ZÁKLADNÍ TUTORIAL
PODEPISOVÁNÍ UP
Jako omezené propagační nástroj, dáváme si zaregistrovat dar 20 € do každého nového
člena. Tento bonus by měly být použity na nákup svůj první surovinu a dá vám 100 kg odpadu, jak
začít proces recyklace.

VYDĚLÁVAT S RECYCLIX
Pokud nechcete investovat své vlastní finanční prostředky a stačí používat 20 € bonus, bude to
trvat několik úplných cyklů, aby vyráběl dostatek zisku, aby úspěšné stažení jako minimum je 20
eur.
Nicméně, pokud například máte 100 € odpadů (500 kg). Po třech týdnech budete mít přebrousit
materiál v hodnotě 200 € (protože prodejní cena pro přebrousit je 0,40 / kg).
Pokud klepnete na tlačítko recyklovat, dostanete 6% z kupní odpadu množství (vaše první 100 €)
dle pokynů, a to je 6 € zisku.
Po další dva týdny, který bude mít granule v hodnotě 300 € (0,60 x 500 kg / kg).
Klepněte na tlačítko Restartovat a dostanete 8% z rozdílu mezi granulemi prodejní cenou a
přebrousit prodejní cenu. V tomto případě je 8% z 100 € (300 minus 200). To vyjde na 8 € zisku.
Takže 6 € a 8 € jsou zisky, budete mít, když budete držet recyklaci znovu a znovu, aniž by prodej
zboží úplně. Celkový zisk je 14 € za 5-týdenního cyklu.
Se počet řádných recyklačních cyklů není omezena. Aby bylo možné přenést nahromaděný zisk
na váš účet, klikněte na tlačítko RECYKLACI KAZET po dokončení cyklu. Pak se proces začíná
znovu se stejným objemem odpadního materiálu, který měl původně.
Na druhou stranu, pokud budete prodávat své zboží, obdržíte 25% podíl z prodejní ceny
se. Nebudete mít plnou hodnotu vašeho zboží, protože příjem je rozdělena mezi vámi (investora)
a námi a dalšími partnery na krytí režii firmy a výrobní náklady.
Takže 300 € granulí by se obrátit na 75 € z cashout když je prodat. Budete také získat 6 € jste si
vydělal za první 3 týdnů cyklu. Nicméně, budete nedostanete 8 € pro konečné 2 týdnů, protože to
je podnět pouze pro lidi, kteří se rozhodnou pokračovat v recyklaci. Celkem, dostanete 81 €, pokud
budete prodávat přímo, a to je ve skutečnosti méně, než jste původně měli, který byl 100
€. Neexistuje žádná chyba tady.

Ale to je důvod, proč jsme samozřejmě radí, že to dělá obchodní smysl uzavřít všechny své finanční
prostředky a prodávat zboží, pouze pokud máte zvýšily svůj podíl na výnosech předem nákupem
akcií zařízení, aby váš příjem rozdělený podíl nejméně 33%, aby se prodávat zboží dosažení
zisku.Můžete si koupit pouze akcie zařízení, nicméně, pokud máte alespoň 5,000 odpadu
začít. Pokud máte méně než to, můžete se obrátit jen zisk tím, že drží své zboží neporušené a
průběžně recyklaci, pouze brát zisk 6% a 8% podle toho.

MAXIMALIZACE VÝDĚLKY
Existuje samozřejmě způsobů, jak zvýšit své příjmy. Níže jsou uvedeny tři způsoby, jak můžete
maximalizovat své zisky:
1. Depozitní fondy do svého účtu koupit větší objem odpadu. Větší množství odpadu zpracováváte,
tím vyšší zisky budou. Přijímáme vklady přes bankovní převod, Bitcoins a bankovních karet s 3d
povoleným ověřením. Minimální vklad je 20 EUR. Maximální Jednorázový vklad prostřednictvím
kreditní karty je omezena na 250 EUR, zatímco Bitcoins a bankovní převod vklady nejsou
omezené.
Vklady se projeví na vašem účtu, jakmile dorazí do naší vlastní bankovní účet, který může trvat 13 pracovních dnů, v závislosti na bankovním plánu.Můžeme také úvěrové finanční prostředky
pouze v případě, fakturační oddělení je otevřeno (všední dny, 10 am-5pm Warsaw času).
2. Nákup jednotkových podílů v zařízení používaných v procesu recyklace, ale až poté, co jste
dosáhli svého kvótu ve výši 5000 kg recyklaci materiálu. Tím, včetně dostupných akcií v zařízení
na recyklaci, budete moci zvýšit svůj zisk z 14% za celý recyklační cyklus až o 50% při prodeji
granulí, v závislosti na akcie si koupíte. Finanční prostředky vynaložené na nákup výrobních
zařízení jsou nevratné, protože vám neomezené výhody pro příjem vyšší zisky. Více informací o
každém typu zařízení a jak to může zvýšit svůj podíl na výnosech, je k dispozici na stránce Jednotky
zařízení Zde https://recyclix.com/units/
3. Pozvěte ostatní, aby se připojili Recyclix a získat provizi. Postoupení provize jsou výdělky
dostanete jako odměnu za každého nového člena, který se zaregistruje pomocí svého jedinečného
partnera kód, který naleznete na odkaz na své členské oblasti na kartě partnerů. Komise platí
pouze pro Active memebrs, což znamená ty, které ukládají prostředky do svých účtů. Bonus 20
EUR dáváme pryč do nové členy jako propagace se nepočítá.Můžete získat provize z downlines
až 4 úrovních (10% pro 1. partnerů na úrovni 3% u sekundu, 2% pro třetí a 1% pro čtvrté
úrovni). Provize jsou propuštěni po 7 dnech v pořadí.
Vezměte prosím na vědomí, že v ideálním případě bychom přednost tomu, aby členové nemají
cross-odkazovat nebo stack své účty, protože to by mohlo způsobit, aby byly označeny naším
bezpečnostním systémem jako možné auto nebo bot registrací. Také neumožňují více než jeden
účet na osobu. Pokud tam bude více účtů otevřeny pod sebou ze stejné IP, způsob jejich odnětí

by bylo omezeno na bankovním převodem, a různé bankovní údaje budou muset být poskytnuty
ověřit všechny držitele účtu jako samostatný subjekt. Můžete také nelze použít stejnou kreditní
kartu uložit finanční prostředky do různých účtů.

ODNĚTÍ ZISKU
Můžete odstoupit od vašeho zůstatku do vašeho účtu Paypal, Bitcoin peněženku, nebo bankovní
účet SEPA. Minimální částka výběru je 20 €. S cílem umístit žádost o výplatě, prosím klikněte na
tlačítko Stav na pravém horním rohu plochy stránku svého člena, uveďte potřebné množství k
výplatě, zvolte metodu výplatě, a zadat všechny potřebné informace o příjemci.
Výplatní Žádosti jsou zpracovány v pracovních dnech během pracovní doby, od 10 hodin až
sedmnáct hodin, Varšava času. Všechny platby jsou prováděny automaticky Bitcoin, žádosti
Paypal jsou zpracovány týž den, a bankovní převody jsou prováděny pouze na pracovní dny.
V současné době, včetně odpadu nebo zařízení jednotkových akcie přímo z vašeho účtu ještě není
možné. Budete muset stáhnout a pak vytvořit nový vklad.

TRANSAKČNÍ HISTORIE
Máme povoleno stránku, kde můžete sledovat své finanční transakce a zisky v reálném čase na
https://recyclix.com/payment/index/?type=3. Zde si můžete prohlédnout historická data na vašem
vkladu, odstoupení od smlouvy, nakupovat, prodávat, Profit, a Referral aby to pro vás jednodušší
sledovat aktivit účtu.

