ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK
AZ INLERNET TÖRZSVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG TERMÉKPARTNEREI SZÁMÁRA

Az Inlernet Worldwide AG. az Inlernet Hungary Partners Zrt.-vel együttmûködve (a
továbbiakban: "Inlernet"), egy kölcsönös elõnyöket teremtõ Nemzetközi Törzsvásárló
Közösséget (a továbbiakban: Inlernet-Rendszer) üzemeltet. Az Inlernet-Rendszer üzemeltetése során az Inlernet a jelen szerzõdésben rögzített feltételekkel és módon Termékpartnerekkel, valamint külön dokumentumban rögzített szerzõdési feltételekkel és módon (Törzsvásárlói Általános Szerzõdési Feltételek) Törzsvásárlókkal mûködik együtt.
Termékpartner a szerzõdés megkötésével egyidejûleg nyilatkozik arról, hogy mind a
jelen ÁSZF, mind pedig a Törzsvásárlókra vonatkozó ÁSZF rendelkezéseit, valamint
ezek valamennyi mellékleteit - melyeket az Inlernet az Inlernet-Weboldalon (www.inlernet.com) hozza a Termékpartner tudomására, - megismerte, és tudomásul vette, azokat
magára nézve kötelezõnek elismeri.
Az Inlernet-Rendszerben a Törzsvásárló vásárlásra és szolgáltatások igénybevételére,
valamint az ehhez kapcsolódó kedvezményekre jogosult.
Az Inlernet Worldwide AG. utalványok kibocsátására, megrendelésére és az InlernetRendszer partnereivel kapcsolatos marketing tevékenység kifejtésére jogosult.
Az Inlernet Hungary Partners Zrt. az Inlernet Worldwide AG.-val fennálló szerzõdése
alapján Magyarország területén bonyolítja a Termékpartnerekkel kapcsolatos szerzõdések megkötését, valamint azok karbantartását, és a törzsvásárlói termékvásárlások,
valamint szolgáltatások igénybevétele után a Termékpartnerektõl szerzõdés szerinti
közvetítõi jutalékra jogosult. A Termékpartner az Inlernet-Rendszer Törzsvásárlói számára termékek eladására és szolgáltatások nyújtására jogosult.
A jelen szerzõdés az Inlernet Worldwide AG. és az Inlernet Hungary Partners Zrt., valamint Termékpartner között jön létre.
Termékpartner vállalja, hogy az Inlernet Worldwide AG. által kiállított Online-utalványokat a Törzsvásárlóktól elfogadja, és azok után - az Inlernet Worldwide AG., valamint az
Inlernet Hungary Partners Zrt. között fennálló szerzõdéses jogviszony alapján - is az
Inlernet Hungary Partners Zrt. részére fizeti ki a közvetítõi jutalékot. Jelen ÁSZF és mellékletei, valamint a Termékpartneri szerzõdés blankettája megegyezik az Inlernet
Worldwide AG., valamint az Inlernet Hungary Partners Zrt. szerzõdéses ajánlatával. Az
Inlernet Hungary Partners Zrt. 30 naptári napon belül értesítést küld a Termékpartner
részére a kitöltött ajánlat elfogadásáról, illetve jogosult azt indokolás nélkül visszautasítani. Termékpartner által aláírt blanketta 30 naptári nap elteltével az Inlernet Worldwide
AG., valamint az Inlernet Hungary Partners Zrt. által elfogadottnak (megállapodásnak)
minõsül és a Termékpartneri szerzõdés érvényesen létrejön, amennyiben az Inlernet
Hungary Partners Zrt. annak visszautasításáról nem tájékoztatja a Termékpartnert.

Termékpartner kizárólag cégszerûen jogosult a jelen ÁSZF-hez kapcsolódó szerzõdés
blanketták aláírására, amivel egyben nyilatkozik arról is, hogy az Inlernet-Weboldalon
közzétett, mind a jelen ÁSZF, mind pedig a Törzsvásárlókra vonatkozó ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és tudomásul vette, azokat magára nézve kötelezõnek elismeri.
Kérjük, hogy a Termékpartneri szerzõdés aláírását megelõzõen a jelen ÁSZF-et és
a Törzsvásárlókra vonatkozó ÁSZF-et, valamint ezek valamennyi mellékleteit töltse
le a www.inlernet.com weboldalról, alaposan tanulmányozza át, értelmezze és
õrizze meg!

1. Az Inlernet-Rendszer mûködése
1.1. Az Inlernet Worldwide AG. a Törzsvásárló számára az áruk és szolgáltatások beszerzéséhez, úgynevezett "online" (tehát kizárólag az interneten keresztül hozzáférhetõ)
utalványt (a továbbiakban: Inlernet Online-utalvány) állít ki, vagy ezek másodpéldányának papírra történõ kinyomtatását (ez a felhasználás érdekében nem feltétlenül szükséges) teszi lehetõvé. Felek rögzítik, hogy a papírra kinyomtatott Online-utalvány másodpéldány nem minõsül Magyarország területén történõ készpénz-helyettesítési eszköz kibocsátásának, az kizárólag az Online-utalvány másodpéldányának fizikai megjelenítését jelenti a könnyebb felhasználhatóság érdekében, melyet minden esetben az
Inlernettõl független személy nyomtat ki papírra.
Az Inlernet a Törzsvásárlóval - a jelen ÁSZF-tõl független szerzõdéses feltételek alapján
- megkötött megállapodásnak megfelelõen állítja ki az Inlernet Online-utalványt. Az
Inlernet Online-utalvány Törzsvásárló felé való kiállítását követõen, az Inlernet egy másolati példányát megküldi a Termékpartnernek és három banki napon belül átutalja neki
az utalvány összegét, levonva abból a 2.2. pontban meghatározott közvetítési jutalékot.
1.2. Termékpartnernek - függetlenül az utalványon megjelölt összeg nagyságától - meg
kell vizsgálnia az Inlernet Online-utalványt az érvényességi kellékek megléte szempontjából. Az érvényességi kellékeket az utalvány tartalmazza, legfontosabb ezek közül azonban: utalvány azonosító, Törzsvásárló személyi igazolvány száma, biztonsági kód,
érvényesség dátuma. Termékpartner köteles a Törzsvásárlótól elfogadott Inlernet
Online-utalvány azonosítóját és biztonsági kódját egyeztetni - a részére az Inlernet által
megküldött másolati példány ugyanezen adataival, valamint köteles az utalvány külsõ
megjelenését áttanulmányozni, és összehasonlítani a másolati példány külsõ megjelenésével. Az utalvány érvényességi és biztonsági, valamint beválthatósági kellékeire
vonatkozó kétség esetén Termékpartner az utalványt csak az Inlernettel folytatott
elõzetes egyeztetést követõen és után válthatja be, amennyiben kétséget kizáróan meggyõzõdött arról, hogy az utalvány érvényes és a fent leírtaknak megfelel. Az érvénytelen, vagy vélhetõen hamis tartalmú utalványt a Termékpartner köteles a Törzsvásárlótól
bevonni, illetve amennyiben ez nem lehetséges, arról másolatot készíteni, és az
Inlernetet az utalvány, vagy annak másolata megküldése mellett hivatalosan értesíteni
az utalvány elutasításának okáról, valamint egyéb lényeges, a beváltással kapcsolatos
információkról.
1.3. Termékpartner köteles az adott termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén
úgy eljárni, ahogy az Inlernettõl független készpénzes, vagy saját maga által kibocsátott
készpénzhelyettesítõ-eszközök felhasználása esetén eljárni szokott más vásárlói

vonatkozásában. Fokozottan igaz ez a Termékpartner és Törzsvásárló közötti szerzõdésszerû teljesítés vonatkozásában. Termékpartner az Inlernet Online-utalványokat kizárólagosan csak azon termékértékesítése és szolgáltatása körében fogadhatja el, amelyeket
üzletszerû gazdasági tevékenysége körében általánosan, minden vevõ részére hozzáférhetõen kínál.
Termékpartner az Inlernet Online-utalványokat készpénzre nem válthatja be, illetve semmilyen olyan kötelezettséget nem vállalhat, jogügyletet nem köthet, amelynek révén az
utalvány összegének, vagy annak egy részének megfelelõ készpénzt kellene Törzsvásárló, vagy bármely harmadik személy részére megfizetnie.
1.4. Termékpartner köteles az adott termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során
Törzsvásárló részére a mindenkor hatályos adójogszabályok által elõírt szigorú számadású bizonylatot, - a teljes bruttó vételár, szolgáltatási díj tekintetében - az Inlernet
Online-utalvány befogadásával egyidejûleg kiállítani és Törzsvásárló részére átadni. E
tekintetben Termékpartner nem hivatkozhat arra, hogy az adott bizonylatot csak akkor
állítja ki, amennyiben a termék vagy szolgáltatás ellenértéke az Inlernettõl bankszámlájára befolyt, vagy pénztárába befizetésre került.
1.5. Termékpartner vállalja, hogy minden munkavállalóját tájékoztatja az Inlernet
Online-utalványok átvételének és beválthatóságának jelen szerzõdésben meghatározott
feltételeirõl, ebben a tekintetben teljes körûen helytállni tartozik bármely munkavállalója, vagy megbízottja magatartásáért.
1.6. Termékpartner az Inlernet-Rendszerbe történõ regisztrálásakor, az általa megadott
e-mail címre megküldött elektronikus levélben értesül a termékpartneri azonosítójáról,
a termékpartneri Webiroda jelszaváról és a termékpartneri üzlet Webiroda jelszaváról.
Termékpartnernek a személyes Webirodájába való bejelentkezéshez, a késõbbi jelszó
változtatásához, illetve a Webirodájában bármilyen internetes mûvelethez, jogcselekményhez a továbbiakban be kell tartania az Inlernet-Weboldalon lévõ szabályokat, útmutatásokat és utasításokat.
A jelszó biztonsági okok miatt szükséges, hogy ennek segítségével kizárólag a jogosult
Termékpartner tudjon belépni a személyes Webirodájába. Termékpartner köteles a
Webirodája jelszavát biztonságos helyen tárolni és bizalmasan kezelni. Termékpartner
az Inlernettõl kapott jelszót köteles módosítani, oly módon, hogy az legalább 8 karakter
hosszúságú legyen, kis- és nagybetût, valamint számot is tartalmazzon, de nem egyezhet meg a személyi azonosító számával, a személyi igazolvány számával, a születési dátumával, a mobiltelefon számával, az adószámával, a cégjegyzékszámával, illetve nem
lehet összetéveszthetõségig azonos ezen számokkal, vagy nem tartalmazhatja ezeket.
Az Inlernetet semminemû felelõsség nem terhelheti, ha Termékpartner nem tartotta be
a bizalmas adatkezelés szabályait és emiatt harmadik személy a fenti adatokkal visszaélt Termékpartner hátrányára. Amennyiben Termékpartner saját hozzáférésével kapcsolatban, vagy a személyes Webirodájába való belépését követõen bármilyen visszaélést
fedez fel, úgy köteles azt az észleléstõl számított 1 napon belül az Inlernet hivatalos
e-mail címén jelezni. Amennyiben a jelzés eredményeként Termékpartner adatainak
megváltoztatása szükséges, ezen új hozzáférési adatokról ismételten e-mail útján
értesül. A jelszó és a személyes beállítások bármikor megváltoztathatók a személyes
Webirodán keresztül. Termékpartner, adatainak megváltoztatása esetén, ismételten
e-mail útján értesül a megváltoztatott hozzáférési adatokról.
1.7. Termékpartner jelen Általános Szerzõdési Feltételek elfogadásával elismeri, hogy a
közötte és az Inlernet Hungary Partners Zrt. között - a Termékpartneri szerzõdés alapján
- létrejött közvetítõi jogviszony magyarországi honossággal jön létre. A fentiekre való
tekintettel a jutalék kezelése és felhasználása a magyar jog alapján az Inlernet Hungary
Partners Zrt.-t illeti és a jelen ÁSZF-bõl eredõ valamennyi jogvitára a Felek kikötik a
magyar jog alkalmazását.

2. Termékpartner jogai és kötelezettségei
2.1. Termékpartner a Termékpartneri szerzõdés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy
az Inlernet Worldwide AG. Inlernet Online-utalványokat bocsájt ki online adat formájában. Az Online-utalványok az Inlernet-Rendszerbe regisztrált Törzsvásárlót a
Termékpartnernél akkora összegû áru és szolgáltatások beszerzésére, illetve árengedményre jogosítják fel, amilyen összegre az egyes Online-utalványok kiállításra kerültek.
Ezeket az Inlernet Online-utalványokat az Inlernet Worldwide AG. a Termékpartner
nevére és javára állítja ki.
Az utalvány Törzsvásárlót kizárólagosan arra jogosítja fel, hogy az adott árut és/vagy
szolgáltatást kizárólag csak annál a Termékpartnernél szerezheti be, vagy veheti
igénybe, amely Termékpartner nevére az Inlernet Online-utalvány kiállításra került.
Termékpartner - jelen ÁSZF 1.3. pontjának megfelelõen - szavatolja a nevére kiállított
Inlernet Online-utalványok beváltását és az áru értékesítését vagy a szolgáltatás
nyújtását.
2.2. Az Inlernet Hungary Partners Zrt. jogosult Törzsvásárló általi (1. konjunktív feltétel),
és az Inlernet-Rendszeren keresztül (2. konjunktív feltétel) megvalósuló értékesítési
tevékenység tekintetében a Termékpartneri szerzõdésben megállapodott, Általános
Forgalmi Adóval (ÁFA) növelt közvetítõi jutalékra. A közvetítõi jutalék az Inlernet Onlineutalvány mindenkori kiállítási összegének, vagy a vásárlást igazoló bizonylat bruttó (ÁFAval növelt) végösszegének a Termékpartneri szerzõdésben rögzített százalékkal kiszámított, annak ÁFA-val megnövelt összegével megegyezõ összeg, amely összeget - valamint
az utalvány értékének átutalásával járó tranzakciós illeték összegét és egyéb, a jelen ÁSZF
4. számú mellékletében foglalt költségek összegét - vásárlási utalvánnyal történõ fizetés
esetén az Inlernet a Termékpartnernek átutalandó összegbõl levonja, egyéb fizetési
módozat esetén a Termékpartner köteles a megállapodott fizetési határidõn belül az
Inlernetnek átutalni.

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

2.3. Termékpartner köteles a termékpartneri Webirodán keresztül vezetni az egyes
törzsvásárlói vásárlásokhoz kapcsolódó adatokat, nevezetesen: a Törzsvásárló azonosítóját, a vásárlás összegét, idõpontját, a kiadott bizonylat azonosítóját. Az adatok
adminisztrációjára a Termékpartner az Inlernet Hungary Partners Zrt. részérõl történõ
számlázást megelõzõen, a vásárlások ütemében köteles. Az egyes Törzsvásárlókhoz
köthetõ több vásárlás az adatok rögzítése során, egy számlázási idõszakon belül
összesíthetõ, amennyiben a Termékpartner könyvelése ezt lehetõvé teszi. Jelen pontban
rögzített kötelezettség elõfeltétele az Inlernet Hungary Partners Zrt. részérõl a számla
kibocsátásának. Jelen kötelezettség kizárólag abban az esetben nem áll fenn, amennyiben a vásárlás az Inlerneten keresztül megrendelt vásárlási utalvánnyal történik. Az
Inlernet által biztosított Webirodán keresztül történõ adatrögzítés hiányossága, vagy
valótlan adatok rögzítése súlyos szerzõdésszegésnek minõsül.

3.6. A jelen szerzõdésben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minõsül az
adott fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ,
megoldás, vagy adat, amelynek titokban maradásához az adott félnek méltányolható
érdeke fûzõdik. Bármelyik fél a tudomására jutott információt csak a szerzõdés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben használhatja fel úgy, hogy ezzel a másik fél
jogát, jogos érdekét nem sértheti.
A fenti pontokban meghatározott kötelezettség alól kivételt képez az az információ,
amelynek nyilvánosságra hozatalához az adott fél elõzetesen hozzájárult. Kivételt képez
továbbá a fenti kötelezettség alól a 6.5. pontban meghatározott, harmadik személy
részére történõ információ átadás - jelen szerzõdés teljesítéséhez szükséges mértékben
- azzal, hogy Termékpartner köteles gondoskodni arról, hogy az ezen adatokat az adott
harmadik személy is bizalmasan, üzleti titokként kezelje. Az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések megsértése szerzõdésszegésnek minõsül.

2.4. Termékpartner kötelezi magát arra, hogy az Inlernet Online-utalványokkal valamennyi árukészlete és szolgáltatása beszerezhetõ, igénybe vehetõ és azt nem korlátozza bizonyos termékekre, termékcsoportokra, vagy szolgáltatásokra.

4. A Termékpartneri szerzõdés módosítása

2.5. Termékpartner vállalja, hogy a mindenkori teljes árukészlete értékesítéséhez, szolgáltatásai nyújtásához bármikor minden további feltétel és kifogás emelése nélkül elfogadja az Inlernet által - fentebb leírt formában - kiadott utalványokat.

4.1. Jelen szerzõdést a felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A
szóban közölt módosítás érvénytelen. Szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy a
telefaxon vagy e-mailen közölt módosítási javaslatok, nyilatkozatok is teljesítik a fenti írásos - formai követelményt, azonban azok elfogadásának is e formák valamelyikében
kell történnie.

2.6. Termékpartner köteles az Inlernet Törzsvásárlóknak ugyanazokat az árakat, tarifákat, díjakat és kedvezményeket biztosítani, mint amelyet a Termékpartner egyéb, azonos
szolgáltatást, vagy terméket igénybe vevõ vásárlóinak nyújt, különös tekintettel az
egyéb engedményekre (pl.: szezonális akciók, vég-, vagy leltári kiárusítás keretében
nyújtott kedvezmények, stb.).

3. Adatkezelés általános szabályai
3.1. Termékpartner szavatolja, hogy a jelen Termékpartneri szerzõdésben megadott
adatai a valóságnak megfelelnek és vállalja, hogy adatainak változását 8 napon belül az
Inlernet számára írásban bejelenti.
Termékpartner a Termékpartneri szerzõdés aláírásával szavatol azért, hogy nem áll
csõd, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt, valamint, hogy nincs tudomása
arról, hogy vele szemben a fenti eljárások bármelyikét megindították volna. Szavatol
továbbá azért, hogy a fentieken túlmenõen sem áll fenn vonatkozásában fizetésképtelenség. Termékpartner köteles a fenti eljárások megindítása, illetve arról való tudomásszerzés, valamint bármely, egyéb okból fennálló fizetésképtelensége esetén ezek
tényérõl az Inlernetet haladéktalanul tájékoztatni. Termékpartner kötelezi magát továbbá, hogy a szerzõdés szempontjából fontos egyéb adatainak változásáról az Inlernetet a fenti határidõn belül írásban értesíti.
Amennyiben a Termékpartner székhely-címének változását nem közölte a fenti
határidõn belül az Inlernettel, úgy tudomásul veszi, hogy az Inlernet által postai úton az
utolsó ismert címre továbbított küldemények a Termékpartnerhez megérkezettnek tekintendõek abban az esetben is, ha azok az 5.3. pontban foglalt kézbesítési szabályok
szerint kézbesítettnek minõsülnek.
3.2. Termékpartner jelen Termékpartneri szerzõdés idõtartama alatt kötelezett az
"Inlernet" megnevezést, valamint az Inlernettõl származó védjegyeket üzlete ügyfélforgalom bonyolítására szolgáló bejárati ajtaján jól látható helyen, illetve prospektusain
feltüntetni, de kizárólagosan csak olyan mértékben, amilyen mértékben jelen Termékpartneri szerzõdés azt kifejezetten megengedi. Mindenfajta ezen túlmenõ használat,
valamint bármilyen reklámtevékenység az "Inlernet" megnevezés és/vagy Inlernet
márkanév felhasználásával, kifejezetten csak az Inlernet elõzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
3.3. Az Inlernet jogosult az Inlernet-Rendszer bemutatása keretében a Termékpartnert
reklámozni, valamint egyéb, az értékesítést elõsegítõ intézkedéseket foganatosítani,
kivéve amennyiben ezen jogcselekmény ellen - általánosságban - Termékpartner elõzetesen kifejezetten írásban tiltakozott. Termékpartner hozzájárul, hogy adatait, cégét,
védjegyét, logóját, termékmegjelölését, és egyéb ismertetõjeleit az Inlernet reklámcélra,
az Inlernet-Rendszer keretében felhasználja, egyúttal vállalja, hogy írásban értesíti az
Inlernetet, ha az Inlernet részére átadott adataiban változások történtek.
3.4. Termékpartner tudomásul veszi, hogy a saját reklámjaiban, bárminemû marketing
tevékenysége során az Inlernet és az Inlernet-Cégcsoport cégnevét, bármely védjegyét,
megjelölését, illetve bármely olyan információt, amely a jelen szerzõdéses kapcsolatra
utal, csak az Inlernet, illetve az Inlernet-Cégcsoport elõzetes írásbeli hozzájárulása
alapján, a hozzájárulásban meghatározott mértékig, terjedelemben, illetve összefüggésben jogosult felhasználni. A jelen rendelkezések megsértése esetén a Termékpartner
szerzõdésszegést követ el, és köteles megtéríteni a szerzõdésszegéssel az Inlernetnek
okozott valamennyi kárt.
3.5. Szerzõdõ felek rögzítik, hogy jelen szerzõdés tartalmát üzleti titoknak minõsítik.
Szerzõdõ felek tudomásul veszik, hogy a jelen jogviszonyuk idõtartama alatt, vagy ezen
jogviszonyukra tekintettel, illetve mindezekkel összefüggésben, megszerzett, vagy bármilyen más módon tudomásukra jutott a másik félre, annak tevékenységére, üzleti partnereire, vonatkozó valamennyi információt kötelesek üzleti titokként, bizalmasan kezelni, illetve megõrizni, azokat kizárólag a másik fél érdekében használhatják fel és elõzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulás hiányában - harmadik személyek tudomására
nem hozhatják.

4.2. Jelen ÁSZF-nek az Inlernet által foganatosított módosítási javaslatai minden esetben érvényesnek, hatályosnak és Termékpartner által jóváhagyottnak tekintendõk, ha
Termékpartner az írásbeli értesítést követõ 7 napon belül nem emel írásban kifogást az
adott változtatással szemben, vagy az Inlernet-Rendszert az írásbeli értesítést követõen
továbbra is használja. Továbbá Termékpartner tudomásul veszi, hogy az Inlernet Onlineutalványok beváltásának és elfogadásának rendjével, lebonyolításával kapcsolatban
meghatározott mindenkori szabályok ("Inlernet Online-utalványok beváltásának és elfogadásának rendje" címû 1. számú melléklet), valamint a 4. számú melléklet (Inlernet
költség díjtáblázat) a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik, erre tekintettel kijelenti, hogy a szerzõdéskötést megelõzõen ezek tartalmát megismerte és azt magára nézve
kötelezõnek elismeri.
4.3. Termékpartner tudomásul veszi, hogy az Inlernet minden változást, módosító
javaslatot, szabályzatot, üzleti irányelveket Termékpartner által rendelkezésre bocsátott
e-mail címére is jogosult megküldeni.

5. A Termékpartneri szerzõdés hatálya
5.1. Jelen Termékpartneri szerzõdés határozatlan idõre szól és bármelyik fél által hat
hónapos felmondási idõvel, a hatodik hónap utolsó napjára indokolás nélkül felmondható. Az Inlernet Hungary Partners Zrt., és az Inlernet Worldwide AG. társaságai különkülön, egymástól függetlenül is jogosultak felmondani a jelen megállapodást. Szerzõdõ
felek tudomásul veszik, hogy a felmondási idõ lejártáig a jelen ÁSZF-ben meghatározott
jogok és kötelezettségek a szerzõdõ feleket teljes körûen megilletik és kötelezik, tehát
az Inlernetnek jogában áll továbbra is az Inlernet Online-utalványokat a Termékpartner
felé kiállítani. Termékpartner kötelezi magát, hogy az Inlernet által szerzõdésszerûen
kiállított Inlernet Online-utalványokat a felmondási idõtartam alatt is, valamint azt
követõen az utalványok érvényességi idején belül, idõbeli korlátozás nélkül elfogadja.
5.2. Bármely szerzõdõ fél azonnali hatállyal felmondhatja a Termékpartneri szerzõdést,
amennyiben a másik fél a Termékpartneri szerzõdésbõl (valamint a jelen ÁSZF-bõl)
eredõ valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a másik fél felhívására ezen
szerzõdésszegést nem orvosolja, kivéve amennyiben a szerzõdésszegés olyan súlyos,
hogy a másik féltõl a szerzõdés fenntartása már nem várható el.
Az Inlernet a fentieken túlmenõen bármikor azonnali hatállyal jogosult felmondani jelen
szerzõdést, amennyiben a Termékpartner:
- az Inlernet-Rendszert megkerülve, árengedményt ajánl a Törzsvásárlónak, az Inlernet
Törzsvásárlói számára ajánlott kedvezményeknél magasabb mértékben, azokon felül,
vagy kívül, áru, vagy szolgáltatás fizetésénél,
- az Inlernet-Utalvány beváltását indokolatlanul (a jelen ÁSZF-ben rögzített indokokon
túlmenõen) elutasítja,
- Termékpartnerrel szemben csõdeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolási
eljárás indul, illetve annak veszélye áll fenn, hogy a Termékpartner fizetésképtelenné,
vagy az adott áru értékesítésére, vagy szolgáltatás teljesítésére képtelenné válik,
- Termékpartner határidõre nem teljesíti az Inlernettel szemben fennálló jutalékfizetési
kötelezettségét.
5.3. A felmondással kapcsolatos, valamint egyéb, a jelen ÁSZF-ben megjelölt nyilatkozatokat minden esetben írásban kell megtenni. Írásbeli nyilatkozatnak minõsül a
postai úton, e-mailen, illetve telefaxon megküldött nyilatkozat, ha azt a másik fél
megkapta. A postai úton megküldött nyilatkozatokat a sikeres kézbesítés esetén a
kézbesítés napján, amennyiben a címzett az átvételt megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen,
mert a címzett az iratot nem vette át, az a feladó félhez "nem kereste" jelzéssel érkezett
vissza, az iratot - az ellenkezõ bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követõ ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Az e-mail, vagy
telefax útján megküldött nyilatkozatot akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett
eszköze részérõl a feladónak automatikus "sikeres kézbesítésrõl szóló igazolás", vagy a
címzett részérõl fenti eszközök valamelyikén az átvételrõl kifejezett írásbeli visszaigazolás érkezik.
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5.4. Jelen Termékpartneri szerzõdés megszûnése esetén Termékpartner köteles minden olyan márkajelzést, védjegyet, megjelölést üzleti levelezésébõl, üzleti irataiból,
üzletébõl eltávolítani, amely jelen szerzõdésre, az Inlernettel való jelen szerzõdés szerinti gazdasági kapcsolatára vonatkozik és utal. Továbbá köteles valamennyi, az Inlernet
által rendelkezésre bocsátott dokumentációt, valamint az Inlernet tulajdonát képezõ
mûszaki berendezéseket haladéktalanul az Inlernet részére visszaszolgáltatni. A
Termékpartneri szerzõdés megszûnésével Termékpartner továbbiakban nem jogosult
használni az Inlernet által biztosított Webirodát.

6. Felelõsség és igényérvényesítés szabályai
6.1. Termékpartner tudomásul veszi, hogy az árú értékesítésével, szolgáltatás nyújtásával összefüggésben létrejövõ jogviszony kizárólagosan a Termékpartner és a Törzsvásárló között jön létre, ezen jogviszonynak az Inlernet semmilyen jogcímen nem alanya,
vagy résztvevõje. Az Inlernet mindennemû felelõsséget kizár arra az esetre, ha a
Termékpartner az általa hirdetett, vagy felkínált árú értékesítésével, illetve szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatos, a Törzsvásárlóval szemben fennálló bármely kötelezettségét
nem, vagy nem szerzõdésszerûen teljesíti.
Ezen szerzõdéses feltétel alapján Termékpartner kifejezetten tudomásul veszi, hogy
szerzõdéses kötelezettsége megszegése esetén Törzsvásárló bármiféle igényt kizárólag
vele szemben támaszthat. A Termékpartner a vele szemben érvényesíteni kívánt bármely Törzsvásárlói igényt semmilyen jogcímen nem jogosult az Inlernet felé továbbhárítani. Termékpartner szavatolja továbbá, hogy Törzsvásárló felé közvetlenül helytáll
az adott termékértékesítésbõl, vagy szolgáltatásnyújtásból eredõ bármilyen jogcímen
érvényesített jogszerû törzsvásárlói követelésért.
Termékpartner kötelezi magát, hogy ezen követelések kezelése során - lehetõség szerint
elsõsorban - az általa egyébként szavatolt és mindenkor hatályos jogszabályok által
elõírt garancia-, és szavatossági rendelkezéseknek megfelelõen jár el. Amennyiben az
Inlernet arról értesül, hogy Termékpartner bizonyíthatóan, és több alkalommal elmulasztja a hatályos jogszabályi rendelkezések betartását, és ezzel a Törzsvásárlóknak kárt
okoz, - ezen magatartása súlyos szerzõdésszegésnek minõsül, - így az Inlernet jogosult
megvizsgálni a jelen szerzõdés fenntarthatóságát, és indokolt esetben a jelen ÁSZF 5.2
pontjában foglaltakat alkalmazni.
6.2. Termékpartner tudomásul veszi, hogy amennyiben Törzsvásárló bármilyen jogcímen igényt érvényesít közvetlenül az Inlernettel szemben a termékpartneri termékértékesítés, vagy a szolgáltatásnyújtás miatt, vagy arra tekintettel, és emiatt az
Inlernetet bárminemû kár éri, vagy költségviselési kötelezettség terheli, úgy
Termékpartner köteles ezen kárt, költséget teljes körûen, annak felmerülését követõen
haladéktalanul az Inlernet részére megtéríteni. Továbbá köteles Termékpartner az
Inlernetnek minden tõle telhetõ segítséget megadni annak érdekében, hogy az Inlernet
az esetleges bírósági, vagy peren kívüli eljárásban, igényérvényesítés során a
Törzsvásárlóval szembeni felelõsség alól mentesülhessen.
6.3. Az Inlernet a vele szemben, a jelen szerzõdéses jogviszonyból eredõ bármely jogcímen, a Termékpartner által érvényesítendõ igény esetén csak akkor felel, amennyiben a
kárt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozta, vagy a kárt valamilyen alkalmazottja bûncselekmény elkövetésével okozta, illetve a kár, az Inlernetnek felróható ok
miatt, a Termékpartner, vagy alkalmazottjának életében, testi épségében, vagy egészségében okozott károsodás miatt állt elõ. Egyéb esetben az Inlernet a Termékpartner
által érvényesített minden kártérítési igénnyel szemben felelõsségét kizárja.
6.4. Termékpartner tudomásul veszi, hogy az Inlernettõl érkezõ Inlernet Onlineutalvány másolatának kézhezvétele és/vagy az Inlernet Online-utalvány másodpéldányának Törzsvásárlótól való átvétele elõtt csak saját kockázatára és felelõsségére értékesíthet árut, vagy nyújthat szolgáltatást Törzsvásárló felé. Az ezen szabály megszegése
miatt Termékpartnert ért bármely károsodás esetén az Inlernettel szemben a Termékpartner semminemû igényt nem jogosult érvényesíteni.
Termékpartner köteles valamennyi olyan bizonylatot az elévülési idõtartamon belül
megõrizni, amelyek a tárgybeli tranzakciót (árú vagy szolgáltatás vásárlása) bármilyen
módon dokumentálják. Termékpartner köteles 30 naptári napon belül értesíteni az
Inlernetet a rendelkezésére bocsátott Webirodáján keresztül arról, ha a vásárlás Termékpartnernél ment teljesedésbe.
6.5. Amennyiben Termékpartner a termékértékesítését, vagy szolgáltatás nyújtását az
elektronikus médián keresztül is lehetõvé teszi, és ehhez harmadik személy szolgáltatását is igénybe veszi, úgy ezen harmadik személy tevékenységéért úgy felel, mintha
az adott teljesítést, szolgáltatást saját maga nyújtotta volna. Termékpartner a harmadik
személy kiválasztásáért, annak teljesítéséért teljes mértékben felelõs, erre tekintettel
Termékpartner nem mentesül a felelõsség alól, amennyiben a kár ezen személy magatartására vezethetõ vissza.
6.6. Jelen ÁSZF 3.4., 3.5. és 3.6. rendelkezései megsértése esetében a Termékpartner
köteles az Inlernet számára átalány-kártérítés jogcímén 10.000 CHF összeget megfizetni
azzal, hogy az Inlernet a fenti átalány-kártérítési összegen felüli kárának megtérítését is
követelheti a Termékpartnertõl.
6.7 Termékpartner tudomásul veszi, hogy nem érvényesíthet igényt az Inlernettel szemben a pontatlan, vagy félreérthetõ internetközlések, megjelenések miatt bekövetkezett
esetleges károkért, kivéve amennyiben ezen közlés az Inlernet szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásra vezethetõ vissza.

6.8. Az Inlernet nem vállal felelõsséget bármely téves tájékoztatásért, félrevezetõ információkért, amit a Termékpartner a termékpartneri Referenstõl, vagy bármely más
Törzsvásárlótól, illetve bármely harmadik személytõl kap az Inlernet-Rendszerbe való
belépésrõl, felépítésérõl, annak használatáról, az elérhetõ elõnyökrõl. E tekintetben a mindenkori Általános Szerzõdés Feltételek és mellékleteinek hatályos, a
www.inlernet.com Weboldalon közzétett változata az irányadó, kizárólag ezen, hivatalosan közzétett dokumentumok tekinthetõk az Inlernet hivatalos tájékoztatásának.
6.9. Amennyiben a Termékpartner a jelen ÁSZF 1.6. és 3.1. pontokban meghatározott
valamely kötelezettségét megszegi, vagy egyébként gondatlanul jár el és emiatt õt bárminemû kár éri, úgy ezen kárt köteles viselni, annak viselését az Inlernetre semmilyen
jogcímen nem háríthatja át. A késedelmes bejelentés miatt keletkezett károkért az
Inlernet a felelõsségét kizárja.
6.10. A jelen szerzõdés szerint vis maior eseménynek minõsül az Inlernet érdekkörén
kívül esõ okból eredõ, elháríthatatlan esemény, így különösen de nem kizárólagosan:
természeti katasztrófa, tûzvész, áradás, hatósági, illetve bírósági eljárás, hatósági,
illetve bírósági rendelkezés, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk
vagy hasonló munkabeszüntetés, továbbá az Inlernet-Weboldal és egyéb az Inlernet
adatbázishoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek tartós, az Inlernet
érdekkörén kívül esõ okokból történõ szünetelése, amely közvetlenül, vagy közvetve az
Inlernet-Rendszer mûködésének, vagy az Inlernet szerzõdésszerû teljesítésének lehetetlenülését, tartós szünetelését, illetve ezek jelentõs mértékû megnehezülését okozza.
Az Inlernet nem felelõs a szerzõdés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás-, vagy
késedelmes teljesítésért, ha azt a fentiek szerinti vis maior esemény okozta. Vis maior
esemény bekövetkezte esetén az Inlernet köteles Termékpartnert írásban, (ez esetben a
Weboldalon történõ közzététel is írásbeli értesítésnek minõsül) 8 napon belül értesíteni.
A vis maior esemény idõtartama alatt a szerzõdés hatálya szünetel, abban a mértékben,
amennyiben a szerzõdés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

7. Vegyes rendelkezések
7.1. Jelen ÁSZF a szerzõdõ feleket kötelezi ezen megállapodás rendelkezéseinek
maradéktalan betartására. Termékpartner nem jogosult az Inlernet elõzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül jelen megállapodásból eredõ jogait és kötelezettségeit harmadik
személy részére átengedni, vagy bármely módon átruházni. Ezen tilalom nem vonatkozik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott jogutódlásra.
Termékpartner már jelen szerzõdés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az
Inlernet a jelen szerzõdésbõl eredõ egyes, vagy valamennyi jogait és kötelezettségeit
harmadik személy, gazdasági társaság, elsõsorban egy az Inlernet-Cégcsoporthoz tartozó vállalkozás részére átengedje, vagy egyéb módon átruházza, valamint hozzájárul és
kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben az Inlernet vonatkozásában jogutódlás
történik.
7.2. Ha az ÁSZF egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minõsülnének,
ezen érvénytelenség nem érinti a Termékpartneri szerzõdés és jelen ÁSZF többi rendelkezését, illetve egészét. A megállapodás érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetõk, az érvénytelen rendelkezés helyett a
szerzõdõ felek az adott érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló érvényes, a felek
közötti jogviszonyra vonatkozó, a felek számára lehetõleg ugyanazon, vagy hasonló
elõnyöket biztosító, illetve kötelezettségeket rovó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az
érvénytelen, vagy annak minõsített rendelkezések nélkül a szerzõdést a felek egyáltalán
nem kötötték volna meg.
7.3. A jelen ÁSZF, valamint annak valamennyi rendelkezése és melléklete a Termékpartneri szerzõdés elválaszthatatlan részét képezik. A Termékpartneri szerzõdés valamennyi
rendelkezését a jelen ÁSZF rendelkezéseire figyelemmel kell értelmezni. Amennyiben a
Termékpartneri szerzõdés és az ÁSZF esetlegesen egymással ellentmondónak tûnõ rendelkezést tartalmazna, úgy a szerzõdések értelmezésekor a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezés tartalma az irányadó.
7.4. A jelen szerzõdésben nem rendezett kérdésekben a magyar anyagi jog, elsõsorban
a Ptk. rendelkezései az irányadók.
7.5. A jelen szerzõdésbõl származó vitás kérdések rendezését szerzõdõ felek megkísérlik elsõsorban tárgylások útján, békésen rendezni. Ennek sikertelensége esetén, felek
alávetik magukat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ Állandó
Választottbíróság illetékességének.
2013. március 01.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET, INLERNET ONLINE-UTALVÁNYOK BEVÁLTÁSÁNAK ÉS ELFOGADÁSÁNAK RENDJE
érvényes 2013. március 01.-tõl
Ez a melléklet elválaszthatatlan részét képezi a mindenkori érvényes Termékpartneri
szerzõdés Általános Szerzõdési Feltételeinek (ÁSZF).
Az Inlernet-Rendszer Termékpartnereinél bonyolított vásárlásoknál, - a Rendszerbe
érvényesíthetõ módon, - az alábbi fizetési módok használhatók:

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

Készpénzzel, bankkártyával, vagy Termékpartnernek történõ
átutalással való fizetés:
Törzsvásárló a Termékpartnereknél történõ vásárlásoknál, vagy szolgáltatások igénybevételekor, készpénzzel, bankkártyával, vagy Termékpartnernek történõ átutalással
minden alkalommal ugyanolyan módon jogosult, és köteles a termék, illetve szolgáltatás ellenértékét megfizetni, mint azt bármilyen más, nem Termékpartner szolgáltatónál tenné, azzal a különbséggel, hogy legkésõbb a vásárlás végén jeleznie kell
Termékpartner felé, hogy a vásárlás az Inlernet-Rendszeren belüli vásárlásnak minõsül,
és közölnie kell a Termékpartnerrel a törzsvásárlói azonosítóját.
A téves adatközlés elkerülése érdekében Törzsvásárlónak javasolt a személyes
Webirodájából letölthetõ törzsvásárlói kártyáját felmutatni, illetve a Termékpartnernek
javasolt a törzsvásárlói kártya felmutatását kérni.
A Termékpartner - a nem utalvánnyal történõ vásárlást követõen, - köteles az InlernetRendszerben, a személyes Webirodájában rögzíteni a vásárlás idõpontját, bruttó
értékét, a kiadott bizonylat azonosító számát és a törzsvásárlói azonosítót.
A Termékpartneri szerzõdésben megállapodott idõközönként a Termékpartner számlát és
teljesítési igazolást kap az Inlernet Hungary Partners Zrt.-tõl a vásárlások után, neki járó
jutalékról. Ezt követõen a számlán feltüntetett fizetési határidõn belül Termékpartner
köteles a jutalékot átutalni az Inlernet Hungary Partners Zrt. által kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlájára és a közlemény rovatban a számla sorszámát szerepeltetni.

Inlernet Online-utalvánnyal való fizetés:
Törzsvásárlónak az Inlernet-Weboldalon, a személyes törzsvásárlói Webirodájában
elérhetõ formanyomtatványt kell kitöltenie és ott szerzõdést szükséges kötnie abból a
célból, hogy Inlernet Online-utalványt rendeljen és annak teljes összegét kifizesse.
Az utalvány teljes értékének a kiegyenlítéséhez, vagy a már elõre lefoglalózott utalványok esetén a foglalónak a teljes utalványértékre történõ kiegészítéséhez Törzsvásárlónak elõre át kell utalnia, vagy be kell fizetnie az Inlernet Worldwide AG. bankszámlájára az ezekhez szükséges összeget, amennyiben az nem áll a rendelkezésére a
Jutalék-, Utalvány-, vagy az Inlernet számláján. Az átutalás, vagy befizetés során
Törzsvásárló a törzsvásárlói azonosítóját köteles feltüntetni a közlemény rovatban a
beazonosíthatóság érdekében. Az átutalt, beazonosított és jóváhagyott összeg a
Törzsvásárló Inlernet számláján jelenik meg. Amennyiben Törzsvásárló fenti számláin
nem áll a rendelkezésére az igényelt utalvány értékének megfelelõ összeg, abban az
esetben a Rendszer nem engedi az Online-utalvány megrendelését.
Az utalványigénylõ online formanyomtatványon és a szerzõdésen a Termékpartner
egyértelmû beazonosításához szükséges adatokat (termékpartneri üzlet azonosító),
illetve egyéb, az igényelendõ utalványra és annak értékére vonatkozó adatokat kell
feltüntetni. Törzsvásárló a szerzõdés megkötésével egyidejûleg, tudja kiegyenlíteni a
fenti számláiról az utalványhoz szükséges összeget.
Ezt követõen a Webirodájából, a Letöltések-Utalványok menüpontból töltheti le az
utalvány másodpéldányát. Az utalvány másodpéldányának kinyomtatása után és az
alábbiak figyelembe vételével szerezhet be árut, vagy vehet igénybe szolgáltatást a
kiválasztott Termékpartnernél. Az utalvány eredeti példánya kizárólag online érhetõ el az
Inlernet-Rendszerben.
Miután Törzsvásárló az utalvány megrendelést, így a szerzõdéses ajánlatot az Inlernet
felé elküldte, ezzel egyidejûleg a fenti (teljes értékû) fizetést teljesítette és ezek az
Inlernet-Rendszerbe könyvelésre kerültek, a Termékpartner az utalványról másolatot
kap. Az Inlernet az utalvány értékének a jutalékkal csökkentett részét az utalvány kiállítását követõ három banki napon belül átutalja a Termékpartnernek.
A vásárlási utalványok beváltása során a Termékpartner leellenõrzi Törzsvásárló
személyazonosságát, az utalvány azonosítóját, a biztonsági kódját és egyéb az utalványon szereplõ biztonsági elemeket, illetve összeveti a részére megküldött másolati
példánnyal. Termékpartner az utalványt kizárólag a fent rögzített adatok teljes egyezõsége, valamint biztonsági elemek megléte esetén fogadja el és veszi át Törzsvásárlótól.
Az Inlernet-Rendszerben kiállított utalványok rész felhasználásra is lehetõséget adnak
Törzsvásárló számára. Ebben az esetben Termékpartner az utalványon található és
külön biztonsági kóddal ellátott kupont választja csak le és azt a saját Webirodájában
regisztrálja. A vásárlási utalvány többi része Törzsvásárlónál marad, melyre Termékpartner felvezeti a maradványértéket, ami a késõbbiekben beváltható az adott Termékpartnernél.
Az Inlernet Online-utalványok kizárólag a rajtuk feltüntetett és a Törzsvásárló által
elõzetesen kiválasztott Inlernet Termékpartner üzletében használhatóak fel vásárlásokra, szolgáltatások igénybevételére.

Termékpartner az utalvány gyors és biztonságos beváltásának érdekében, könnyen hozzáférhetõvé teszi a pénztárosa(i) számára az utalvány másolatát.

Inlernet Termékpartneri-utalvánnyal való fizetés:
Törzsvásárlónak az Inlernet-Weboldalon, a személyes törzsvásárlói Webirodájában
elérhetõ formanyomtatványt kell kitöltenie és ott szerzõdést szükséges kötnie abból a
célból, hogy Inlernet Termékpartneri-utalványt rendeljen és annak teljes összegét kifizesse.
Az utalvány teljes értékének a kiegyenlítéséhez, vagy a már elõre lefoglalózott
utalványok esetén a foglalónak a teljes utalványértékre történõ kiegészítéséhez
Törzsvásárlónak elõre át kell utalnia, vagy be kell fizetnie az Inlernet Worldwide AG.
bankszámlájára az ezekhez szükséges összeget, amennyiben az nem áll a rendelkezésére a Jutalék-, Utalvány-, vagy az Inlernet számláján. Az átutalás, vagy befizetés
során Törzsvásárló a törzsvásárlói azonosítóját köteles feltüntetni a közlemény rovatban
a beazonosíthatóság érdekében. Az átutalt, beazonosított és jóváhagyott összeg a
Törzsvásárló Inlernet számláján jelenik meg. Amennyiben Törzsvásárló fenti számláin
nem áll a rendelkezésére az igényelt utalvány értékének megfelelõ összeg, abban az
esetben a Rendszer nem engedi a Termékpartneri-utalvány megrendelését.
Az utalványigénylõ online formanyomtatványon és a szerzõdésen a Termékpartner
egyértelmû beazonosításához szükséges adatokat (termékpartneri üzlet azonosító),
illetve egyéb, az igényelendõ utalványra és annak értékére vonatkozó adatokat kell
feltüntetni. Törzsvásárló a szerzõdés megkötésével egyidejûleg, tudja kiegyenlíteni a
fenti számláiról az utalványhoz szükséges összeget.
Miután Törzsvásárló az utalvány megrendelést, így a szerzõdéses ajánlatot az Inlernet
felé elküldte, ezzel egyidejûleg a fenti (teljes értékû) fizetést teljesítette és ezek az
Inlernet-Rendszerbe könyvelésre kerültek, az Inlernet a Termékpartner felé megrendelést küld a Termékpartneri-utalványokról.
Azt követõen, hogy a Termékpartneri-utalvány az Inlernet Hungary Partners Zrt. irodájába megérkezett, az Inlernet az utalvány értékének a jutalékkal csökkentett részét az
utalvány megérkezését követõ három banki napon belül átutalja a Termékpartnernek.
Törzsvásárló ezen jogcselekmények és az Inlernet jóváhagyása után, a futárdíj kifizetésével, a futártól kapja meg a Termékpartneri-utalványt, vagy elõzetes egyeztetést követõen személyesen átveheti azokat az Inlernet Worldwide AG. magyarországi leányvállalatának irodájában (Inlernet Hungary Partners Zrt. 1024 Budapest, Zivatar u. 14. fsz/2.).
Az eredeti Termékpartneri-utalványok beváltása során a Termékpartner leellenõrzi az
utalvány azonosítóját, a biztonsági kódját és egyéb az utalványon szereplõ biztonsági
elemeket. Termékpartner az utalványt kizárólag a fent hivatkozott adatok teljes egyezõsége, és eredetiség esetén fogadja el és veszi át Törzsvásárlótól.
Az Inlernet Termékpartneri-utalványok kizárólag a rajtuk lévõ és a Törzsvásárló által
elõzetesen kiválasztott Inlernet Termékpartner üzleteiben használhatóak fel vásárlásokra, szolgáltatások igénybevételére.
Termékpartner a fentieken túlmenõen ugyanúgy jár el, mint bármely más vásárlója
esetén, aki Termékpartneri-utalvánnyal fizet.

Az Inlernet Online-utalványok beváltásának eljárás módja:
A vásárlási utalványok beváltása során Termékpartner leellenõrzi Törzsvásárló
személyazonosságát, az utalvány azonosítóját, a biztonsági kódját, érvényességét és
egyéb az utalványon szereplõ biztonsági elemeket, illetve összeveti a részére megküldött másolati példánnyal.
Termékpartner az utalványt kizárólag a fent rögzített adatok, teljes egyezõsége, valamint
biztonsági elemek megfelelõsége esetén fogadja el és veszi át Törzsvásárlótól.
Termékpartner a saját Webirodájában a biztonsági kód és az utalvány azonosító felhasználásával regisztrálja az utalvány beváltásának tényét.
Az Inlernet-Rendszerben kiállított utalványok rész felhasználásra is lehetõséget adnak
Törzsvásárló számára. Ebben az esetben Termékpartner az utalványon található és
külön biztonsági kóddal ellátott kupont (bón) választja csak le és a kuponra felvezetett,
beváltott összeget a saját Webirodájában a kupon biztonsági kódja és az utalvány
azonosító felhasználásával regisztrálja. A kuponra a késõbbi ellenõrzés érdekében
felvezeti a felhasznált összeget. A vásárlási utalvány többi része Törzsvásárlónál marad,
melyre Termékpartner felvezeti a maradványértéket - ami a késõbbiekben beváltható az
adott Termékpartnernél - és ellátja bélyegzõjével, aláírásával.
Abban az esetben, ha az utalvány összege alacsonyabb, mint az értékesítendõ áru, vagy
szolgáltatás értéke, akkor az utalvány teljes értékét Termékpartner levonja az értékesítendõ áru, vagy szolgáltatás értékébõl és a maradványértéket Törzsvásárló a szokásos
módon készpénzben, bankkártyával, vagy átutalással teljesíti Termékpartner felé.

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

Ebben az esetben Termékpartner köteles külön-külön szigorú számadású bizonylatot
kiállítani a két különbözõ módon fizetett összegrõl, vagy egyértelmûen feltüntetni a
bizonylaton, hogy melyik összeget, melyik módon fizette ki a Törzsvásárló.
Az utalványok készpénzre történõ beváltása nem megengedett!
Termékpartner a Törzsvásárló felé történt értékesítését követõen kiállítja a vásárlás
tényét igazoló, és a fizetési módot tartalmazó szigorú számadású bizonylatot (számla,
blokk, nyugta, stb.). Ha a vásárlás nem Inlernet-Utalvánnyal (Online-utalvánnyal, vagy
Termékpartneri-utalvánnyal) történt, akkor Törzsvásárló közli Termékpartnerrel a személyes törzsvásárlói azonosítóját, ami alapján Termékpartner rögzíti a vásárlás adatait
a termékpartneri Webirodájában.
Ha Törzsvásárló Inlernet-Utalvánnyal fizet, akkor a bizonylaton egyértelmûen fel kell
tüntetni, hogy a fizetés utalvánnyal történt, ellenkezõ esetben az Inlernet esetlegesen
másodszor is igényli a közvetítõi jutalékot Termékpartnertõl.
Termékpartner a beváltott utalványokat szigorú számadású bizonylatként, a szokásos
módon iktatja könyvelésében.

Az Inlernet az Inlernet-Utalványokkal való fizetés esetén, elõre levonja a Termékpartner
felé átutalt utalvány ellenérték összegbõl a jutalékát, míg egyéb fizetési módok esetén
utólag, teljesítési igazolás alapján kéri be jutalékát a Termékpartnertõl.
Az utalványok bármely módon történõ hamisítása büntetõjogi felelõsséget vonhat maga
után, ezért (is) tilos!
Amennyiben Termékpartner bármilyen visszaélést fedez fel az Inlernet-Utalványok
beváltása során, ennek tényét haladéktalanul köteles jelezni az Inlernet felé. A tájékoztatás elmaradása esetén, az annak hiányából az Inlernetnél felmerülõ bármely kár
esetén a Termékpartner az Inlernettel szemben kártérítési felelõsséggel tartozik.
Az Inlernet, amennyiben szükséges, bármikor átdolgozhatja, módosíthatja az ÁSZF-et
és annak valamennyi mellékletét összehangolva a mindenkori piaci helyzettel, a
törzsvásárlói állomány jellemzõivel, valamint az adózási keretfeltételekkel. A módosított
mellékletek a www.inlernet.com honlapon történõ közzétételének idõpontjától lépnek
hatályba, és ezen idõponttól kerülnek alkalmazásra.
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