MAYIS 2016 BAYİ PRİM SİSTEMİ
Değerli İş Ortağımız, Mayıs ayı itibariyle geçerli 2016 yılına ait prim sistemimiz aşağıda yer
almaktadır.
Nisan ayında peşin ödeme ve evraksız çalışma opsiyonlarının yanı sıra Yeni Bayi Destek Primi
uygulamasını devreye almıştık. Bu sayede yeni bayilerimiz, bayilikleri onaylandıktan sonraki ilk 30 gün
boyunca +20 TL destek primi alıyor olacaklar.
Ayrıca yaz döneminin yaklaşması nedeniyle adetlerdeki hacimsel düşüş nedeniyle 5 satıştan itibaren
ekstra prim alınabilen yeni bir prim sistemi oluşturduk.

Yeni Bayi Desteği
Yeni Bayi Desteği
İle Telefonsuz
İle Telefon +
İnternet
Telefon + İnternet
İnternet

Adet

Telefonsuz
İnternet

10 ve Üzeri

101 ₺

121 ₺

111 ₺

131 ₺

5 -- 9 Arası

92 ₺

112 ₺

102 ₺

122 ₺

1 -- 4 Arası

80 ₺

100 ₺

90 ₺

110 ₺

Peşin Ödeme Sistemi
Dilediğiniz zaman aktif olan başvurularınızın ödemesini talep edebilirsiniz.
Peşin ödeme için hakedişinizden 20 TL düşülecektir.
Evraksız Çalışma Opsiyonu
Dilerseniz hiçbir evrak almadan sadece sisteme başvuru bilgilerini girerek başvuru işlemlerini
başlatabilirsiniz.
Bu sistemde aboneden evraklar tarafımızdan alınacak ve aktivasyon gerçekleştirilecektir.
Evraksız çalışma sisteminde prim tutarınızdan 30 TL düşülecektir.

Prim Ödeme Şartları:
•
•

•
•

•
•
•
•

Prim hesaplaması ilgili ay içerisinde aktif olan müşteriler için yapılmaktadır.
Aktivasyonu gerçekleşen müşteri evraklarının ay bittikten sonra en geç 2 gün içinde eksiksiz
olarak ulaştırılması ve İlgili müşterinin sistemde 30 gün boyunca aktif kalması gerekmektedir.
orijinal evrakları tam olarak ulaşmayan abonelikler hakedişe dahil edilmeyecektir.
Satışların hesaplamaya dahil edilebilmesi için takip eden ayın 2’sine kadar evrakların teslim
edilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde bir sonraki ay için hesaplamaya dahil ediliecektir.
Geçmiş ayda aktive olan ve primi ödenmiş fakat 30 gün içerisinde iptal olmuş olan müşteriler
için ödenmiş tutarlar ödenecek olan hakedişten düşülecektir. Hakediş çıkmadığı taktirde
bayiye iade faturası kesilecektir.
ADSL + THK (bundle) paketinde ADSL’i aktif olmayan müşterilerin THK aboneliği için ödeme
yapılmayacaktır.
İTC Bilişim Hizmetleri prim tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Hakediş tutarları takip eden ayın 15’inden sonraki ilk cuma günü bildirilir.Faturanın sisteme
girişinden itibaren takip eden haftanın ilk Cuma günü bayiye ödemesi yapılır.
Satış komisyonu KDV dahildir.

Bol satışlar, bol kazançlar dileriz.

Prim sistemi Millenicom Çözüm Ortağı İTC Bilişim Hizmetleri sunumudur.

