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Καθημερινά!

myCityClub

Σας καλωσορίζουμε στο…

Οι αγορές που μας ανταμείβουν !myCityClub



Το Μηνιαίο Bonus προκύπτει από το σύνολο των αιτήσεων που πραγματοποιούνται από
όλη την ομάδα του συνεργάτη σε απεριόριστο βάθος, βάσει του παρακάτω πίνακα Διαφορών.
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=

100 €
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=
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=

1.500 €

Χ 21 €
=

4.200 €

Χ 23 €
=

9.200 €
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=
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Μηνιαίο Bonus: 

1ο Επίπεδο. 2ο Επίπεδο. 3ο Επίπεδο.       4ο Επίπεδο.   5ο Επίπεδο.      6ο Επίπεδο.
Από το 3ο Επίπεδο και άνω κρατείται το 5 % για επανατοποθέτηση Κουπονιών θέσεων. 
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6ο Επίπεδο ο συνεργάτης αμείβεται με 25 € ανά αίτηση.
5ο Επίπεδο ο συνεργάτης αμείβεται με 23 € ανά αίτηση.
4ο Επίπεδο ο συνεργάτης αμείβεται με 21 € ανά αίτηση.
3ο Επίπεδο ο συνεργάτης αμείβεται με 15 € ανά αίτηση.
2ο Επίπεδο ο συνεργάτης αμείβεται με 8 € ανά αίτηση.
1ο Επίπεδο ο συνεργάτης αμείβεται με 4 € ανά αίτηση.



Μηνιαίο Bonus:
Προϋποθέσεις: 

• Για να μετρήσει μια αίτηση (σύμβαση) στον συνεργάτη απαιτείται η 
ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της καταχώρησης από την εταιρεία.

• Οι αιτήσεις πρέπει να προέρχονται τουλάχιστον από δυο ξεχωριστές γραμμές. 

• Αν κάποια γραμμή του συνεργάτη ξεπερνάει το 50 % του συνολικού στόχου του
εκάστοτε επιπέδου το πλεόνασμα των αιτήσεων δεν προσμετράται για την 
κατοχύρωση του επιπέδου. 

• Οι προσωπικές αιτήσεις υπολογίζονται, α) είτε ως μια εκ των γραμμών,  
β) είτε εξ ολοκλήρου για την επίτευξη του στόχου, στην (β) περίπτωση δεν ισχύει 
ο περιορισμός του 50 %.  

• Ο συνεργάτης του οποίου οι συνεργάτες έχουν κατακτήσει ένα Επίπεδο
αμείβεται με την διαφορά που υπολείπεται.
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Η Αμοιβή τριμήνου προκύπτει από την εκκαθάριση του συνόλου των λογαριασμών ρεύματος που
ανήκουν στα μέλη της ομάδας του συνεργάτη & συγκεκριμένα τον Απρίλιο, Ιούλιο, 
Οκτώβριο, Ιανουάριο, και αποδίδεται βάσει του παρακάτω πίνακα.

Από το 5ο Επίπεδο και άνω κρατείται το 5 % για επανατοποθέτηση Κουπονιών θέσεων.
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Αμοιβή Τριμήνου: (Κατανάλωση ομάδας σε €) 



Αμοιβή Τριμήνου: (Κατανάλωση ομάδας σε €) 



Αμοιβή Τριμήνου: 
Προϋποθέσεις για την κατάταξη Επιπέδων. 

• Για να μετρήσει μια αίτηση (σύμβαση) στον συνεργάτη απαιτείται η 
ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της καταχώρησης από την εταιρεία.

• Οι αιτήσεις πρέπει να προέρχονται τουλάχιστον από δυο ξεχωριστές γραμμές. 

• Αν κάποια γραμμή του συνεργάτη ξεπερνάει το 50 % του συνολικού στόχου του
εκάστοτε επιπέδου το πλεόνασμα των αιτήσεων δεν προσμετράται για την 
κατοχύρωση του επιπέδου. 

• Οι προσωπικές αιτήσεις υπολογίζονται, α) είτε ως μια εκ των γραμμών,  
β) είτε εξ ολοκλήρου για την επίτευξη του στόχου, στην (β) περίπτωση δεν ισχύει 
ο περιορισμός του 50 %.  

• Ο συνεργάτης του οποίου οι συνεργάτες έχουν κατακτήσει ένα Επίπεδο
αμείβεται με την διαφορά που υπολείπεται.
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Απόδοση  Αμοιβής Πρώτης Συμβάσεως (Commission Fee Claw Back) 

<3 Μήνες Παραμονή 0 Commission fee

4 Μήνες Παραμονή 4/12ατα του Commission fee

5 Μήνες Παραμονή 5/12ατα του Commission fee

6 Μήνες Παραμονή 6/12ατα του Commission fee

7 Μήνες Παραμονή 7/12ατα του Commission fee

8 Μήνες Παραμονή 8/12ατα του Commission fee

9 Μήνες Παραμονή 9/12ατα του Commission fee

10 Μήνες Παραμονή 10/12ατα του Commission fee

11 Μήνες Παραμονή 11/12ατα του Commission fee

12 Μήνες Παραμονή 12/12ατα του Commission fee
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Οι αγορές που μας ανταμείβουν !myCityClub
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – CLAW BACK

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον πελάτη (παύση εκπροσώπησης μετρητή) πριν το
πέρας του 12μήνου από την ημερομηνία ενεργοποίησης του μετρητή, εφόσον έχει καταβληθεί 
από την Εταιρεία η Αμοιβή Πρώτης Συμβάσεως στον συνεργάτη (ποσοστό 100%), αυτή θα πρέπει 
να επιστραφεί (ολικώς ή μερικώς) από τον συνεργάτη στην Εταιρεία μέσω συμψηφισμού με τις 
αμέσως επόμενες αμοιβές του συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή η απόδοση για την Αμοιβή 
Πρώτης Σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.                                               



Τα χρήματα των 7 επίπεδων & του μερίσματος είναι ως Έναντι Αμοιβών.

Δεν τα επιστρέφετε ποτέ, αλλά θα συμψηφισθούν με τις αμοιβές σας, από το mycityclub.

Το 50% της πληρωμής θα το παίρνετε σε Δωροεπιταγές και μέχρι του ποσού των 300,00 €.

Συμμετέχετε ΔΩΡΕΑΝ στο ενεργειακό μέρισμα και παίρνετε σταδιακά έως 600,00 €.

Για κάθε μια σύσταση προστίθενται 600,00 € μερίσματα στο σύνολο που είναι να πάρετε. 

Από την μηνιαία αμοιβή την 3η Κατηγορία και άνω κρατείται το 5% για τοποθέτηση (θέσεων)

Κουπονιών.

Η πληρωμή γίνεται στο τέλος του μηνός και αφορά τον προηγούμενο μήνα για ποσά άνω 
των 50,00 €.

Η Εταιρεία μπορεί να αναπροσαρμόσει τους ορούς και τα ποσά ανάλογα με τις οικονομικές

διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας.

Όροι: Έναντί Μερίσματος & Επίπεδων Αερίου & Ρεύματος:

Οι αγορές που μας ανταμείβουν !myCityClub
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