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DOS PONTOS ACUMULADOS
Os pontos acumulados seguirão os prazos de cada premiação, e uma vez alcançado
o prazo, os pontos expirarão.
Os pontos referentes a incentivos não serão computados como pontos acumulados,
sendo que serão descontados para fins de premiações, uma vez que os incentivos
são determinados para alcance dentro de cada mês.
O prazo para a pontuação acumulada, contará a partir da data de adesão do micro
franqueado no marketing multinível da ADLUX e caso o Microfranqueado alcance uma
premiação dentro do prazo, os pontos conforme informado a seguir serão
descontados proporcionalmente ao que consta na promoção e
O micro franqueado deverá seguir o cronograma das premiações segundo o plano de
negócios e caso não goze da premiação, perderá o direito desta, devendo iniciar a
jornada para a nova promoção.
Em relação ao ponto acumulado é importante frisar que irá seguir a seguinte regra:
Cada QUALIFICAÇÃO contém uma porcentagem de aproveitamento no VML (volume
máximo por equipe). Sendo assim retirado o aproveitamento do VML (volume máximo
por equipe) será descontado desse resultado a porcentagem do PONTO
ACUMULADO.
Exemplo: Na qualificação de DIAMANTE o VML (volume máximo por equipe) é 17
(dezessete mil pontos), dessa forma, mesmo que o micro franqueado alcance a
pontuação superior por linha, somente serão aproveitados os referidos 17 (dezessete
mil pontos). Sendo assim, é dos 17 (dezessete mil pontos) que serão descontados os
35 % (trinta e cinco por cento) do acumulativo para o “bônus cruzeiro” que será o
resultado de 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta pontos) dessa linha, uma vez
que a QUALIFICAÇÃO de DIAMANTE, requer 3 (três) linhas totalizando nesse caso
hipotético o total de 17.850,00 (dezessete mil e oitocentos e cinquenta pontos) durante
esse mês, e a mesma regra será utilizada para todas as promoções de acordo com a
quantidade de linhas necessárias para a QUALIFICAÇÃO.
Os pontos computados para acumular e receber em premiações serão sobre os VTQ
(volume total para qualificação) sendo que serão os Pontos oriundos de:
Adesão,
Ativação
Recompra.
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Conforme consta em cada premiação, existem duas formas de alcançar um prêmio, a
saber: Ou pelos pontos acumulados, ou por graduação consecutiva, ou seja, 3 (três)
meses seguidos a mesma graduação. Desta forma, o micro franqueado ganhará uma
premiação pela forma em que alcançar primeiro, porém, caso alcance a premiação
pela graduação em 3 (três) meses consecutivos, os pontos acumulados até a data da
referida premiação, serão descontados proporcionalmente ao que consta no plano de
negócios.
Caso o micro franqueado alcance duas vezes a graduação necessária para um
determinado prêmio e no terceiro mês alcance uma graduação acima, este
microfranqueado ganhará a premiação em que já havia alcançado a menor
graduação; Exemplo: na premiação que requer 3 (três) vezes a graduação de
diamante, caso o microfranqueado alcance (duas) vezes a graduação de diamante e
no terceiro mês este microfranqueado alcance a graduação de DUPLO DIAMANTE, o
microfranqueado em questão ganhará a premiação referente a graduação de
DIAMANTE, sendo que para alcançar a premiação de DUPLO DIAMANTE, deverá
iniciar novamente a jornada de 3 (três) meses consecutivos DUPLO DIAMANTE.

DA GRADUAÇÃO CONSECUTIVA
Conforme consta no Plano de Negócios e no Manual de Negócios, caso os Micro
franqueados alcancem por 3 (três) vezes consecutivas a mesma graduação, em
ambos os documentos preveem premiações. Sendo assim, para que se considere em
uma determinada graduação, na constância desse Regulamento para fins de
premiações,
Nas premiações em que requer graduação consecutiva, não haverá cominação de
premiação, ou seja, ganhar duas premiações por alcançar 3 (três) vezes a mesma
graduação, sendo que deverá seguir a ordem das premiações.
O Microfranqueado ganhará apenas 1 (uma) vez cada premiação, sendo que uma vez
alcançado uma meta, já estará percorrendo a meta para a próxima premiação e
mesmo que acumule meses consecutivos na graduação em que recebeu uma
premiação, não poderá acumular premiações.

SOBRE PONTUAÇÃO ACUMULADA, SOMENTE VALE PONTUAÇÃO PRODUZIDA.

DA PERSONALIDADE E DAS CONDIÇÕES PARA PREMIAÇÃO
Os prêmios são personalíssimos, sendo que, somente poderá receber uma premiação
o microfranqueado cadastrado na ADLUX. Sendo assim, caso o microfranqueado não
vá para uma viagem, não poderá indicar terceiro para receber em seu lugar.
As viagens são agendadas e pagas pela ADLUX, portanto esta irá agendar e informar
previamente a data das viagens e, caso o micro franqueado não vá a uma viagem não
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poderá reivindicar valores referente a referida premiação, de forma que a ADLUX já
dispendeu com o valor para pagamento a agência para o micro franqueado.
Os gastos com translado (viagem de ida e volta até o local de partida para viagem)
ocorrerão por conta do micro franqueado que ganhou a viagem.
Caso o Micro franqueado não tenha documentos necessários para viagens, tais como:
passaporte ou similar, este deverá providenciar por sua própria conta, sem auxílio
financeiro da ADLUX, visto que é um documento essencial para viagens e é pessoal.

DO CRUZEIRO
Para ganhar a viagem no cruzeiro com os pontos acumulados, será necessário
acumular 48.000,00 (quarenta e oito mil pontos), sendo que serão acumulados 35 %
(trinta e cinco por cento) do resultado do “VML” (volume máximo por linha).
O prazo para alcançar a pontuação acumulada do cruzeiro será de 6 (seis) meses.
Neste caso se o Micro franqueado se qualificar (3) três vezes consecutivas na
graduação de DIAMANTE com 60 (sessenta mil pontos), também poderá ganhar a
viagem do CRUZEIRO, respeitando a regra do VML (valor máximo por linha).
A agencia para comprar os pacotes do Cruzeiro será o de preferência da ADLUX.
A ADLUX irá pagar a viagem do cruzeiro para o micro franqueado ganhador do prêmio
e mais um acompanhante.

VIAGEM PARA DISNEY
Para ganhar a
com os pontos acumulados, será necessário
acumular 150.000,00 (cento e cinquenta mil pontos), sendo que serão acumulados 25
% (vinte e cinco por cento) do resultado do “VML” (volume máximo por linha) conforme
explicação no campo PONTOS ACUMULADOS previsto neste regulamento.
Neste caso se o Micro franqueado se qualificar (3) três vezes consecutivas na
graduação de DUPLO DIAMANTE, também poderá ganhar a
.
O prazo para acumular os pontos da viagem para DISNEY será de 18 (meses).
A ADLUX irá pagar 3 (três) dias de estadia na DISNEY e mais os valores
correspondentes a viagem de ida e volta.

DO BÔNUS CARRO HB 20 DO DUPLO DIAMANTE
Para ganhar O BÔNUS CARRO HB 20 DO DUPLO DIAMANTE com os pontos
acumulados, será necessário acumular 1.000.000,00 (um milhão de pontos), sendo
que serão acumulados 33 % (trinta e três por cento) do resultado do “VML” (volume
máximo por linha) conforme explicação no campo PONTOS ACUMULADOS previsto
neste regulamento.
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O prazo para alcançar a pontuação acumulada NO BÔNUS CARRO HB 20 DO
DUPLO DIAMANTE será de 16 (dezesseis) meses.
Neste caso se o Micro franqueado se qualificar (3) três vezes consecutivas na
qualificação de DUPLO DIAMANTE com 200.000,00 (duzentos mil pontos), também
poderá ganhar O BÔNUS CARRO HB 20 DO DUPLO DIAMANTE.
O bônus carro consiste na entrada para o financiamento do veículo, que será de até
12 % (doze por cento) O veículo deverá ser financiado por conta do microfranqueado.
O veículo deverá ser financiado por conta do microfranqueado e o número de parcelas
deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, e o número de parcelas poderá ser
o aceitável pela financeira, sem limite de parcelas.
As formas de pagamentos das parcelas por parte da ADLUX, seguirá a seguinte
forma:

DO BÔNUS CARRO DO TRIPLO DIAMANTE “BMW”
Para ganhar o BÔNUS CARRO DO TRIPLO DIAMANTE “BMW” com os pontos
acumulados, será necessário acumular 3.000.000,00 (três milhões de pontos), sendo
que serão acumulados 25 % (vinte e cinco por cento) do resultado do “VML” (volume
máximo por linha) conforme explicação no campo PONTOS ACUMULADOS previsto
neste regulamento.
O prazo para alcançar a pontuação acumulada BÔNUS CARRO DO TRIPLO
DIAMANTE “BMW” será de 20 (vinte) meses.
Neste caso se o Micro franqueado se qualificar (3) três vezes consecutivas na
graduação de TRIPLO DIAMANTE, também poderá ganhar o BÔNUS CARRO DO
TRIPLO DIAMANTE “BMW”.
O bônus carro consiste na entrada para o financiamento do veículo, que será de até
12 % (doze porcento) O veículo deverá ser financiado por conta do microfranqueado.
O veículo deverá ser financiado por conta do microfranqueado e o número de parcelas
deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, e o número de parcelas poderá ser
o aceitável pela financeira, sem limite de parcelas.
As formas de pagamentos das parcelas por parte da ADLUX, seguirá a seguinte
forma:
Se refere ao bônus carro - BMW Os Microfranqueados que já receberam premiações
antecipadas, uma vez alcançado a premiação aonde já recebeu o prêmio, nesse caso
receberá a premiação anterior, ex: Os microfranqueados que receberam a BMW,
JEEP ou similar, quando bateram o diamante no início do MarketingMultinível da
ADLUX, e já receberam este veículo, quando alcançarem a premiação do TRIPLO
DIAMANTE que é a BMW, receberá o Bônus carro do DUPLO DIAMANTE que será
referente ao Hyundai HB 20 e a VIAGEM PARA PARIS, pois, conforme é sabido, os
prêmios foram antecipados com a finalidade de promover o líder e angariar maior
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número de consumidores para utilizarem produtos ADLUX e como consequência o
aumento da REDE.

DO BÔNUS CARRO DO BLUE DIAMOND “BMW X 3”
Para ganhar o BÔNUS CARRO DO BLUE DIAMOND “BMW X 3” com os pontos
acumulados, será necessário acumular 6.000.000,00 (seis milhões de pontos), sendo
que serão acumulados 25 % (vinte e cinco por cento) do resultado do “VML” (volume
máximo por linha) conforme explicação no campo PONTOS ACUMULADOS previsto
neste regulamento.
Obs: No caso em que o micro franqueado alcançar o benefício de ganhar o carro
quitado, o micro franqueado não ganhará a viagem para DUBAI, visto que a viagem
somente será concedida para os micro franqueados que utilizarem desta promoção
com a modalidade de graduação acumulada 3 (três) meses.
O prazo para alcançar a pontuação acumulada BÔNUS CARRO DO TRIPLO
DIAMANTE “BMW” será de 22 (vinte e dois) meses.

Neste caso se o Micro franqueado se qualificar (3) três vezes consecutivas na
graduação de BLUE DIAMOND com 700.000,00 (setecentos mil pontos), também
poderá ganhar o BÔNUS CARRO DO BLUE DIAMOND “BMW X 3”.
O bônus carro consiste na entrada para o financiamento do veículo, que será de até
12 % (doze por cento) O veículo deverá ser financiado por conta do microfranqueado.
O veículo deverá ser financiado por conta do microfranqueado e o número de parcelas
deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, e o número de parcelas poderá ser
o aceitável pela financeira, sem limite de parcelas.
As formas de pagamentos das parcelas por parte da ADLUX, seguirá a seguinte
forma:
Obs: Caso o microfranqueado não tenha cadastro aprovado para o financiamento
desta premiação, excepcionalmente nesta premiação de blue diamond por se tratar
de veículo de alto valor de mercado, este microfranqueado poderá solicitar o
recebimento proporcional aos 12 % (doze por cento) do veículo produtos ADLUX,
sendo que neste caso o micro franqueado desistirá do valor das parcelas.
Além do Bônus carro BÔNUS CARRO DO BLUE DIAMOND “BMW X 3”, mesmo que
o micro franqueado opte por receber em dinheiro os 12 % (doze por cento) do valor
do carro, com a referida desistência de recebimento do valor referente as parcelas, o
micro franqueado receberá também a VIAGEM PARA DUBAI, que consiste no
pagamento da passagem de “ida e volta” para DUBAI e a hospedagem nessa cidade
durante 4 (quatro) dias.
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DO BÔNUS CARRO DO RED DIAMOND “BMW X 6”
Para ganhar o BÔNUS CARRO DO RED DIAMOND “BMW X 6” com os pontos
acumulados, será necessário acumular 12.000.000,00 (doze milhões de pontos),
sendo que serão acumulados 20 % (vinte por cento) do resultado do “VML” (volume
máximo por linha) conforme explicação no campo PONTOS ACUMULADOS previsto
neste regulamento.
O prazo para alcançar a pontuação acumulada BÔNUS CARRO DO TRIPLO
DIAMANTE “BMW” será de 26 (vinte e seis) meses.
Neste caso se o Micro franqueado se qualificar (3) três vezes consecutivas na
graduação de RED DIAMOND com 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil pontos),
também poderá ganhar o BÔNUS CARRO DO RED DIAMOND “BMW X 6”

O bônus carro consiste na entrada para o financiamento do veículo, que será de até
10 % (dez por cento) O veículo deverá ser financiado por conta do microfranqueado.
O veículo deverá ser financiado por conta do microfranqueado e o número de parcelas
deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, e o número de parcelas poderá ser
o aceitável pela financeira, sem limite de parcelas.
As formas de pagamentos das parcelas por parte da ADLUX, seguirá a seguinte
forma:
Obs: Caso o microfranqueado não tenha cadastro aprovado para o financiamento
desta premiação, excepcionalmente nesta premiação de red diamond por se tratar
de veículo de alto valor de mercado, este microfranqueado poderá solicitar o
recebimento proporcional aos 10 % (dez por cento) do valor do veículo em produtos
ADLUX, neste caso o micro franqueado desistirá do valor das parcelas.
Além do Bônus carro BÔNUS CARRO DO BLUE DIAMOND “BMW X 6”, mesmo que
o micro franqueado opte por receber produto os 10 % (dez) por cento do valor do
carro, com a referida desistência de recebimento do valor referente as parcelas, o
micro franqueado receberá também a VIAGEM PARA NOVA YORK, que consiste no
pagamento da passagem de “ida e volta” para NOVA YORK e a hospedagem nessa
cidade durante 4 (quatro) dias.

DO BÔNUS CARRO DO GREEN DIAMOND “LAMBORGHINI URUS 6” E DO “TOUR EUROPA”
- PREMIAÇÃO COM PONTOS ACUMULADOS
Para ganhar o BÔNUS CARRO DO RED DIAMOND “BMW X 6” com os pontos
acumulados, será necessário acumular 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
pontos), sendo que serão acumulados 20 % (vinte por cento) do resultado do “VML”
(volume máximo por linha) conforme explicação no campo PONTOS ACUMULADOS
previsto neste regulamento.
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O prazo para alcançar a pontuação acumulada BÔNUS CARRO DO GREEN
DIAMOND “LAMBORGHINI URUS 6” será de 30 (trinta) meses.
-PREMIAÇÃO COM QUALIFICAÇÃO CONSECUTIVA
Neste caso se o Micro franqueado se qualificar (3) três vezes consecutivas na
graduação de GREEN DIAMOND, também poderá ganhar o BÔNUS CARRO DO
GREEN DIAMOND “LAMBORGHINI URUS 6” e neste caso o micro franqueado
também ganhará o “Tour Europa”.
O bônus carro consiste na entrada para o financiamento do veículo, que será de até
10 % (dez por cento) O veículo deverá ser financiado por conta do microfranqueado.
O veículo deverá ser financiado por conta do microfranqueado e o número de parcelas
deverá ser de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, e o número máximo de parcelas
poderá ser o aceitável pela financeira, sem limite de parcelas.
As formas de pagamentos das parcelas por parte da ADLUX, seguirá a seguinte
forma:
Obs: Caso o microfranqueado não tenha cadastro aprovado para o financiamento
desta premiação, excepcionalmente nesta premiação de green diamond por se tratar
de veículo de alto valor de mercado, este microfranqueado poderá solicitar o
recebimento proporcional aos 10 % (dez por cento) do veículo em produtos ADLUX,
sendo que em ambos os casos o micro franqueado desistirá do valor das parcelas.
Além do Bônus carro BÔNUS CARRO DO GREEN DIAMOND “LAMBORGHINI
URUS ”, mesmo que o micro franqueado opte por receber em dinheiro os 10 % (dez)
por cento do valor do carro em produtos, com a referida desistência de recebimento
do valor referente as parcelas, o micro franqueado receberá também o Tour pela
Europa, que consiste no pagamento da passagem de “ida e volta” para o Tour e a
hospedagem nessa cidade durante 7 (sete) dias.

DO PRÊMIO ACUMULATIVO POUPANÇA R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) E DA
MANSÃO DE R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS).
O prazo para alcançar a pontuação acumulada MANSÃO DE R$ 2.000.000,00 (DOIS
MILHÕES DE REAIS) será de 32 (trinta e dois) meses.
- PREMIAÇÃO COM PONTOS ACUMULADOS
Para ganhar o PRÊMIO ACUMULATIVO MANSÃO DE R$ 2.000.000,00 (DOIS
MILHÕES DE REAIS) com os pontos acumulados, será necessário acumular
40.000.000,00 (quarenta milhões de pontos), sendo que serão acumulados 20 %
(vinte por cento) do resultado do “VML” (volume máximo por linha) conforme
explicação no campo PONTOS ACUMULADOS previsto neste regulamento.
-PREMIAÇÃO COM QUALIFICAÇÃO CONSECUTIVA
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Se o Micro franqueado se qualificar (3) três vezes consecutivas na graduação de
BLACK DIAMOND, ganhará a POUPANÇA DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL
REAIS).

DAS CONDIÇÕES DOS PRÊMIOS PARA O BLACK DIAMOND
Em ambas as premiações, seja da pontuação acumulada ou da qualificação
acumulada, os prêmios serão entregues na íntegra, contudo não poderá ser
cominado. Portanto primeiramente o micro franqueado alcançando pela pontuação
acumulada ganhará a MANSÃO DE R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS) e
caso alcance a qualificação de BLACK DIAMOND, ganhará a POUPANÇA DE R$
500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).

DO PRAZO PARA A PROMOÇÃO DOS PONTOS ACUMULADOS
A Promoção dos PONTOS ACUMULADOS estará válida desde a abertura do
Marketing Multinível da ADLUX para todos os micro franqueados que adentraram no
Marketing Multinível da ADLUX até o mês de Dezembro de 2017, data da publicação
deste Regulamento, sendo que para os Micro franqueados que adentrarem no
Marketing Multinível da ADLUX a partir de 20 de Dezembro de 2017, somente estarão
concorrendo a premiações na modalidade de Qualificação Consecutiva. Exemplo: Os
micro franqueados que se qualificarem DIAMANTE 3 (três) meses consecutivos, será
premiado pela promoção consecutiva do BÔNUS CRUZEIRO.
Desta forma, a partir de 21 Dezembro de 2018 a ADLUX não estará mais computando
pontuações acumulativas, uma vez que somente será considerado mês a mês e as
premiações serão consideradas apenas pela modalidade de Qualificação
consecutiva.

DA VIGÊNCIA DESTE REGULAMENTO
Este regulamento estará vigente desde a sua publicação no Site da ADLUX, até o Mês
de Outubro de 2018, sendo que até o final do referido mês de OUTUBRO, a ADLUX
publicará um novo Regulamento com a “versão 1.2”, e juntamente será lançado o
Plano de Negócios Atualizado com os novos termos.
Durante a vigência deste REGULAMENTO DAS PREMIAÇÕES, a ADLUX poderá
atualizar os Planos de Negócios, bem como seus kits e vantagens, não alterando a
validade das premiações.

TATUÍ, 20 de dezembro de 2017
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