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PYT.: JAKIE SAMOCHODY OFEROWANE SĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROGRAMU MONAT MOTOR
CLUB?
Odp.: Kwalifikujący się Market Partnerzy w Polsce mogą wybrać dowolny maksymalnie pięcioletni lub
nowszy model samochodu marki Jaguar lub Range Rover w kolorze białym. Możliwy jest zarówno zakup,
jak i leasing.
PYT.: JAK MOGĘ UZYSKAĆ PRAWO DO CZŁONKOSTWA W MONAT MOTOR CLUB?
Odp.: Aby zyskać prawo do otrzymania bonusu MONAT Motor Club na zakup wybranego przez siebie białego
modelu samochodu marki Jaguar lub Range Rover, Market Partnerzy firmy MONAT o nieposzlakowanej
opinii przez sześć kolejnych miesięcy muszą utrzymywać rangę do wypłaty na poziomie Market Mentor.
Po zakwalifikowaniu się Market Mentor firmy MONAT musi utrzymać taką samą lub wyższą rangę w każdym
miesiącu, aby co miesiąc otrzymywać bonus MONAT Motor Club.
PYT.: CZY MIESIĄC, W KTÓRYM UZYSKAM STATUS MARKET MENTORA, WLICZA SIĘ DO WYMAGANYCH
SZEŚCIU MIESIĘCY?
Odp.: Tak. Osiągnięcie statusu Market Mentora po raz pierwszy byłoby uznane za pierwszy miesiąc. Kiedy
już awansujesz do rangi Market Mentor, utrzymuj tę samą rangę do wypłaty przez kolejne pięć miesięcy.
Przykładowo, jeśli po raz pierwszy osiągniesz status Market Mentora w maju, Twoja ranga do wypłaty
musi utrzymać się na poziomie Market Mentor w okresie od czerwca do października – spełnisz wówczas
wszystkie kwalifikujące Cię wymagania i otrzymasz pierwszą wypłatę w listopadzie. Jednorazowo otrzymasz
kwotę za wszystkie sześć miesięcy, co pomoże Ci w opłaceniu wkładu własnego na samochód!
PYT.: JAKIE SĄ KORZYŚCI Z BYCIA CZŁONKIEM MOTOR CLUB?
ODP.: Po zakończeniu rejestracji MONAT wyśle Ci jednorazowy bonus o wartości 16 200 zł, który będzie
wliczony do Twoich tygodniowych prowizji.
Zaczynając od miesiąca rejestracji, bonus Motor Club będzie wliczał się do Twoich miesięcznych prowizji,
a jego wartość będzie zależeć od Twojej rangi do wypłaty. Poniżej podane są wartości bonusów:
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PYT.: CZY MOGĘ PRZYSPIESZYĆ MOMENT UZYSKANIA PRAWA DO CZŁONKOSTWA W EUROPEJSKIM
PROGRAMIE MONAT MOTOR CLUB?
Odp.: Tak, Market Partnerzy w Polsce mogą uzyskać prawo do członkostwa w MONAT Motor Club, jeśli
uzyskają rangę do wypłaty na poziomie Managing Market Mentora. Jednorazowo otrzymasz kwotę za
wszystkie sześć miesięcy, co pomoże Ci w opłaceniu wkładu własnego na samochód! To 16 200 zł!
PYT.: CO W SYTUACJI, GDY PRZEZ PIĘĆ KOLEJNYCH MIESIĘCY UTRZYMAM WYMAGANĄ RANGĘ DO
WYPŁATY, A W SZÓSTYM MIESIĄCU MI SIĘ TO NIE UDA?
Odp.: Twój okres kwalifikacyjny zostanie skasowany, a kolejny sześciomiesięczny okres rozpocznie się od
nowa (uwaga: dotyczy to tylko okresu ubiegania się o członkostwo w klubie).
PYT.: WIEM, ŻE POZYTYWNIE ZAKOŃCZĘ OKRES KWALIFIKACYJNY I ZNALAZŁEM AUTO, KTÓRE
MI ODPOWIADA. CZY MOGĘ JE NABYĆ PRZED ZAKOŃCZENIEM OKRESU KWALIFIKACYJNEGO,
A FIRMA MONAT WYPŁACI MI BONUS W MOMENCIE SPEŁNIENIA PRZEZE MNIE WYMAGANYCH
PRZESŁANEK?
Odp.: Firma MONAT zdecydowanie odradza nabywanie samochodu (kupno i leasing, zarówno samochodu
nowego, jak i używanego) przed otrzymaniem zaproszenia do MONAT Motor Club. Kupując lub obejmując
w leasing auto przed zakończeniem okresu kwalifikacyjnego, robisz to na własne ryzyko i na własną
odpowiedzialność finansową.
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PYT.: CO, JEŚLI NIE CHCĘ NABYWAĆ AUTA BEZPOŚREDNIO PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ?
Odp.: Jeżeli pozytywnie ukończysz sześciomiesięczny okres kwalifikacyjny lub osiągniesz rangę do wypłaty
Managing Market Mentora i nie zdecydujesz się na nabycie auta w pierwszym miesiącu od zakwalifikowania
się, musisz spełniać warunki członkostwa w Motor Club (tzn. utrzymywać poziom zarobków na poziomie
Market Mentora lub wyższym) w miesiącu, w którym składane są wymagane dokumenty.
PYT.: CZY MOGĘ NABYĆ SAMOCHÓD W PIERWSZYM DNIU MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO
MIESIĄCU, W KTÓRYM POZYTYWNIE ZAKOŃCZYŁ SIĘ MÓJ OKRES KWALIFIKACYJNY?
Odp.: Nie. W praktyce Market Partner nie powinien zakładać nabycia samochodu wcześniej niż przed
otrzymaniem zaproszenia MONAT Motor Club w miesiącu następującym po sześciomiesięcznym okresie
kwalifikacyjnym lub Fast Track. MONAT wysyła zaproszenia do Motor Clubu następnego dnia roboczego po
wypłaceniu miesięcznych prowizji. Pozwala to firmie MONAT na weryfikację spełniania przez nich warunków
członkostwa oraz sprawdzenie dokumentacji dotyczącej leasingu lub kupna auta.
PYT.: DLACZEGO PIĘĆ MIESIĘCY NIE JEST WYSTARCZAJĄCE I DLACZEGO NIE JEST MOŻLIWY,
OKRES JEDNO MIESIĘCZNEGO ZNIESIENIA?
Odp.: Chcemy chronić Cię przed zaciągnięciem zobowiązań dotyczących pojazdu lub zobowiązań
finansowych, jeśli nie jesteś w stanie utrzymać swojej rangi; dlatego też wymagane jest nieprzerwane
spełnianie warunków przez sześć miesięcy. Firma MONAT zdecydowanie zaleca osiągnięcie stabilności
finansowej przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy leasingu lub kupna. Oprócz miesięcznych opłat
za leasing lub kredyt na samochód, z nabyciem auta będą wiązały się też inne koszty. Obejmują one m.in.
koszty rejestracji, uzyskania tablic rejestracyjnych, ubezpieczenia, opłaty za przeglądy i naprawy. Chcemy,
abyś przystępując do programu, był w stanie te koszty ponosić.
Ponadto, gdy osiągniesz rangę Managing Market Mentora z Wartością Sprzedaży Linii Podrzędnych
downline równą 60 000 DV, wierzymy, że będziesz w stanie utrzymać Wartość Sprzedaży Linii Podrzędnych
Market Mentora na poziomie 30 000 DV każdego miesiąca.
PYT.: CZY MUSZĘ NABYĆ NOWY SAMOCHÓD?
Odp.: Nie, nie musisz kupować lub brać w leasing nowego samochodu. Jest to wyłącznie Twoja decyzja, ale
samochód, na który się zdecydujesz, nie powinien mieć więcej niż pięć lat. Zanim podejmiesz ostateczną
decyzję dotyczącą zakupu lub leasingu samochodu marki Jaguar lub Range Rover, powinieneś szczegółowo
zapoznać się z warunkami programu. Przed podpisaniem i odesłaniem Zgody należy dokładnie przeczytać
i przeanalizować wytyczne dotyczące programu. Jest to konieczny warunek przystąpienia do niego.
PYT.: CZY MOGĘ WZIĄĆ AUTO W LEASING?
Odp.: Tak, jest to możliwe. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję dotyczącą leasingu swojego modelu
samochodu marki Jaguar lub Range Rover, powinieneś szczegółowo zapoznać się z warunkami programu.
Nie masz obowiązku kupna ani obejmowania w leasing żadnego pojazdu. Przed podpisaniem i odesłaniem
Zgody należy dokładnie przeczytać i przeanalizować wytyczne dotyczące programu. Jest to konieczny
warunek przystąpienia do niego.
PYT.: CZY TRWAJĄCE JUŻ UMOWY LEASINGU KWALIFIKUJĄ SIĘ DO PROGRAMU?
Odp.: Nie, bonus przyznawany przez MONAT Motor Club nie może być przeznaczony na spłatę zawartej
wcześniej umowy leasingu lub kupna samochodu.
PYT.: JAK DŁUGO MOGĘ OTRZYMYWAĆ BONUS MONAT MOTOR CLUB?
ODP.: Dla nowo zarejestrowanych osób okres uczestnictwa w MONAT Motor Club będzie wynosił tyle samo,
co okres umowy kupna lub leasingu. Jeśli pojazd został kupiony za gotówkę (bez umowy kredytowej), okres
członkostwa w MONAT Motor Club będzie wynosił 48 miesięcy.
Jeśli jesteś już członkiem MONAT Motor Club i zdecydowałaś(-łeś) się refinansować swój samochód, okres
członkostwa będzie dopasowany do okresu nowej umowy.
Po upływie tego okresu możesz zakwalifikować się do ponownego udziału w programie poprzez zakup lub
leasing innego pojazdu, jeśli program Motor Club będzie nadal dostępny i z zastrzeżeniem obowiązującego
w danym czasie regulaminu.
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PYT.: CO, JEŚLI NIE UDA MI SIĘ UTRZYMAĆ MOJEJ RANGI DO WYPŁATY PO DOŁĄCZENIU DO
PROGRAMU MONAT MOTOR CLUB?
Odp.: W przypadku, gdy uprzednio zakwalifikowany Market Partner nie utrzyma rangi do wypłaty na poziomie
Market Mentor lub Managing Market Mentor po rozpoczęciu otrzymywania Bonusu MONAT Motor Club,
firma MONAT wypłaci mu bonus w wysokości 2700 zł w ramach jednomiesięcznego „zwolnienia”. Każdy
Market Partner ma prawo do dwóch miesięcy „zwolnienia” w roku kalendarzowym. Abolicja „zwolnienie”
nie może być wykorzystana w dwóch sąsiadujących miesiącach. Przed wykorzystaniem drugiego miesiąca
„zwolnienia” Market Partner musi ponownie osiągnąć rangę do wypłaty na poziomie Market Mentor lub
wyższym. Market Partnerzy otrzymujący 3550 zł miesięcznie (w randze Associate Executive Director
i Executive Director), których ranga do wypłaty spadnie z poziomu Associate Executive Director do
poziomu Market Mentor lub Managing Market Mentor, otrzymają kwotę w wysokości 2700 zł. W razie
spadku rangi poniżej poziomu Market Mentor przysługuje im możliwość skorzystania ze „zwolnienia”
o którym mowa powyżej (dwukrotnie w roku kalendarzowym, lecz nie w miesiącach następujących kolejno
po sobie). Market Partnerzy otrzymujący 4550 zł miesięcznie (w randze Senior Executive Director), których
ranga spadnie poniżej Senior Executive Director, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3550 zł, jeżeli ich
ranga do wypłaty jest na poziomie Executive Director lub Associate Executive Director. W razie spadku rangi
z poziomu Associate Executive Director do poziomu Market Mentor lub Managing Market Mentor, otrzymają
oni kwotę w wysokości 2700 zł. W razie spadku rangi poniżej poziomu Market Mentor przysługuje im
możliwość skorzystania ze „zwolnienia”, o której mowa powyżej (dwukrotnie w roku kalendarzowym, ale nie
w miesiącach następujących kolejno po sobie).
Bonus w okresie „zwolnienia” będzie wypłacany jedynie Market Partnerom z rangą do wypłaty na poziomie
Managing Market Builder lub Associate Market Mentor. W razie spadku rangi poniżej poziomu Managing
Market Builder wypłata bonusu w okresie „zwonienia” nie przysługuje.
PYT.: CZY ISTNIEJE OPCJA OTRZYMANIA GOTÓWKI?
Odp.: Nie ma takiej możliwości.
PYT.: Czy mogę kupić, lub nabyć w leasingu, diesel, samochód na benzynę lub elektryczny /
hybrydowy?
ODP.: Ostatecznie wybór należy do Ciebie, ale będąc firmą skoncentrowaną na nowoczesnej naturze,
staramy się chronić środowisko tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego bylibyśmy zachwyceni, gdybyś
wybrała/wybrał model hybrydowy lub elektryczny.
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