DragonArmy
O que é?
O Programa de Afiliados Dragon Army foi desenvolvido pela Dragon Pharma LLC empresa
de Suplementos Alimentares que desenvolve todas as suas atividades nos Estados
Unidos. Cada afiliado aprovado por nossa equipe receberá um link de divulgação onde
cada venda originada por esse link vai gerar uma comissão dependo da graduação que
o afiliado tiver dentro do Dragon Army.

Graduações
NOVICE
§
§
§
§
§
§
§

0 a 9 vendas
Todos começam nessa graduação
Cupom de 30% off e 50% off para compras pessoais
Cupom de 10% off para seus seguidores
Acesso à Area de Membros do Dragon Army com conteúdos exclusivos
Acesso ao Grupo Privado do Facebook e Telegram
Acesso à conteúdos e imagens via Dropbox Dragon

INSIDER
§
§
§
§
§
§
§
§

10 a 49 vendas
10% de Comissão sobre todas as vendas com seu link (Regras nos Termos)
Bônus de meta de R$ 300,00 em Suplementos Dragon Pharma por mês da
sua escolha (Regras nos Termos)
Cupom de 30% off e 50% off para compras pessoais
Cupom de 10% off para seus seguidores
Acesso à Area de Membros do Dragon Army com conteúdos exclusivos
Acesso ao Grupo Privado do Facebook e Telegram
Acesso à conteúdos e imagens via Dropbox Dragon

COMMANDER
§
§
§
§
§
§
§
§

50 a 149 vendas
10% de Comissão sobre todas as vendas com seu link (Regras nos Termos)
Bônus de meta de R$ 600,00 em Suplementos Dragon Pharma por mês da
sua escolha (Regras nos Termos)
Cupom de 30% off e 50% off para compras pessoais
Cupom de 10% off para seus seguidores
Acesso à Area de Membros do Dragon Army com conteúdos exclusivos
Acesso ao Grupo Privado do Facebook e Telegram
Acesso à conteúdos e imagens via Dropbox Dragon

LEGIONARY DRAGON
§
§
§
§
§
§
§
§

150 + vendas
10% de Comissão sobre todas as vendas com seu link (Regras nos Termos)
Bônus de meta de R$ 1000,00 em suplementos Dragon Pharma por mês
(Regras nos Termos)
Cupom de 30% off e 50% off para compras pessoais
Cupom de 10% off para seus seguidores
Acesso à Area de Membros do Dragon Army com conteúdos exclusivos
Acesso ao Grupo Privado do Facebook e Telegram
Acesso à conteúdos e imagens via Dropbox Dragon

ELITE DRAGON
§

São selecionados pela Dragon Pharma

§
§

É a graduação de maior prestígio do Dragon Army
Contrato assinado com Atleta e Embaixador da marca

§
§

Salário mensal
Ajuda de custos nas competições

§

Benefícios das graduações anteriores

Termos e Condições Dragon Army
Termos e Condições
Como afiliado autorizado da Dragon Pharma LLC, você concorda em cumprir os termos e
condições contidos neste Contrato. Leia o Contrato inteiro com atenção antes de
registrar e promover a Dragon Pharma como um Afiliado. Sua participação no Programa
Dragon Army é exclusivamente para anunciar legalmente nosso site e produtos para
receber comissão sobre associações e produtos adquiridos por indivíduos referidos à

Dragon Pharma por seu próprio site ou referências pessoais. Ao se inscrever no Programa
de afiliados (Dragon Army) da Dragon Pharma, você indica sua aceitação deste Contrato
e de seus termos e condições.

Aprovação ou Rejeição do Pedido
Reservamo-nos o direito de aprovar ou rejeitar QUALQUER solicitação de Programa de
Afiliado, a nosso critério exclusivo e absoluto. A avaliação de de sua inscrição por nossa
equipe poderá levar até 48 horas. Você não terá nenhum recurso legal contra nós pela
rejeição de sua inscrição no programa de afiliados. Por isso é muito importante na hora
da inscrição fornecer o máximo de informações possíveis.

Sites Proibidos e Spam
É proibido entrar em contato com pessoas que deixarem comentários/perguntas em
nossas páginas oficiais para você divulgar o seu link de afiliado. Você deve construir sua
própria audiência/lista;
É proibido divulgar o link de afiliado em sites que promovam conteúdo adulto/sexual ou
violência;
É proibido divulgar o link de afiliado em sites que promovam discriminação relacionado a
raça, sexo, religião e outros;
É proibido divulgar o link de afiliado em sites que promovam atividades ilegais;
É proibido divulgar o link de afiliado em sites de captura de e-mails ou página de vendas
elaboradas sem a permissão expressa da Dragon Pharma LLC
É proibido construir sites e/ou perfiz parecidos para se passar como Dragon Pharma e/ou
Dragon Army;
É proibido assinar e-mails como Dragon Army e/ou Dragon Pharma. Relacione-se
diretamente com o seus contatos utilizando a sua imagem;
É proibido dar descontos que seja diferente do que o seu cupom possa oferecer, ou seja,
10% de desconto;

Comissões
As comissões serão pagas uma vez por mês. A comissão fica disponível 30 dias após a
venda e o afiliado poderá sacar quando possuir pelo menos R$ 50,00 de saldo
acumulado.

PAGAMENTOS VIA PAYPAL:
Os pagamentos via PayPal são feitos periodicamente pelo time Dragon
Pharma, geralmente no dia 20 de cada mês. Em caso de dúvida envie um e-mail
para suporte@dragonarmyoficial.zendesk.com
ENTENDA O SEU SALDO:
SALDO TOTAL: É o valor total acumulado de todas as comissões que você tem a receber, a
comissão de cada venda passa por um período de 30 dias para ficar disponível, mas
você já tem esta informação para acompanhar sua performance.
SALDO DISPONÍVEL: É o valor total que você tem para receber, ou seja, as comissões
estarão disponíveis a partir de 30 dias corridos. Este valor será depositado na sua conta
do PayPal no dia 20 de cada mês.
Os depósitos são feitos quando o seu "Saldo Disponível" atinge o valor mínimo de R$
50,00. Caso não tenha atingido este valor em um mês, ele será acumulado para o
próximo assim por diante até que o valor atinga ao menos cinquenta reais.

Bônus de metas
Os Gift Cards com o valor correspondente ao Bônus da graduação do afiliado serão
enviados por e-mail no mês subsequente que o afiliado bater a meta mínima mensal.
Esse Gift Card deverá ser utilizado no site kttp://loja.dragonarrmyoficial.com . A meta
mínima mensal para que o afiliado seja elegível a receber o Gift Card é de 10 vendas
concluídas com êxito no mês. Caso o afiliado não atinja a meta mínima mensal de 10
vendas, inicia-se uma nova contagem no mês seguinte.

Alteração de Graduação
Todo Afiliado ao atingir a meta de cada cada graduação, será automaticamente movido
e promovido para a graduação superior e receberá os benefícios correspondentes.
Quando o afiliado atingir a gradução superior sua contagem de vendas não será zerada,
porém, deverão ter que atingir a meta mínima de vendas mensais para receberem os
vouchers e/ou produtos grátis da graduação correspondente.
Novice: 0 a 9 vendas
Insider: 10 a 49 vendas
Commander: 50 a 149 vendas
Legionary Dragon: acima de 150 vendas

Elite Dragon (Membros selecionados)
Ao atingir acima de 150 vendas, o afiliado Elite Dragon será avaliado pelo time Dragon
Pharma para se tornar um Atleta Patrocinado ou manter seus benefícios de Afiliado Elite
Dragon.

Cupons de 30% e 50% de desconto
São cupons exclusivos para consumo pessoal dos afiliados Dragon Army. O cupom
ARMY30 gera 30% de desconto na compra de qualquer produto Dragon Pharma. O
cupom ARMY50 gera 50% de desconto na compra dos combos contendo pelo menos 5
unidades dentre os suplementos (Black Viper, DryUp e Fematrope). Para mais detalhes do
cupom ARMY50, acesse: https://loja.dragonarmyoficial.com/pages/army50
Ambos os descontos são habilitados somente na loja oficial do afiliado Dragon Army:
http://loja.dragonarmyoficial.com

Permanência no Dragon Army
Caso o afiliado (a) ultrapasse 90 dias sem fazer uma venda (com seu link e/ou cupom
10% off) ou uma compra (utilizando o cupom pessoal ARMY30 ou ARMY50) será
reavaliado sua manutenção na graduação e poderá ser eliminado do Dragon Army. Uma
vez eliminado, o afiliado não poderá mais usufruir dos benefícios do programa Dragon
Army e perderá todo histórico de vendas, nome do cupom de desconto e graduação.

Término
Sua inscrição e status de afiliado no Programa podem ser suspensos ou encerrados por
qualquer um dos seguintes motivos: Anúncios inadequados (declarações falsas, links
enganosos etc.). Publicidade em sites que contêm ou promovem atividades ilegais.
Violação de direitos de propriedade intelectual. Oferecer descontos, cupons ou outra
forma de incentivo não autorizado. Adicionar bônus não autorizados ou associar venda
de produtos Dragon Pharma com produtos de outras empresas. Transações fraudulentas
ou suspeitas de fraude de qualquer tipo por parte do afiliado. A Dragon Pharma LLC se
reserva o direito de encerrar qualquer conta de qualquer Afiliado a qualquer momento
por qualquer violação deste Contrato.

Menores de 18 anos
Não coletamos informações de identificação pessoal de crianças menores de dezoito
anos. O Site não é direcionado a indivíduos com idade inferior a dezoito (18) e solicitamos
que tais indivíduos não forneçam informações pessoalmente identificáveis através do
Site.

Links dos Afiliados & Gráficos
Você pode usar seus links rastreados e gráficos em sites, email ou em outras mídias
sociais além da sua mídia social pessoal. Você também pode anunciar o site da Dragon
Pharma em anúncios classificados online e offline, revistas e jornais. Você pode usar os
gráficos e o texto fornecidos por nós ou criar os seus próprios gráficos desde que
aprovados por um funcionário da Dragon Pharma. Os Afiliados não podem usar texto
enganoso em links, botões ou imagens para sugerir que qualquer coisa além de ofertas
autorizadas pela Dragon Pharma.

Responsabilidade
A Dragon Pharma não será responsável por danos indiretos ou acidentais (perda de
receita, comissões) devido a falhas de rastreamento de afiliados, perda de arquivos de
banco de dados ou quaisquer resultados de intenções de danos ao Programa e / ou ao
(s) nosso (s) site (s) .

Prazo do Contrato
O prazo deste Contrato começa com a sua aceitação no Programa e termina quando
sua conta de Afiliado é encerrada. Os termos e condições deste contrato podem ser
modificados por nós a qualquer momento. Se qualquer modificação nos termos e
condições deste Contrato for inaceitável para você, você possui a opção de encerrar sua
conta de Afiliado. Sua participação contínua no Programa constituirá sua aceitação de
qualquer alteração.

Lei Aplicável & Jurisdição
O Afiliado indenizará e isentará a Dragon Pharma e suas empresas afiliadas, de todo e
qualquer passivo, danos, multas, julgamentos, reivindicações, custos, perdas e despesas
(incluindo honorários e custos legais razoáveis) decorrentes de ou relacionados a toda e
qualquer reivindicação sustentada em conexão com este Contrato devido a negligência,
deturpação, falha na divulgação, ou má conduta intencional do Afiliado. Este Contrato
será regido e interpretado de acordo com as leis dos Estados Unidos e do Estado da
Flórida. Qualquer controvérsia decorrente ou relacionada de alguma forma a este
Contrato será julgada exclusivamente nos tribunais estaduais localizados no Condado de
Broward, na Flórida. No caso de litígios para fazer cumprir qualquer disposição deste
Contrato, a parte prevalecente terá o direito de recuperar da outra parte seus custos e
taxas, incluindo taxas legais razoáveis.

Assinaturas Eletrônicas Efetivas
Quando o afiliado chegar na graduação Elite Dragon ou Legionary Dragon ele poderá
assinar um contrato. O Contrato de Afiliado é um contrato eletrônico que estabelece os
termos juridicamente vinculativos de sua participação no Programa de Afiliados da

Dragon Pharma. Você indica que aceita este Contrato e todos os termos e condições
contidos ou mencionados neste Contrato, concluindo o processo de inscrição Programa
de Afiliados Dragon Army. Essa ação cria uma assinatura eletrônica que possui a mesma
força e efeito legais que uma assinatura manuscrita.

Principais Dúvidas
Preciso pagar uma taxa para permanecer no
Dragon Army?
NÃO! Não terá taxas para ter acesso a todos os benefícios do Dragon Army. São Apenas
duas regras para permanecer ativo no Dragon Army – você deverá fazer pelo menos
uma venda com o seu cupom de 10% de desconto a cada 90 dias ou fazer pelo menos
uma compra utilizando seu cupom de 30% ou 50% de desconto (maior cupom de
desconto existente no site da Dragon Pharma) a cada 90 dias.

Sou NOVICE, posso comprar com 50% de
desconto?
Sim! Em qualquer graduação do Dragon Army você poderá usar seu cupom pessoal de
30% e 50% de na loja exclusiva dos afiliados – http://loja.dragonarmyoficial.com
Poderá utilizar os cupons quantas vezes quiser durante o mês. Esses descontos não são
acumulativos em produtos que já estão em oferta e entre os cupons.

Não completei 18 anos, posso participar?
Não coletamos informações de identificação pessoal de crianças menores de dezoito
anos. O Site não é direcionado a indivíduos com idade inferior a dezoito (18) e solicitamos
que tais indivíduos não forneçam informações pessoalmente identificáveis através do
Site.

Até que idade pode participar?
Não existe idade máxima para participar do Programa de Afiliados Dragon Army.

Como eu sei qual é o meu link de afiliado?
Dentro da área de membros, na aba “comissões”, você terá acesso ao seu link de Afiliado
e o Código promocional de 10% de desconto que você vai poder divulgar. Toda vez que

esse código for usado isso vai gerar 10% de comissão. Os detalhes estão nos termos e
condições.

Eu preenchi e enviei o formulário. Já faço parte do
Dragon Army?
Não! Você deverá receber um e-mail de aprovação contendo todas as informações para
que você possa acessar/ativar seu cadastro na Loja Oficial do Dragon Army e demais
áreas exclusivas como Grupo Privado no Facebook e Telegram.

Quem eu devo contactar para duvidas
adicionais?
Voce pode enviar um email para suporte@dragonarmyoficial.zendesk.com com sua
dúvida referente ao Dragon Army. Nossa equipe lhe responderá entre 48 a 72 horas.

