
INLERNET TÖRZSVÁSÁRLÓI NYILATKOZAT-TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön által, az Inlernet-Rendszerben, az
Inlernet-Utalványok foglalójaként megfizetett összegek elérték a
300.000,- Ft-ot, azaz háromszázezer forintot!
Korábban Ön már elfogadta az Inlernet Worlwide AG. Törzsvá-
sárlóira vonatkozó Általános Szerzõdési Feltételeket és annak
valamennyi mellékletét. Ezzel tájékoztatást kapott azokról a jutta-
tásokról, és az utalvány foglaló felhasználási szabályokról, ame-
lyek a Törzsvásárlókra vonatkoznak.
Ismételten tájékoztatjuk arról, hogy az Inlernet-Rendszer nem
minõsül banknak, biztosítónak, vagy egyéb hitelintézetnek, illetve
befektetési alapnak! A Rendszer használatával Ön nem betétet köt
le, nem nyílt végû, vagy zárt végû befektetési alapba helyezi
pénzét, nem részvényt, vagy kötvényt vásárol.
A Rendszer az Ön aktivitásától függõen, jelentõs jövedelmet
biztosíthat, ez azonban nem jelenti azt, hogy fix, vagy változó
kamatot (vagy bármely más hozamot) biztosít a befizetett
összegek (vásárlási utalvány foglalókra és azok kiegészíté-
seire, valamint az utalványokra befizetett összegek) után. Az
Ön által befizetett összegek a fentiek miatt nem tekinthetõek
befektetésnek, annak meghatározott idõn belüli megtérülését
az Inlernet-Rendszer nem garantálja.
Amennyiben a Rendszer aktív használójává válik, azaz újabb és
újabb aktív tagokkal bõvíti a törzsvásárlói csoportját és vásárol a
Termékpartnereknél, abban az esetben jelentõs mértékben elõre
léphet az Inlernet Karrier-Rendszerben és növelheti bevételeit. Ha
azonban nem tud kellõ idõt fordítani az Inlernet-Rendszer tovább-
ajánlására, abban az esetben is Inlernet Bónusz-Jogokkal gyara-
podhat az ÁSZF és mellékletei szerint, valamint csökkentheti
kiadásait és bármikor kiegészítheti az Inlernet-Utalványokra letett
foglalóit, így azokat felhasználhatja egy, vagy több Inlernet-
Utalvány részértékének kiegyenlítésére.
A fentiek értelmében tehát, fix megtérülési idõ alatt extraprofitra
nem tehet szert!
Tudomásul veszi, hogy az Inlernet Worldwide AG. semmiféle
tevékenységet nem végez Magyarországon, valamint nincs Ma-
gyarországon képviselete, képviselõje, így nem magyar adó-
alany, függetlenül attól, hogy rendelkezik Magyarországon bank-
számlával.
Továbbá tudomásul veszi, miszerint az Inlernet egy úgynevezett
Többszintû Vásárlói Közösség, amelyben a Rendszer szabályai
alapján a magasabb pozícióban lévõ Törzsvásárlókat jutalékok
illetik meg a hozzájuk tartozó, alacsonyabb pozícióban szereplõ
Törzsvásárlók vásárlásai-, vagy vásárlási szándékuk és elkötele-
zettségük (utalvány foglalózás) kinyilvánítása után.
Jelen nyilatkozat aláírásával megerõsíti azon kötelezettség-
vállalását, miszerint nem adja ki Webirodájának jelszavát sem
Ajánlójának, sem egyéb Törzsvásárlóknak, sem bármely har-
madik személynek, akár közvetlen hozzátartozóinak sem. 
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy ismeri a vásárlási
utalvány foglaló levásárlásának folyamatát és szabályait, a Rend-
szerben történõ visszatérítéseket és a Jog-elhelyezés módját.
Kijelenti továbbá, hogy tisztában van a foglaló Ptk. 2013. évi
V. Törvény 6:185. §-ban rögzített fogalmával és szabályaival,
így azzal is, hogy a foglaló nem jár vissza, de az utalvány vé-
telárba beszámítandó az ÁSZF és mellékletei szerint. 

Tudomásul veszi, valamint jelen nyilatkozat aláírásával elfo-
gadja és kifejezetten nyugtázza, hogy a vásárlási utalvány fog-
laló összegét, nem igényelheti vissza, az kizárólag a teljes
utalvány értékre való kiegészítése után használható fel (kerül
beszámításra) teljes értékben, az ÁSZF vonatkozó rendelkezé-
sei és mellékletei szerint.
Tudomásul veszi, hogy amennyiben más helyezi el az Inlernet-
Jogait a Jog-fájában, vagy Ön nem a legideálisabb helyre helyezte
el Jogait, abban az esetben Önt kár érheti, de az Inlernetnek nem
áll módjában a Jogok áthelyezése és a kár megtérítése.
Jelen nyilatkozat aláírásával elfogadja, hogy amennyiben az
Ajánlója vagy felettes Ajánlója helyezi el az Önhöz kapcsolódó
Jogokat, vagy helyeznek el az Ön Jogfájában egyéb Jogokat,
akkor ennek kapcsán és más, az Inlernethez kapcsolódó jogügylet
esetében sem emelhet kifogást, továbbá nem indíthat nem peres
vagy peres eljárást az Ajánlójával és az Inlernettel szemben sem-
milyen indokkal. 
Az Inlernet-Rendszeren belüli Jog-elhelyezéssel kapcsolatban
az Inlernet nem vállal semminemû felelõsséget, kizárólag
Törzsvásárló felel azért, ha saját maga, vagy az automatára
állított Webirodája, vagy más személy helyez el Jogokat a Jog-
fájában és ebbõl bármely Törzsvásárlót, vagy saját magát kár
éri.
Tudomásul veszi továbbá, hogy az Inlernet nem vállal fele-
lõsséget azért az esetleges téves tájékoztatásért, félrevezetõ
információkért, amit Törzsvásárló az Instruktortól (Ajánlótól),
vagy bármely más Törzsvásárlótól, illetve harmadik személy-
tõl kap az Inlernet-Rendszerbe való belépésrõl, annak haszná-
latáról, az elérhetõ Inlernet Jogosultságokról, azok mértéké-
rõl.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy cselekvõképes magyar
állampolgár és nem áll cselekvõképességet korlátozó, vagy kizáró
gondnokság, vagy gyámság hatálya alatt.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy nem áll tévedés, kény-
szer, vagy megtévesztés hatása alatt.
Kijelenti, hogy kizárólag az Inlernet iránymutatásai szerint ajánlja
tovább az Inlernet-Rendszert kívülálló harmadik személyek
számára és nem nyújt hamis információkat a már regisztrált
Törzsvásárlók irányába.
Továbbá kijelenti, hogy nem indít az Inlernet-Rendszer
Általános Szerzõdési Feltételei és egyéb szabályozásai, mel-
lékletei, illetve a Törzsvásárlói szerzõdés kapcsán semmiféle
peres és nem peres eljárást, valamint sem anonim, sem sze-
mélyazonosságát vállaló módon nem kelti rossz hírét az Inler-
net-Rendszernek szóban, valamint semmiféle írott és elektro-
nikus médiumban.
Nyilatkozom, hogy a fenti feltételeket és tájékoztatást elolvas-
tam, megértettem és ezen feltételeket, mint akaratommal min-
denben megegyezõt, jóváhagyólag elfogadom, a nyilatkozatot
szabad akaratomból teszem, továbbá mindezek ismeretében
nyilatkozom, hogy az általam elhelyezni kívánt utalvány fogla-
lót az Inlernet valamennyi vonatkozó szerzõdéses feltételének,
szabályozásának, valamint tájékoztatásának ismeretében,
saját elhatározásból és saját üzleti kockázatomra helyezem el
az Inlernet-Rendszerben.
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