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Informații pentru Modele interesate 
 
 
Despre noi: 
 
„Oceano The Club“ este un contact bar exclusivist. Ne aflăm în cantonul Tessin, în sudul Elveției, în apropierea graniței cu 
Italia. Conform legislației în domeniu, facem parte din „Industria Felinarelor Roșii“ din Lugano. Vizitatorii noștri provin în 
primul rând din Elveția și din Germania, dar ne bucurăm și de prezența oaspeților internaționali. 
 
Ce oferim: 
 
Oferim condiții excelente de muncă modelelor noastre de sex feminin, corespunzător legislației elvețiene și regimului 
uzual.  Garantăm cea mai mare siguranță, posibilități maxime de câștig și oferim o gamă vastă de servicii in-house, de la 
curățarea prosoapelor și a lenjeriei de pat până la o trusă de bază de medicamente. 
 
Departamentul nostru „Oceano Virtual Reality“ (OceanoVR) oferă posibilitatea modelelor de a se prezenta virtual și pe 
internet, utilizând cea mai modernă tehnologie și de a stabili electronic întâlniri cu clienții. De la un anumit nivel, 
modelele noastre au acces la un nivel ridicat de câștig. Evident, participarea la programul OceanoVR este benevolă, cu 
excepția nivelului 1 (corpul nu este redat în imagini clare. Ne face plăcere să vă furnizăm informații complete în 
momentul în care contactați „Oceano The Club“. 
 
Modelele noastre au ocazia de a închiria o cameră la „Oceano The Club“, la alegere dintre trei categorii diferite. În funcție 
de categoria de cameră, prețul de închiriere diferă după cum urmează: 
 
• Arctic: CHF 140,- pe zi (CHF 80,- cazare la care se adaugă CHF 60,- cheltuieli de service)  

 cu WC/duș/bucătărie în comun (3-5 colege) 
• Atlantic: CHF 150,- pe zi (CHF 90,- cazare la care se adaugă CHF 60,- cheltuieli de service) 

 cu bucătărie proprie și WC/duș la comun (3-5 colege) 
• Pacific: CHF 160,- pe zi (CHF 100,-cazare la care se adaugă CHF 60,- cheltuieli de service) 

 cu bucătărie proprie și WC/duș propriu (apartament individual) 
 

 la cerere bucătăria se dotează cu un cuptor cu microunde 
 acceptăm CHF/EUR/USD (curs de schimb 1:1) 

 
Conform legislației elvețiene, modelele cărora li se permite să lucreze în Elveția în "Oceano The Club" sunt "persoane care 
desfășoară activități independente". În acest sens, acestea sunt independente și supuse prevederilor legale, regulilor 
noastre și regulamentului nostru intern. Suntem bucuroși să vă sfătuim cu privire la impozitarea venitului. Pentru 
veniturile modelelor se solicită un impozit forfetar de CHF 25 pe zi la sursă, în cazul în care modelul nu este impozitat 
regulamentar în Elveția. Această sumă va fi încasată de „Oceano The Club” și transmisă viitoarei autorități. 
 
Oaspeții noștri de sex masculin au posibilitatea de a-și face o imagine despre clubul și modelele noastre în mediul 
virtual, dar și de a ne vizita zilnic în timpul următoarelor ore de program, plătind o taxă de intrare de numai CHF 15,- 
(prețul include o băutură – sau CHF 20,- pentru două băuturi), pentru a putea cunoaște astfel personal modelele: 
 
• Duminică până miercuri: de la 14:00 până la 02:00 
• Joi până sâmbătă: de la 14:00 până la 03:00 
 
 Sunt posibile devieri in zilele de evenimente 
 Oaspeții de sex masculin pot face vizite în cameră și în afara orelor de program 

 
Așteptările noastre: 
 
Așteptăm femei între 18 și 35 ani care doresc o activitate independentă și bine plătită în Elveția, în special, femei care 
sunt interesate să participe la programul OceanoVR.  
 
Condiții: 
 
Un permis de ședere sau de muncă în Elveția este o condiție prealabilă pentru a lucra în Elveția. O cetățenie europeană 
(pașaport UE) sau o reședință Europeană (conform documentului oficial), în general, îndeplinesc cerințele pentru un 
permis de muncă. Ne face plăcere să vă oferim detalii suplimentare. De asemenea, vă invităm să vizitați site-ul nostru 
www.oceanotheclub.xxx și să completați formularul nostru de aplicare pentru job sau să ne scrieți un mail la adresa: 
jobs@oceanotheclub.xxx sau oceanotheclub@oceanovr-agency.xxx sau un mesaj pe WhatsApp +41 79 126 84 14. 
 
Ne bucurăm să ne cunoaștem 
Oceano The Club 


