöttél.

Amint elértem az Executive státuszt, meddig marad meg?

Minden klubtagsági szint lehet Executive státusz?

Csak hozzál továbbra is új klubtagokat! Az Executive státuszod fennmarad,
amíg fenntartod, hogy 3000 DreamTrips pontot szerzel 365 napon belül.
Például, ha először elérted a 3000 ajánlói pontot 2015. június 15-én,
akkor 2015 július 15-től 2016. július 14-ig érvényes. Feltéve, hogy
további 3000 pontot szerzel 2016. június 15-ig, az Executive státuszod
meghosszabbodik egy további évvel, 2017. július 14-ig. Executive státusz
nem elérhető Ausztráliában, Svédországban és Tajvanon.

Igen, bármely DreamTrips klubtag, aki 3.000 DreamTrips pontot szerez
ajánlásokból 365 nap alatt, az kvalifikálhat Executive státuszra.

Egy évig élvezheted az Executive státusz előnyeit a megszerzéstől.

Mit kell tennem az újra kvalifikáláshoz?

A Szerződési Feltételek érvényesek. További részletei a DreamTrips Rewards programnak a DreamTrips.com oldalon.
*A Maximum összege a felhasználható pontoknak utanként változhat.
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