Avertizare de Risc
Ad Visul meu (denumit în continuare "AMD") Planul de Compensare oferă oportunități excepționale.
Membrii nostri comerciale pot publicitate cea mai bună calitate și, eventual, câștiga comisioane relativ
mari unei agenții de rețea.
Deși posibilitatea este nelimitată, rezultatele individuale ale participanților vor varia foarte mult în
funcție de abilitățile lor de vânzare și angajamentul lor. Acesta poate fi realizat din AMD nici o
reprezentare sau garantii cu privire la posibilele merite, comisioane și alte venituri, din moment ce nici o
experiență în ceea ce privește comercializarea anunțurilor există (-verting) crowdfunding. Cu Portal
www.admydream.com este vândut vreodată, primul anunț (-verting) crowdfunding
Utilizatorul AMD portalului trebuie să recunoască în mod explicit utilizarea și sunt de acord că
aranjamentele contractuale, declarații sau garanții de orice fel, nici cu privire la venituri, comisioane sau
alte așteptări de venit sunt sau pot fi realizate. Aceste servicii pot fi în orice moment suspendat sau
reziliat fără o notificare prealabilă, în măsura în care este necesar pentru a apărea din motive economice
sau juridice
În special, participanții sunt, în general, câștigă prin achiziționarea de bunuri sau alte servicii de
publicitate AMD nu sunt bani. Toate elementele de venituri, câștig sau exemple de venituri, precum și
eventualele rezultate care pot apărea în legătură cu achiziția de produse, cum ar fi prin obținerea de
comisioane ale acestora, sunt doar presupuneri și estimări. Acest lucru poate varia foarte mult, sau chiar
apar sau foarte limitate, deoarece acestea depind de o varietate de factori imprevizibile și variabile.
Nu se pot face predicții sau declarații cu privire la dezvoltarea viitoare sunt luate pe baza unor
comisioane anterioare sau alte venituri, deoarece acestea depind, de asemenea, de o varietate de
factori, imprevizibile și variabile, Participanții sunt de acord că numai acest lucru chiar și pentru acțiunile
și deciziile suportă singurul risc. Orice fel de venituri, rezultate sau comisioane sunt si nu sunt garantii ale
AMD.
În cazul în care ați trimis odată cu decizia unei terțe părți, pentru a lăsa plăți, comisioane și alte venituri,
astfel încât AMD recomandă în mod explicit, deoarece acestora din rezultatele pot fi duplicate sau nu
reflectă imediat disponibile.
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