AJÁNLÓI BESZÉLGETÉS

Ajánlói beszélgetés
Megismertem egy céget, amely segítségével a havi kiadásainkat jelentõsen csökkenteni tudjuk, akár
a 66%-át is visszakaphatjuk.
Gondolom, téged is érdekel hogyan?
A törzsvásárlói azonosítómmal ingyenesen regisztrálhatsz, ez után törzsvásárlója leszel Te is az
Inlernetnek.
A Termékpartnerek listáját megtalálod a www.inlernet.com weboldalon.
Ha náluk vásárolsz, akkor ugyanúgy kifizeted a termék, vagy szolgáltatás vételárát 100%-ban, mint
eddig.
A Termékpartner átutalja az Inlernetnek az elköltött pénzed szerzõdésben elõre megállapodott
százalékát, például 10%-ot.
Az Inlernet az így kapott árengedmény 10%-át - Törzsvásárlói visszatérítésként - visszaadja neked
a Jutalékszámládra, ahonnan átutaltathatod a bankszámládra.
Az árengedmény további 5-5-5-5%-át - Ajánlói visszatérítésként - a karrier szinten feletted lévõ
négy Ajánlód Jutalékszámlájára írja jóvá az Inlernet.
Ha Te is a saját törzsvásárlói azonosítóddal belépteted az ismerõsödet, akkor az õ vásárlása után
megkapod az árengedmény 5%-át, ugyanúgy, mint én utánad. Ha õ is belépteti az ismerõsét, akkor
utána is, sõt, összesen négy szinten lefelé megkapod az elköltött pénzekbõl származó árengedmény
5%-át!
Az Inlernet az árengedmény 10%-át megtartja magának kezelési-, és a Rendszer mûködtetési költségnek.
Az árengedmény maradék 60%-a a virtuális Árengedmény-számládra kerül, amelyet bármikor megnézhetsz a saját Webirodádban. Ha a számla egyenlege eléri a 12.000 Ft-ot, akkor kapsz egy Jogot
az Inlernettõl. A Jog feljogosít további jutalékok megszerzésére. A 12.000 Ft azért nincs azonnal
kifizetve, mert akkor mindenki azonnal el is költené és nem lenne lehetõsége gyarapítani ezt az
összeget mások vásárlásaiból származó bevétellel. Az Inlernet-Rendszer segítségével ebbõl az
összegbõl 130.200 Ft képzõdhet.
Nézzük meg, ha egy Jog ennyi pénzt tud eredményezni, akkor hogyan lehet minél több Jogunk és,
hogyan keletkezik mindegyikbõl ennyi pénz. Innentõl kezdve egyértelmû, hogy a Jogoknak a darabszámát érdemes növelni. Minél több Joggal rendelkezel, annál több pénzt tudsz keresni az InlernetRendszerbõl és annál több értéket teremthetsz saját magad- és a világ számára.
Minden ilyen Jognak van egy közepe, amelyhez képest van egy felsõ ága és egy alsó ága. A Jogok
virtuálisan összekapcsolódnak egymással és az összekapcsolódott Jogokból álló fa jellegû alakzatot hívjuk Jog-fának. Ez egy olyan fa, amelynek minden egyes ágából kizárólag 2 db ág növekedhet,
azaz minden egyes Joghoz 2 db újabb Jog csatlakozhat. Ezzel a Jog-fa szélességben korlátozottan,
de hosszúságban korlátlanul növelhetõ. Ez a tulajdonsága fogja azt eredményezni, hogy egy idõ
után mindenki mindenkinek a vásárlásából tud pénzt keresni. Így alakul ki egy igazán közös ideával
és érdekekkel rendelkezõ törzsvásárlói közösség.
Az egyik Jog szerzési lehetõség, ha újra és újra vásárolunk a Termékpartnereknél, így újra és újra
összegyûjtünk 12.000 Ft árengedményt. Ezeket az újabb Jogokat a már meglévõ Jogok mellé tudjuk
elhelyezni az elõbbi úgynevezett bináris elv szerint. Ezek az Te saját Jogaid. A legelsõ Jogodat
mindig az Ajánlód helyezi el a saját Jog-fájába, hiszen Neked még nincs olyan Jogod, amely mellé
elhelyezhetõ lenne. Az összes többi Jogodat már el tudod helyezni.
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Természetesen érdemes tovább ajánlani az Inlernet-Rendszert, ezt már az elõzõekben is láthattuk. Ha
a kedves ismerõsöd regisztrálásra kerül a Te ajánlásoddal, akkor Õ is vásárolni fog az Inlernet
Termékpartnereknél. Hiszen így Õ is olcsóbbá tudja tenni saját vásárlásait. Az Inlernet-Rendszer az
ismerõsödnek is nézi az Árengedmény-számlája egyenlegét. Ahogy eléri az egyenleg a 12.000 Ft-ot, az
ismerõsöd is kap egy Jogot.
Ezt az elsõ Jogát Te, mint ajánló tudod elhelyezni a meglévõ saját Jogod mellé. Ezáltal a saját Jogaidnak
a darabszámát tudod növelni az Õ Jogával. Most már 3 darab Joggal rendelkezel, pedig saját vásárlásból csak 2 Jogot szereztél magadnak.
Ha a Jogodhoz képest a felsõ ágban van 1 darab Jog és az alsó ágban is van 1 darab Jog, akkor máris
teljesült egy olyan Jog feltétel, ami neked pénzt ér.
A példánkban 1.000 Ft jutalékot jóváír neked az Inlernet a Jutalékszámládra, majd onnan kikérheted a
bankszámládra.
Természetesen, ha ismerõsöd tovább ajánlja a Rendszert példánkban az Õ barátjának, akkor az Õ Jogát
már az ismerõsöd tudja elhelyezni a saját, már meglévõ Joga mellé. Ezáltal növelve a saját Jogának a
darabszámát és természetesen a Te Jogaidnak a darabszámát is. Mindeközben Te újabb Jogot bármikor szerezhet a saját vásárlásaid során keletkezõ árengedményekbõl.
Ha saját magunk vásárolunk, tudjuk növelni a saját Jogainknak a darabszámát, de az Ajánlónk is és az
Ajánlónk ismerõse is tudja növelni a Jog-fánkat. Mi saját magunk is tudjuk növelni az alattunk lévõ
Törzsvásárlók Jogainak a darabszámát. Látható, hogy minden Jog mellé újabb kettõ darab Jog kerülhet. Amennyiben felül és alul van 4-4 darab Jogunk, akkor máris teljesült egy újabb jutalékfeltétel és
3.600 Ft-ot kapunk az Inlernettõl. Így mindenki, mindenki vásárlása után tud pénzt keresni. A Rendszer
minden egyes Jognál megnézi, hogy hány darab Jog van mellette, alul és felül. Mindig, ha teljesül egy
jutalékfeltétel, akkor kifizet újabb és újabb jutalékokat a Jogok tulajdonosának.
A következõ jutalékfeltétel 9-9 darab Jognál képzõdik, 4.800 Ft. Az ezt követõ jutalékfeltétel 14-14
darab Jognál, 7.200 Ft. 18-18 darab Jognál 9.600 Ft. 24-24 darab Jognál 12.000 Ft. Ez összesen
38.200 Ft, ami kifizetésre kerül a Jutalékszámládra, majd igényed szerint akár a saját bankszámládra.
Emlékezzünk vissza, hogy 1 darab Jogot 12.000 Ft árengedménnyel tudunk szerezni. Ez azt jelentené,
ha azonnal megkapnánk az Inlernettõl a 12.000 Ft-ot, akkor egy jókora összegtõl esnénk el, hiszen ez
a pénz, már jóval több, mint 12.000 Ft, több mint a háromszorosa.
Amennyiben a Jog-fába bekerül felülre és alulra is még 6-6 db Jog, azaz összesen alul is és felül is lesz
30 db Jog, akkor azonnal megkapsz még 92.000 Ft-ot. Ezt kizárólag vásárlási utalványhoz felhasználható formában kapod, amit bármelyik Termékpartnerhez minimum 5.000 Ft-onként kikérhetsz és
levásárolhatsz 5 részletben. Ezzel az összeggel ismételten forgalmat generálsz a Termékpartnereknek,
akik ismét visszatérítést adnak, amelybõl újabb Jogok keletkezhetnek, így a folyamat egy végtelen ciklussá válik.
Így már láthatod levezetve, hogy összesen 130.200 Ft-ot termelt ki 1 darab Jog a számodra. Ha ezt az
összeget kifizette a Jog, akkor több jutalékot már nem termel. Ezért is érdemes rendszeresen Jogokat
szerezni, mert akkor folyamatos a pénzáramlás és az értékteremtés. Az újabb Jogokat a bináris elv
miatt természetesen már csak a Jog-fának a végére tudod elhelyezni, ezzel is növelve azoknak a
Jogoknak a számát, amik segítségével az elsõ Jogod jutalékokat termelt, majd úgymond kifutott. Most
azokon a Jogokon van a sor, hogy kifussanak, és a tulajdonosaiknak kitermeljék a 10-szeres pénzt,
amelyek segítségével a Jogod elérte a kifutott státuszt. A kifutott státusz azt jelenti, hogy a Jog már
többet nem termel a tulajdonosának jutalékokat, bónuszokat. Ez tehát egy körfolyamat, amibe bármikor
lehetõség van becsatlakozni, mert elõbb-utóbb mindenkinek a Joga kerül a folyamatban ugyanarra a
helyre és így a Jog jutalékot termel a tulajdonosának.
Ezért sosem késõ csatlakozni az Inlernet-Rendszerhez. Minden vásárlónak és minden Ajánlónak
azonosak az esélyei.
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Eddig arról volt szó, hogy hogyan tudjuk a személyes kiadásunkat jelentõsen lecsökkenteni. Minden
bizonnyal neked is van és lesz is a jövõben, újabb és újabb kiadásod, amiket elõre látsz és biztosan
tudsz. Hiszen a következõ hónapban is meg kell vásárolni az élelmiszert. A következõ héten is tankolni kell az autóba és a következõ évben is lesz Karácsony. Ha ezeket így elõre tudjuk, akkor bölcsen, az
Inlernet-Rendszer segítségével fel tudunk készülni ezekre a kiadásokra. Magyarán elõre meg tudjuk
keresni azt a pénzt, amit ezekre a kiadásokra majd el fogunk tudni költeni. Hiszen minden bizonnyal
nem csak az a célod, hogy olcsóbban vásárolj, hanem az is, hogy a bevételeidet jelentõsen megnöveld.
Az Inlernet-Rendszer segítségével plusz bevételre tehetsz szert, a jelenlegi jövedelmedet kiegészítve,
vagy a jelenlegi jövedelmed helyett.
Nézzük meg hogyan mûködhet ez nálad is.
Az Inlernet zseniális ötletének köszönhetõen nemcsak vásárolhatunk a Termékpartnereknél, hanem a
jövõben tervezett vásárlásainkat ma lefoglalózhatjuk. A foglalózás azt jelenti, hogy az InlernetRendszerben vásárlási utalványt foglalózhatunk. Azaz, nem kell kifizetnünk a teljes vásárlási utalvány
értékét, csak egy részét. Ez ugyanúgy mûködik, mintha egy terméket szeretnénk megvásárolni és jelen
pillanatban nem áll a rendelkezésünkre a teljes vételár. Azért, hogy a terméket biztosan a magunkénak
tudhassuk, foglalót szoktunk letenni rá, amivel egyben el is kötelezzük magunkat. A foglaló egy része
a teljes vételárnak. A vásárlási utalványokat kizárólag az Inlernet Termékpartnereknél lehet beváltani
árura, vagy szolgáltatásra és ugyanúgy fizethetsz velük, mint a készpénzzel.
A foglaló értékeit az Inlernet fix, hat összegben határozta meg, melyek megegyeznek az Árengedményszámla azon összegeivel, amikkel Jogokat szerezhetünk a Rendszerben. Tehát a foglaló értékei 12.000
Ft, 36.000 Ft, 100.000 Ft, 300.000 Ft, 900.000 Ft és 1.800.000 Ft és ezek többszörösei lehetnek.
A 12.000 Ft-ot az Inlernet bankszámlájára át kell utalnunk, majd ki kell belõle fizetnünk az utalvány
foglalóját a Webirodánkban. Ezt követõen a Rendszer automatikusan jóváír az Árengedmény-számlára
12.000 Ft-ot, amibõl ugyanúgy keletkezik egy Jog, mintha már vásároltunk volna és az árengedményekbõl gyûjtöttünk volna össze ennyit. Ez a mi saját, foglalóból keletkezett Jogunk lesz, de ettõl
függetlenül a foglaló értékét, a 12.000 Ft-ot bármikor kiegészíthetjük az ÁSZF 2. számú mellékletében
meghatározott összeggel, majd igényelhetjük az utalványunkat és mehetünk vele vásárolni. Azaz a
foglalónk beszámítható a jövõbeli vásárlási utalványunkba. A foglalózással létrejött Jog ugyanolyan
tulajdonságokkal rendelkezik, mint a vásárlás árengedményeként kapott Jog, tehát megsokszorozhatjuk a segítségével a mögötte álló pénzt, az elõzõekben már bemutatott módon.
A foglaló levásárlása után is megmarad a Jog, nem veszik el és ugyanúgy pénzt fizet minden egyes
együttállásnál. Ez azért lehetséges, mert, ha a foglalót kiegészítjük, majd az utalványt levásároljuk,
akkor a Termékpartner megfizeti a jutalékot az Inlernetnek, azaz a foglalóval megegyezõ érték a
Törzsvásárlói- és az Ajánlói visszatérítésekkel együtt visszakerül az Inlernethez. Tulajdonképpen a
vásárlási utalványok rendelése során az Inlernet utalja az utalvány értékeket a Termékpartnernek,
amibõl már elõre le is vonja a jutalékát. Így biztosak lehetünk benne, ha utalvánnyal fizetünk,
megkapjuk az árengedményt. Sõt, azonnal megkapjuk! Ezért is érdemes utalvánnyal vásárolni a
Termékpartnereknél.
A foglalózás tehát lehetõséget teremt arra, hogy elõre, gyorsan megszerezzük a Jogot, aminek a segítségével pénzt kereshetünk mások vásárlásaiból. Ez azt jelenti, hogy megfordult a folyamat, eddig
vásároltunk, majd utána kaptunk árengedményt, majd Jogot és a Jogból kerestünk mások vásárlásából. Ebben az esetben pedig vásárlás elõtt foglalózunk, megkapjuk a Jogot, pénzt keresünk rövid
idõn belül, akár még aznap mások vásárlásából, majd utalványt rendelünk bármikor, akár a megkeresett pénzünkbõl, amely során a foglaló értékét felhasználhatjuk. Ekkor már nem történik könyvelés az
Árengedmény-számlára, így Jogot sem kapsz újra, hiszen azt már a folyamat elején megkaptad. A
foglaló értékét a 2. számú melléklet szabályzása szerint bármikor, az utalvány rendelés során felhasználhatjuk. Nincs idõhöz kötve a foglaló beszámítása és a foglalót részletekben is felhasználhatjuk,
így nem vagyunk kötve ahhoz, hogy milyen értékben vásároljunk egy kiválasztott Termékpartnernél. Ez
a lehetõ legnagyobb rugalmasságot és a leggyorsabb pénzkeresetet jelenti és ne felejtsük el, hogy így
is értéket teremtünk!
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Hiszen, ha továbbajánljuk az Inlernet-Rendszert, akkor a Jogunk elõbb-utóbb eléri a 30/30-as státuszt
és ugyanúgy megkapjuk a foglaló Jog után is a 130.200 Ft-ot. Természetesen bármennyi utalvány
foglalót igényelhetünk. 12.000 Ft foglaló után minden esetben jóváíródik egy újabb Jog, ezzel növelve
a Jog-fánkat.
Mivel a foglaló összege csak egy töredéke a teljes utalvány értéknek, ezért annak is érdemes foglalóznia, akinek még valamilyen oknál fogva nincs meg a tervezett vásárlásához szükséges teljes összeg.
Hiszen az Inlernet segítségével megkeresheti a foglaló kiegészítéséhez szükséges összeget.
Ajánlhatsz Termékpartnereket is, ha Referens leszel. Ennek több elõnye is van a számodra. Õk ugyanúgy lehetnek egyben Törzsvásárlók is és beléptethetik a már meglévõ vásárlóikat, akik után megkeresik az egyéb helyen elköltött pénzeik után járó árengedmény 5%-át és ráadásul a Jogaikból is pénzt
keresnek. Így a Te törzsvásárlói köröd is sokkal gyorsabban fog növekedni és az 5%-ok neked is járnak.
Ezen kívül, az általad ajánlott Termékpartnernél bonyolított összes forgalomból származó árengedmény
1%-át is megkaphatod referensi jutalékként!
Most már láthatod, hogy milyen sok elõnye van annak, ha Törzsvásárlója leszel az Inlernetnek.
Akkor most javaslom, hogy regisztrálj be és beszéljük meg hány utalványt foglalózol!
Számítsuk ki az elkövetkezendõ 2 évben tervezett kiadásaidat, majd példaként vegyünk egy átlagos
10%-os árengedményû Termékpartnert! Kiszámítjuk a leendõ vásárlásaid után járó árengedményt és
annak vesszük a 60%-át. Így megkapjuk azt az összeget, amivel érdemes már most vásárlási utalványt
lefoglalóznod, hiszen így a foglalót már 2 év alatt le tudod vásárolni.
Tovább a foglalózás lépéseihez és a bankszámlára való befizetéshez...!
Sok sikert és egy könnyebb, értékkel teltebb életet kíván az Inlernet!
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