
INLERNET® ONLINE-UTALVÁNY

EGYSZERŰ  ÉS  BIZTO NSÁ GOS!

Inlernet® partnerprogram és az Online-utalvány előnyei

Mind világszinten, mind hazánkban vásárlók milliói igénylik a biztonságos és készpénzkímélő 
fizetési megoldásokat. Ennek köszönhetően egyre bővül a tudatos vásárlók tábora, akik nem 
csak a kényelmes vásárlást  helyezik  előtérbe,  hanem minőségi  árukat  és szolgáltatásokat 
szeretnének  vásárolni.  Ezek  a  vásárlók  előszeretettel  keresik  a  kedvezményes  vásárlási 
lehetőségeket is. 

A fizetési és vásárlási szokások változása a kereskedőket is érinti, hiszen fel kell készülniük 
ezen fogyasztói igények kielégítésére, különben jelentős bevételtől eshetnek el.

Társaságunk  a  fenti  igények  alapján  dolgozta  ki 
szabadalommal  védett,  gyors,  könnyen  használható  és 
biztonságos  megoldását,  mely  mind  a  vásárlók,  mind  a 
kereskedők  számára  kiváló  lehetőséget  biztosít  a  céljaik 
eléréséhez.
A törzsvásárlók és a kereskedők, szolgáltatók díjmentesen 
és kötelezettségmentesen csatlakozhatnak programunkhoz 
és  élvezhetik  a  kedvezményes  vásárláson  túl,  a 
Társaságunk által nyújtott további előnyöket.

Érvek, hogy csatlakozzon partnerprogramunkhoz

- A törzsvásárlók  számára a  fizetés  mindenhol  díjmentes,  ezért  egyre  többen  keresik  a 
kedvezményeket biztosító üzleteket.

- Általában  megnő  az  előre  nem  tervezett  vásárlások  aránya,  ez  jelentősen  növelheti 
partnereink bevételét is.

- Online-utalvány esetén a vásárló sohasem ad túl sok aprópénzt,  vagy túl  nagy címletű 
bankjegyet, mindig pontos összeget fizet.

- A vásárló nem a pénztárcájában lévő készpénz mennyisége szerint, sokkal inkább vágyai, 
pillanatnyi érzelmei szerint költ.

- Az  Online-utalvány  elfogadása  biztonságot  nyújt  a  kereskedőknek,  hiszen  a  vételár 
közvetlenül a bankszámlájukra érkezik a következő banki munkanapon.

- A törzsvásárlók a saját és az egymás vásárlásából keletkező visszatérítéseik, jutalékaik 
legnagyobb részét kizárólag Online-utalvány rendelésre használhatják fel, ezáltal várható 
egy jelentős forgalom.

Egyszerű használat

- Az  Online-utalványok  esetén  az  új  mobilalkalmazás 
segítségével  ugyanolyan  egyszerűen  lehet  fizetni, 
mint  a bankkártyával.  A  tranzakció  1-2 másodperc 
alatt  megtörténik.  A  mobilalkalmazás  használatával  a 
kereskedő a fizetésről azonnal visszaigazolást kap, és a 
beváltás is azonnal megtörténik, így a kereskedőnek és 
a Vásárlónak nincsen több feladata az utalványokkal.



- Az új mobilalkalmazás gyorsan és egyszerűen implementálható és alkalmazása szinte 
azonnal elsajátítható a letisztult kezelőfelületnek köszönhetően. 

- Törzsvásárlók számára is egyszerű és kényelmes a használata. Nem kell megtervezniük 
előre  kiadásaikat,  ezért  hajlamosabbak  impulzusvásárlásra  is  (meglátni,  megszeretni, 
megvenni).

- A papíralapú utalványok  csak bizonyos  névértékeken rendelhetőek,  nem fizethetőek  ki 
velük  a  pontos  vásárlás  összege,  míg  az  Inlernet  Online-utalványok  tetszőleges 
összegben  rendelhetőek és  több  tetszőleges  részletben  beválthatóak, 
hozzáigazítva a pontos bekerülési értékhez, így a teljes érték után jár a kedvezmény a 
Törzsvásárlóknak.

Költséghatékony

- Kereskedőknek a regisztráció díjmentes. Jutalékot csak a tényleges forgalom alapján kell 
fizetni, nincsenek egyéb járulékos költségek. 

- A jutalék mértéke rugalmas, megállapodás tárgyát képezi.

- Az  Online-utalványok  ellenértékét  az  Inlernet  a  megrendelést  követő  banki 
munkanapon  átutalja a  beváltóhelynek,  vagy  azonnal  a  megrendelés  pillanatában 
jóváírja a Termékpartner Webirodájában, melyből a jövőbeli jutalékok kifizethetőek. 

- Az  Online-utalványokat  nem  kell  visszaküldeni  az  Inlernethez,  így  a 
szállítással  kapcsolatos  költségek  megtakaríthatók.  A  papíralapú 
utalványok kezelése magas járulékos költségekkel járhat. 

- Az  Online-utalványokra  kifizetett  jutalék  90%-a  visszakerül  a 
Törzsvásárlókhoz,  ezáltal  is  növelve  a  partnerek  forgalmát  és  a 
hűséges vásárlóerőt.

- Gyors  és  hosszú  távú  forgalomnövekedés,  nincs  a  konkurenciához 
elvándorló vásárló.

- A kereskedő versenytársainak maximum 15%-ával szerződik az Inlernet, így biztosított a 
forgalomnövekedés és az új vásárlóerő megszerzése a partnerprogramnak köszönhetően.

- Díjmentes és folyamatos reklám az Inlernet-Rendszeren keresztül.

- A már meglévő hardver eszközökön (Android alapú rendszer szükséges) is futtatható az 
Inlernet  mobilalkalmazása,  nem  szükséges  speciális  eszközöket  ennek  érdekében 
beszerezni.

Biztonságos

- A  papíralapú  utalványokat  és  a  készpénzt  el  lehet  veszíteni,  vagy  el  lehet  lopni.  A 
vásárlóknak és a beváltóhelyeknek körültekintő módon kell ezeket kezelniük. A visszaélési 

lehetőségek nehezítik a beváltóhelyek dolgát, kockázatuk magasabb.

- Biztonsági  okokból  sok  vásárló  nem  szeret  nagy  összegű  készpénzt 
magánál  tartani,  de  Inlernet  Online-utalvány  használata  esetén 
kockázatmentesen tudnak vásárolni. 

- A papíralapú  utalványok esetén  könnyen  előfordulhat  emberi  hiba  vagy 
mulasztás, mely során nem megfelelő összeget vesz át a pénztáros. Ezek a 

hibák utólag nem rekonstruálhatóak, pénztárhiány keletkezhet, kár érheti a kereskedőt. Az 
Online-utalványok  esetén,  nem  lehet  tévesen  számolni,  illetve  minden  tranzakció 
rögzítésre kerül, ezért utólag is beazonosíthatóak azok.



Az Inlernet® -ről

Név: Inlernet Worldwide AG
Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság 
Székhely: CH-8832 Wollerau, Sihleggstrasse 23, Svájc
www.inlernet.com

Az Inlernet-Rendszer© célja  a  kereskedelmi  forgalom növelése. 
Társaságunkkal szerződött partnereink árengedményt nyújtanak a 
törzsvásárlók részére, de ezt nem közvetlenül teszik, hanem az Inlernet-Rendszeren keresztül. 
A törzsvásárlói vásárlások összege alapján a szerződésben meghatározott árengedményéről 
az Inlernet számlát állít ki a termékpartnerek részére, amely árengedmény 90 százalékát az 
Inlernet  jóváírja  a  törzsvásárlóknak,  részben  olyan  formában,  amelyet  szintén  csak  a 
partnereknél használhatnak fel, ezzel is növelve partnereink forgalmát. 

Svájci  székhelyű társaságunk országosan közel  450.000 regisztrált  törzsvásárlóval és több 
ezer elfogadóhellyel rendelkezik a kereskedelem minden területén. Rendszeres hírleveleinket 
270.000  törzsvásárlónak  juttatjuk  el,  amelyben  értesítjük  őket  legújabb  fejlesztéseinkről, 
illetve partnereinkkel kapcsolatos hírekről. 

Hogyan csatlakozhat

Vegye fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeink valamelyikén és 
időpont egyeztetés után egy prezentáció keretében részletesen bemutatjuk 
megoldásainkat és az Ön előnyeit! 
www.inlernet.com
info@inlernet.com
Hot-line: +36 1 814 90 50

Az Inlernet által létrehozott Online-utalványok és a mobilalkalmazás a 
legmodernebb technológiára épülnek, forradalmasítják a fizetést, megszüntetik a 

készpénzmozgást, megoldásunk 100% környezetbarát és jelentős mértékben 
költséghatékony.

Inlernet® Online-utalvány – Egyszerű és Biztonságos!

Az Ön termékpartneri Referense:
Név:.........................................................
Telefon:....................................................
E-mail:.....................................................

Azonosító:.................................................
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