Jalekoins

conheça o programa de indicações do Jaleko

O que são os Jalekoins?
Ao indicar amigos para utilizar o Jaleko como
plataforma de reforço aos estudos de medicina
você acumula os Jalekoins (JLK$), que funcionam
como uma moeda virtual, sendo utilizada para
ganhar descontos de até 100% nos pagamentos
dos nossos planos de assinatura.

Como ganhar
Jalekoins?
Para começar a ganhar os Jalekoins,
primeiro você deve compartilhar com a
pessoa indicada o seu link personalizado.
Ele está disponível através da página do
programa de indicações.
Indicador
Cadastrar-se

Caso alguém crie um cadastro
através do seu link personalizado,
ele ou ela será o seu “indicado” e
você será o “indicador” dele(a).

Indicado

Quando o indicado(a) comprar
a primeira assinatura no Jaleko,
o indicador(a) receberá* uma
quantidade de Jalekoins equivalente
a 10% do valor da compra.
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*O recebimento dos Jalekoins ocorrerá após o período de confirmação
de 7 dias após a compra para evitar estorno por parte do indicado(a).
Os Jalekoins terão validade de um (01) ano após o recebimento.

Como usar os Jalekoins
na hora de comprar?
Você pode escolher entre usar
ou não os Jalekoins no processo
final de compra na página de
pagamento, logo após a página
de escolha de planos .
Por exemplo:

Se o seu saldo de Jalekoins for
menor que o valor total da compra,
serão utilizados todos os Jalekoins
para abater o valor final.
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Usar Jalekoins
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Já se o seu saldo de Jalekoins for
maior que o valor total da compra,
o valor final será zerado.
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É importante lembrar que esses descontos são aplicados na
compra do plano e não na renovação dos mesmos, ok?

50

Como usar os Jalekoins
na renovação de planos?
Ainda estamos desenvolvendo o uso
de Jalekoins na renovação dos planos/
assinaturas e assim que essa opção
estiver disponível fique tranquilo(a),
pois iremos informar para você o
funcionamento da mesma.

Usar Jalekoins

O desconto será aplicado na
mesma lógica de 1 Jalekoin
(JLK$ 1) igual 1 Real (R$1)
de desconto.

O uso de Jalekoins na renovação
de planos será escolha do
usuário(a). Ou seja, você poderá
escolher se quer usar ou não os
seus Jalekoins.

