POKYNY PRO RECYKLACI
Rádi bychom vám připomněli, že naše společnost se zabývá recyklace plastových odpadů a
nabízíme vám zúčastnit se formou recyklační pomoci sdílením příjmů model.
Funguje to opravdu jednoduše: můžete koupit odpad a pak obdrží zisky.
Můžete provést vklad prostřednictvím kreditních karet a Bitcoin, jakož i bankovním
převodem. Po provedení vkladu, budete moci vybrat sami, jakým způsobem, jak vydělat
peníze pracovat pro vás.
 Za prvé, můžete zakoupit odpad k recyklaci.
 Za druhé, můžete si koupit přebrousit materiál, který je vyrobený z plastu a je používán
pro výrobu granule.
 Za třetí, můžete si koupit podíl v našem zařízení, aby se přispělo k růstu továrny a
pobírá dávky.
V závislosti na vašem výběru a několika faktorech, jako je doba trvání cyklu, objem
recyklovaného materiálu, současného klimatu na trhu recyklace, a tempo růstu výroby,
obdržíte podíl příjmů. Můžete měnit své výdělky tím, že koupí více odpadu a rozhodly pro
nedokončenou nebo úplného recyklačního cyklu. Recyclix je zodpovědný za bezpečnost
finančních prostředků strávíte na surovině, stejně jako pro doručení zisků, které jste v přesné
výši uvedené v oblasti a nákup materiálu recyklovaných vámi kdykoli svého člena.
Mimo to, můžete si vydělat tím, že přitahuje nové partnery pro Recyclix až do 4. úrovně svých
doporučení a dostat své zisky do 7 dnů poté, co obdrží každý vklad vyrobený novými účastníky
pozvané vámi. Můžete si najít více o tom v oblasti své působnosti člena.

PLATBY
Minimální vklad je 20 EUR.
Maximální Jednorázový vklad prostřednictvím kreditní karty je omezena na 250 EUR, Bitcoins
a bankovní převod vklady nejsou omezeny.
Minimální částka k výplatě je 20 EUR.
Maximální částka k výplatě přes Paypal je omezena na 5000 EUR, Bitcoins a bankovní převod
vklady nejsou omezené.

VYDĚLÁVAT S RECYCLIX
Obdržíte 6% z částky recyklovaného materiálu po 1. recyklačního cyklu, který trvá 3 týdny.
Poté obdržíte 8% více z rozdílu v ceně materiálu po 2. recyklačního cyklu, který trvá 2 týdny.
Celkem obdržíte 14% z množství recyklovaného materiálu po jeho úplném recyklačního cyklu,
který trvá 5 týdnů.

Počet řádných recyklačních cyklů není omezena. Aby bylo možné přenést nahromaděný zisk
na váš účet, klikněte na tlačítko RECYKLACI KAZET po dokončení cyklu. Pokud chcete recyklovat
velké množství odpadu s hodnotou od 1000 do 50000 EUR, neboli 5000 až 250.000 kilogramů
odpadu, budete mít k dispozici nové možnosti, jak generovat ještě větší zisky nákupem akcií v
recyklaci zařízení. Tím, včetně dostupných akcií v zařízení na recyklaci, budete moci zvýšit svůj
zisk z 14% pro celý recyklační cyklus na 50% při prodeji granule. prostředků vynaložených na
nákup výrobních zařízení jsou nevratné, protože vám neomezené výhody pro příjem vyšší
zisky.

RECYKLAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Můžete si koupit 5 různých zařízení jednotky v naší továrně.

VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
Používá se pro přepravu odpadů v rámci továrního areálu. Zvyšuje množství odpadu můžete koupit, ale
nemá vliv na podíl na výnosech. maximální kupní částka vysokozdvižných akcií je 10.000 EUR.

TŘÍDÍCÍ LINKA
Používá se pro třídění odpadu pro jeho další recyklaci. Zvyšuje množství odpadu můžete zakoupit a své
příjmy akcii z o 4% až 8% až 32%. maximální kupní částka třídění řádku akcie je 20.000 EUR.

SHREDDER
Používá se pro urychlení procesu broušení odpadu pro jeho další recyklaci. Zvyšuje množství odpadu můžete
zakoupit a své příjmy akcii z o 5% až 9% na 33%. maximální kupní částka drcení akcií je 30.000 EUR.

MYCÍ LINKA
Používá se pro urychlení mycí proces materiálu. Zvyšuje množství odpadu můžete zakoupit a své příjmy akcii
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GRANULÁTOR
Používá se pro tavení a tvarování konečného produktu, granule. Zvyšuje množství odpadu můžete zakoupit
a své příjmy akcii z o 8% až 13% na 50%. maximální kupní částka granulátorem akcií je 50.000 EUR.

DŮLEŽITÉ TIPY
Pokud byste chtěli získat celou částku finančních prostředků jste strávil na nákup materiálu,
budete muset kliknout na tlačítko prodej po dokončení každého cyklu. Budeme prodávat
materiál a poslat peníze.
V případě, že chcete prodat materiál po prvním nebo druhém cyklu, budete mít zůstatek účtu
negativní, protože podíl z příjmů nebude dostačující pro vytvoření pozitivní rozdíl v
cenu. Například, kupujete odpadu na 100 EUR a poté je prodávat granule po dokončení celého
cyklu pro 300 EUR. Vaše zisky pro první cyklus bude 6 EUR. Vaše zisky budou záviset na vaší
podíl na zisku a výši alespoň 25%, v souladu s pravidly.
Tímto způsobem, budete dostávat 25% z 300 EUR nebo 75 EUR. Celkově lze říci, budete
vydělávat 6 EUR a 75 EUR, tedy 81 EUR po celé recyklačního cyklu. Doporučujeme vám, aby se
informace o výrobní proces zobrazený na našich webových stránkách vážně a nákup akcií
potřebného vybavení rozumně, takže můžete dosáhnout ideálního poměru suroviny a náklady
na vybavení. Domníváme se však, že budete používat svůj zdravý rozum, a pochopit, že
nebudete moci maximalizovat svůj zisk sazba, pokud si jen koupit velké množství odpadu bez
jakéhokoliv vybavení.
Připomínáme, že v zájmu převést vaše příjmy zůstatku vašeho účtu po dokončení celého cyklu,
musíte kliknout na tlačítko Recyklace a nikoli na tlačítko prodat. Výše zisku na prodeji
přebrousit materiálu nebo granulí se vypočte tímto způsobem přes vynásobením množství
materiálu podle podílu příjmů. Podíl příjmů závisí na množství finančních prostředků, které
jste strávil na vybavení a pohybuje se od 25% do 50%.
Materiál je prodáván za tržní cenu na prodejní den. A nezapomeňte, že naše společnost bude
rád, že Vám nabídnout jedinečné partnerství podmínky pro zakázky od 100.000 EUR. V
případech, jako je tento, že jednání se bude konat v našich kancelářích ve Varšavě, Rize, nebo
Lomza.
Lomza kancelář bude otevřena dne 15. července Budete mít možnost k návštěvě našeho
závodu a my vám vysvětlí proces recyklace v detailu. Rádi bychom, abyste pochopili, že jsme
se oznámili náš oficiální otevření ještě kvůli provedení určité upřesnění a Změny v systému,
stejně jako stanovování chyb. Náš 20 EUR propagační kampaň má být za námi a my doufáme,
že budete mít dost času seznámit se s tím, jak náš systém funguje a využití této nabídky.
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně systému nebo recyklační proces, budeme rádi, aby vám
podrobné odpovědi v pracovní době na info@recyclix.com nebo telefonicky +48 662-862010. Přejeme Vám úspěšnou recyklaci a jsme si jisti, že budete dělat skvělé!

