Hirdetés feladásának menete:
Kérlek töltsd ki az oldalon letölthető adatlapot!
Kérünk Téged,8-10 több képet ne küldj,válogasd ki a legjobb fotóid,amit mi feltölthetünk az oldalra!
Küld el nekünk a jolanyokadm@gmail.com ra,kérünk 24 órát,hogy lefuttathassuk rendszerünkben az
általad kért adatokat,és garantáljuk,hogy 16 órán belül megjelenítjük!
Hogyan lehetsz nálunk Hirdető?
Kizárólag fizetett hirdetőként,ügyfélként jelentkezésed után tarifatáblázatunkban tájékozódhatsz.
Only Escort hirdetéseknél

CSAK

egy hónapra szóló hirdetést adhatsz fel!

Fontos!!!
NEM TUDSZ HIRDETNI NÁLUNK,ha
-a belső nyilvántartásunkban fekete listán vagy,
- a látogatói visszajelzések alapján az interneten negatív véleményekkel találkozunk,
- testi adottságaid nem ütik meg az alap minőségi vizuális hatást.
-ha kritizáltál minket bárhol online felületen

Budapesti hirdetők figyelmébe!
Kizárólag készpénzben történik a kiegyenlítés,amennyiben már hirdettél nálunk,utalással is élhetsz
felénk!
Masszás hirdetéseknél vedd alapul,hogy csak olyan hirdetéseket jelentetünk meg,ahol szerepel a franciás
kényeztetés,akik csak simogatnak,és nem szolgáltatnak erotikát,annak javasoljuk az összes többi ilyen
jellegű oldal lehetőségeit.
Minden hirdetőnk ,6 hónap után ajándékként

+1 hónapig ingyenes felületetet kap!

Magyar forintban(HUF) történik,eurót,dollárt,egyéb valutát nem fogadunk el!
Kérjük vedd figyelembe,hogy nettó összeget kérünk,az oldal tulajdonosai külföldi
állampolgárok,lakhelyükön nincs adózás,Áfa,nincs cégadó,és szja.
Vidék/Escort

Hirdetőink részére bankszámlaszámot küldünk e-mailben!

Kizárólagos megbízásunk a következő számlaszámmal él:

2. Hirdetések
A hirdetések
(ESCORT)

kategóriákban találhatóak: 1. Szexpartner, 2. Masszázs(franciával), 3. Vidéki lányok-

4.

Fontos! Vedd figyelembe ,hogy ezen az oldalon NEM tudunk,nem célunk,és nem is akarunk teret adni
olyan hirdetőknek,akik homoszexuális ,leszbikus,és transzvesztita hajlamokkal rendelkeznek,továbbá
csak és kizárólag olyan masszás lányokat várunk,akik franciával együtt szolgáltatnak,akik csak simogatnak
vagy kézi levezetéssel fejezik be,azoknak van egyéb lehetőségük máshol,őket nem is preferáljuk ezen az
oldalon!
Megjegyzés: kérlek a pontos adataidat add meg,az eltérések Téged fognak minősíteni. (pl a mélytorok
sarkalatos kérdés,ne hencegj vele,ha nem vagy képes rá,több leendő vendégedtől fogsz elesni,mint
amennyit nyernél velük) . A mell méretedet is valós számokban fejezd ki.
Jogot formálunk arra,hogy a szolgáltatói piacon CSAK az általunk valódinak ítélt Hirdetőkkel létesítsünk
kapcsolatot,a nem valós,kamus,megbízhatatlan lányok nálunk SOHA nem fognak lehetőséget kapni ezen
az oldalon!

De! Hibázhatunk mi is,és ha igazad lesz,hogy nem figyeltünk ezekre,vagy a hirdető nem azonos az adatlap
tulajdonosával,eljuttatunk részedre húszezer forint készpénzt!

Látogatóink!
Amennyiben megosztjátok az oldalunkat bárhol az interneten,kérünk Titeket,küldjétek el a
jolanyokadmin@gmail.com címünkre a linket,mert szeretnénk köztetek kisorsolni közjegyző jelenlétében
egy 150 000 ft-os utazási utalványt!
Hirdetési felületink bérbe vehetők,kérlek érdeklődj: +36-70-6223253
http://jólányok.com

