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Csomaghoz és 

Csoporthoz

Tökéletes- Csomag, Csoport



1. Tökéletes Csoport

Az Inlernet által központilag kifejlesztett, életre 
hívott és így a kezdetektől teljes mértékben 
támogatott olyan Törzsvásárlókból álló nemes 
összefogás, amelyben tökéletesen 
megvalósulnak az Inlernet alapértékei, alap 
filozófiája, amelyek segítségével tökéletesen és a 
legrövidebb időn belül elérhetőek 
(megvalósíthatóak) a törzsvásárlói célok és az 
Inlernet Víziója.



Azokból a Törzsvásárlókból álló Csoportot hívjuk 
így, akiknek célja az, hogy a közösség erejét 
tökéletesen kihasználják annak érdekében, hogy 
az aktív Inlernetes tevékenységüket (vásárlás a 
Termékpartnereknél, az Inlernet-Rendszer 
szabályok szerinti továbbajánlása, pénzkereset 
egy eddig nem létező termékpartneri forrásból) 
megtámogassák (NEM kiváltsák) a tökéletes 
emberi összefogásból származó és egyedüliként 
elérhetetlen előnyökkel.

1. Tökéletes Csoport



Azok tartoznak a Tökéletes Csoportba…

... akik a lejjebb meghatározott Tökéletes 
Csomagot az alább meghatározott 
Jogelhelyezési stratégia és szabályzat szerint 
helyezik el, vagy ajánlják tovább, egy azonos, 
első Jogtól kiindulva, közös Jogfát építve, 
... akik az Inlernet alapértékeit és az Inlernet-
Rendszert, annak működését tökéletesen 
ismerik, 
... akik a közösség ereje által kiegészítő 
támogatást szeretnének az aktív Inlernetes 
tevékenységükhöz,



Azok tartoznak a Tökéletes Csoportba…

... akik tökéletesen elszántak, hogy az Inlernet-
Rendszert aktív (nem csak foglaló befizetéssel, 
munka nélkül) ajánlói és tudatos vásárlói 
tevékenységükkel fejleszteni és terjeszteni 
kívánják az Inlernet szabályait betartva, 
... akik példamutatóan Tökéletes Csomaggal 
indultak el, vagy indultak újra, vagy van már 
minimum 33 db Inlernet Joguk, 



... akik arra törekednek, hogy továbbajánlják a 
Tökéletes Csoportba tartozás összes előnyét és 
ezáltal, a Csoport közös Jogfájában, havonta 
minimum 4 főt elindítanak egy-egy Tökéletes 
Csomaggal és az Inlernet Prepaid MasterCarddal, 
így a Tökéletes Csoportot havonta 4 fővel 
növelik 
... akik rendelkeznek az Inlernet Prepaid 
MasterCarddal, vagy már megrendelték azt.

Azok tartoznak a Tökéletes Csoportba…



A Tökéletes Csoport tagjai természetesen, 
egyidejűleg, az Inlernet ÁSZF-jének  betartásával, 
más törzsvásárlói Csoportba és, vagy Csapatba 
is tartozhatnak és más Jogfát is szabadon 
építhetnek.

A Tökéletes Csoport tagjai



+4 db                      /hó

Azok tartoznak a Tökéletes Csoportba…

+

+

+



2. Tökéletes Csomag

Tökéletes Csomagnak, a Tökéletes Csoport 
Jogfájában 372 .000 Ft értékű Inlernet Vásárlási 
Utalvány foglaló megvásárlása általi 31 db Jog + 
2 db Bónusz-Jog, összesen 33 db Jog 
összességét nevezzük, amelyek az alábbi módon 
vannak egymáshoz rendezve.  
A Tökéletes Csomag első Jogának alsó lábára 
kerül további 30 db Jog, mely a 2. Jogon 15/15  
együttállást eredményez az első Személyes 
Bónusz-Jog (10/10) felhasználásával. A további 
Jogok együttállásait az alábbi ábra mutatja.



2. Tökéletes Csomag

Első Jog

Első Jog alsó lába
Második Jog

15/15 együttállás
15/15 Bónusz-Jog



2. Tökéletes CsomagA 2. Jog mögötti Jogok



A Tökéletes Csomag első Jogának a felső ágára a 
második Személyes Bónusz-Jog (15/15) kerül, így a 
Tökéletes Csomag első Joga 1/31-es állást mutat.

2. Tökéletes Csomag

31/1 együttállás

15/15 Bónusz-Jog



2. Tökéletes Csomag

A Tökéletes Csomag elhelyezésekor, mind az 
ajánló, mind a Tökéletes Csomag tulajdonosa is 
jól jár.



2. Tökéletes Csomag

Ha valaki régi Törzsvásárló és saját magát indítja 
el Tökéletes Csomaggal, akkor minimum 3 db 
Joga futhat ki automatikusan a Tökéletes 
Csoport erejének kihasználásával.

35/35 130.200 Ft automatikusan

35/35 automatikusan
35/35 automat.



30
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130.200 Ft

130.200 Ft

130.200 Ft

✔ 

✔ 
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2. Tökéletes Csomag



2. Tökéletes Csomag
Ha valaki új Törzsvásárló és egy ajánló által indul 
el Tökéletes Csomaggal, akkor minimum 2 db 
Joga futhat ki automatikusan a Tökéletes 
Csoport erejének kihasználásával.

35/35 automatikusan

35/35 automatikusan



30
30

30
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130.200 Ft

130.200 Ft

✔ 
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2. Tökéletes Csomag



2. Tökéletes Csomag
Ha valaki továbbajánlja a Tökéletes Csomagot, 
akkor minimum 1 db Joga futhat ki 
automatikusan a Tökéletes Csoport erejének 
kihasználásával.

35/35 automatikusan

Tökéletes Csomag



30
30 130.200 Ft ✔ 

2. Tökéletes Csomag



2. Tökéletes Csomag

A Jogok kifutásának ideje nincs meghatározva, 
az kizárólag a Tökéletes Csoportban résztvevők 
aktivitásától, így a közös Jogfába való Tökéletes 
Csomagok bekerülésének számától és azok 
idejétől függ.



2. Tökéletes Csomag

A Tökéletes Csoport tagjai számára lehetőség 
nyílik arra, hogy minden egyes Tökéletes 
Csomag közös Jogfába való elhelyezésekor 
kifusson valamelyik Törzsvásárló valamelyik 
Joga.

130.200 Ft ✔ 
1 db Tökéletes Csomag



2. Tökéletes Csomag

A Tökéletes Csoport feltételeit nem teljesítő 
Törzsvásárlóknak nincs lehetőségük aktív 
tevékenység nélkül, érdemtelenül pénzt 
keresniük a közös Jogfából.



3. Tökéletes Csoport felépítése

A Tökéletes Csoport felépítésében részt vevő, 
minden egyes Törzsvásárló, aki elhelyez a 
Tökéletes Csoport Jogfájában egy, vagy több  
saját Tökéletes Csomagot, vagy az Ő ajánlása 
által más Törzsvásárló elhelyez benne Tökéletes 
Csomagot. 



4. Kiinduló (Szülő) Jog

A Tökéletes Csoport  közös Jogfájában az a Jog, 
ahova kapcsolódik a következő elhelyezendő 
Tökéletes Csomag. Az éppen aktuális, soron 
következő Szülő Jog pontos adatait az Inlernet 
hivatalosan közzé teszi minden héten egy 
alkalommal, az ismert közösségi csatornáin.



5. A Tökéletes Csoport közös Jogfájának 
    kiindulási koordinátája

A Tökéletes Csoport Jogfája, a Magyar Jogfában, 
a HU356939-I.0001-es Jog alsó lábától indul. 



6. A Tökéletes Csomag első Jogának kifutása 

A Tökéletes Csomag első Joga akkor fut ki, ha a 
felső ágon hozzá kapcsolódó Joghoz a 
Törzsvásárló által, vagy a Tökéletes Csoportba 
tartozó tagok valamelyike által elhelyezésre kerül 
egy újabb Tökéletes Csomag.



6. A Tökéletes Csomag első Jogának kifutása 

130.200 Ft automatikusan

Tökéletes Csomag

Tökéletes 
Csomag



6. Az ajánló Jogának kifutása 

Az ajánló által az ajánlásért a közös Jogfába 
elhelyezhető Joga akkor fut ki, ha általa, vagy a 
Tökéletes Csoportba tartozó tagok valamelyike 
által elhelyezésre kerül kettő újabb Tökéletes 
Csomag, egy a Jog alsó és egy felső ágára. 



130.200 Ft automatikusan

Tökéletes Csomag

Tökéletes Csomag

Tökéletes 
Csomag

6. Az ajánló Jogának kifutása 



6. A Tökéletes Csomagban lévő Bónusz-Jog 
    kifutása 

A Tökéletes Csomag tulajdonosának a 
Csomagban elől lévő Bónusz-Joga akkor fut ki, 
ha általa, vagy a Tökéletes Csoportba tartozó 
tagok valamelyike által elhelyezésre kerül kettő 
újabb Tökéletes Csomag, egy a Jog alsó és egy 
felső ágára.



130.200 Ft automatikusan

Tökéletes Csomag

Tökéletes 

Tökéletes Csomag

6. A Tökéletes Csomagban lévő Bónusz-Jog kifutása 



7. Egy új Tökéletes Csomag elhelyezése 

Hetente, az Inlernet által megadott, és éppen 
akkor aktuális Szülő Jogtól kiindulva, annak alsó 
ágára kell elhelyezni a legújabb Tökéletes 
Csomag első Jogát.  
Amennyiben erre a pozícióra már került egy 
Tökéletes Csomag, abban az esetben a Tökéletes 
Csoport közös Jogfájának kiindulási pontjától 
meg kell keresni azt az ehhez a Joghoz 
legközelebb eső Jogot, melyen a mögötte lévő 
Jog darabszámok felül 1-et, alul 33-at, vagy 31-et 
mutatnak.



7. Egy új Tökéletes Csomag elhelyezése 
Megkeresni a 
legközelebbi 
oszlopban az 
1/33-as, 
vagy  
1/31-es 
Jogot



7. Egy új Tökéletes Csomag elhelyezése 

Az 1-es darabszám felé elindulva megtalálható egy 
olyan Jog, mely 0/0-án áll, tehát nincs mögötte 
újabb Jog. Ennek a Jognak az alsó lábára kell 
elhelyezni a legújabb Tökéletes Csomag első 
kezdő Jogát, majd a felső lábára helyezhető a 
Tökéletes Csomagost ajánló saját Joga, vagy 
Bónusz-Joga. Ha több ilyen Jog található azonos 
távolságra a közös Jogfa kiinduló pontjától, akkor 
Törzsvásárló tetszőlegesen választhat a 0/0-án álló 
Jogok közül.



Az 1-es láb 
felé haladva 
megtalálható
…

7. Egy új Tökéletes Csomag elhelyezése 

… a 0/0-ás Jog, 
ahova a következő 
TÖCSO helyezhető



7. Egy új Tökéletes Csomag elhelyezése 

Figyelem! Abban az esetben, ha egy olyan Jogot 
talál amely ugyan 0/0-án áll, de a Szülő Joga nem 
1/33-on, vagy 1/31-en áll, abban az esetben egy, 
az alábbiakban leírt "Kalóz Jog"-ot talált, ahova 
közvetlenül nem helyezhető el a Tökéletes 
Csomag első Joga!



Nem áll 1/31-en, 
vagy 1/33-on!

7. Egy új Tökéletes Csomag elhelyezése 

0/0-án áll »Kalóz Jog



8. Kivétel az új Tökéletes Csomag elhelyezésére

A 7. pontba leírt elhelyezés alól kivételt képez, ha 
a Tökéletes Csoport tagjának a közös Jogfában 
van egy olyan Joga, amelynek az egyik ágán már 
van minimum 30db Jog.  
Ugyanis ebben az esetben Törzsvásárló dönthet 
úgy, hogy erre a Jogra fogja elhelyezni az új 
Tökéletes Csomag első Jogát, így biztosítva azt, 
hogy azonnal kifusson a saját Joga.



8. Kivétel az új Tökéletes Csomag elhelyezésére

Figyelem! Ebben az esetben Törzsvásárlónak 
számolnia kell azzal, hogy mind az ajánlottjának 
a Joga, mind a saját-, az ajánlásért elhelyezhető 
Joga a közös Jogfában hátrébb kerül, így a 
Tökéletes Csoport erejét az automatikus 
kifuttatáshoz csak később fogja tudni 
kihasználni!



8. Kivétel az új Tökéletes Csomag elhelyezésére

Tehát ebben az esetben mérlegelnie kell az 
ajánlónak, hogy mi a fontosabb éppen a 
számára, az azonnali, gyors, saját Jogának a 
kifuttatása, vagy mindkettejük Jogának a 
Jogfában előrébb való elhelyezése, így a saját 
Jogának azonnali kifuttatásáról való lemondás, 
de a közösség erejének gyorsabb kihasználása a 
Jogok kifuttatásához.



8. Kivétel az új Tökéletes Csomag elhelyezésére

Előrébb lévő 
Csoport tag Joga

Hátrébb lévő saját Jog



9. Ajánló nélküli indulás a Tökéletes Csoportban 

Amennyiben valaki  saját magát indítja el a 
Tökéletes Csoportban egy Tökéletes Csomaggal 
- azaz nem új Törzsvásárló -, abban az esetben 
elhelyezheti a Tökéletes Csomag szülő Jogának 
a felső ágára a saját Jogát, vagy Bónusz-Jogát 
is.



9. Ajánló nélküli indulás a Tökéletes Csoportban 

Elhelyezhető Saját Jog

Saját Tökéletes Csomag

Tökéletes Csomag 
Szülő Joga



9. Ajánló nélküli indulás a Tökéletes Csoportban

Azért nagyon ajánlott és érdemes minden régi 
Törzsvásárlónak is elindulnia a Tökéletes 
Csoportban egy Tökéletes Csomaggal, mert így 
minimum 3 db Joga automatikusan kifuthat a 
Csoport ereje által. Így a 3. Jog kifutásakor 
összesen 3 x 130.200 Ft = 390.600 Ft bevétele 
lesz, mellyel visszajött a Tökéletes Csomag ára 
(372.000 Ft) és még ezen kívül le is vásárolhatja 
azt az ÁSZF szabályai szerint, valamint szerzett a 
Rendszerben új 33 db + 7 db Személyes Bónusz-
Jogot, azok minden előnyével!



9. Ajánló nélküli indulás a Tökéletes Csoportban

Bevétel: 3 x 130.200 Ft = 390.600 Ft + 7 db 
Személyes Bónusz-Jog

Kiadás: Tökéletes Csomag  = 372.000 Ft »  
31 db Jog + 2 db Bónusz - Jog

100% levásárolható garantáltan

Visszajött a 372.000 Ft és még maradt is



10. Amikor Ön beajánl a Tökéletes Csoportba egy  
      Tökéletes Csomaggal indulót

Amennyiben Ön így tesz, akkor a Tökéletes 
Csomag Szülő Jogának a felső ágára 
elhelyezheti a saját Jogát, vagy Bónusz-Jogát. 
Így lehetősége nyílik arra, hogy a közösség 
erejét kihasználja és automatikusan kifusson egy 
saját Joga.



10. Amikor Ön beajánl a Tökéletes Csoportba egy 
Tökéletes Csomaggal indulót

Elhelyezhető Saját Jog

Tökéletes Csomag 
Szülő Joga

Tökéletes Csomag



11. További Személyes Bónusz-Jogok elhelyezése, 
       melyek egy Jog kifutásakor keletkeznek

A maradék Bónusz -Jogokat javasolt a 
Tökéletes Csomag első Jogának az alsó lábától 
kiindulva, a Jogfa szimmetriát követve 
elhelyezni, ezáltal folyamatosan növelve az 
ottani Jogok darabszámát és kifuttatni azokat a 
Bónusz-Jogokkal. Törzsvásárló a Rendszerből 
megszerzett Nemzeti Bónusz-Jogokat is 
helyezheti ide.



11. További Személyes Bónusz-Jogok elhelyezése, 
       melyek egy Jog kifutásakor keletkeznek

Tökéletes Csomag 1. Joga

Javasolt ezt a Jogfát építeni a 
maradék Bónusz-Jogokkal

Tökéletes Csomag 1. Joga alsó lába



11. További Személyes Bónusz-Jogok elhelyezése, 
       melyek egy Jog kifutásakor keletkeznek

Mivel minden Tökéletes Csomagos ajánlásakor 
kifuthat egy Joga és így (35/35) keletkezik 
összesen 3 db Személyes Bónusz-Jog, melyből 
egyet felhasznál Törzsvásárló a Bónusz ágon a 
közös fában, ezért marad kettő darab, mellyel a 
Tökéletes Csomagja alsó ágát építheti. 31 db 
Jog kifuttatásához a Tökéletes Csomag esetén 
31 x 30 db = 930 db Jog szükséges. Tehát 465 
Tökéletes Csomag ajánlásával Törzsvásárló az 
összes Jogát kifuttathatja az eredeti Tökéletes 
Csomagjában, mellyel keres:



11. További Személyes Bónusz-Jogok elhelyezése, 
       melyek egy Jog kifutásakor keletkeznek

31 x 130.200 Ft = 4.036.200 Ft +  

az ajánlás miatt elhelyezhető Jogok kifutásából: 

465 x 130.200 Ft = 60.543.000 Ft 

Összesen: 64.579.200 Ft 

Ha ezt 5 év alatt éri el: 1.076.320 Ft / hó bevétel



11. További Személyes Bónusz-Jogok elhelyezése, 
       melyek egy Jog kifutásakor keletkeznek

Törzsvásárló dönthet úgy is teljesen szabadon, 
hogy bárhova máshova helyezi el a Bónusz-
Jogait, akár a Törzsvásárlóival közösen 
kialakított saját Jogfába, akár egy-egy 
Törzsvásárlója motiválására az Ő Jogfájukba. 
Törzsvásárló helyezheti a Bónusz-Jogokat az 
ország legelső kiinduló Jogától kiindulva a 
Jogfa szimmetrizációja szempontjából az 
ideális helyre is, ebben az esetben a 
Nemzetközi Bónusz-Jogok támogatására is 
számíthat.



12. Kalóz, Kalóz Jog

Kalóznak nevezzük azt a Törzsvásárlót, aki  úgy 
helyezett el egy Jogot a Tökéletes Csoport 
közös Jogfájába, a Bónusz ágra, hogy annak a 
szülőjogának az alsó ágára nem hozott senkit 
(saját magát se) Tökéletes Csomaggal.  
A Kalóz Jog egyszerű felismerése: a Kalóz Jog 
alatt a Jogfa oszlopban nincs Tökéletes 
Csomag. A Kalóznak az így, szabályellenesen 
elhelyezett Jogát hívjuk Kalóz Jognak.



12. Kalóz, Kalóz Jog

Nincs az alsó ágon 
Tökéletes Csomag Kalóz Jog



13. Kalóz Jogának kezelése
A Kalóz Jog természetesen növeli az előtte álló Jogok 
darabszámát, de a Kalóz érdemtelenül, aktív 
tevékenység nélkül szeretne pénzt keresni, mely az 
Inlernet alapértékei ellen szól, ezért az nem támogatott 
a Tökéletes Csoportban résztvevők által.  
Amennyiben egy ilyen Jog bekerül a közös fába, abban 
az esetben, azután közvetlenül nem helyezhető el egy 
Tökéletes Csomag! Ebben az esetben, a Kalóz Jog 
felső ágára kell elhelyeznie az ajánlónak egy Jogot, 
majd annak az alsó ágára helyezheti a Tökéletes 
Csomag első Jogát. A Kalóz Jog alsó ágát a Tökéletes 
Csoport nem építi, így a Kalóz Joga csak akkor tud 
kifutni, ha azt saját maga felépíti.



Nincs az alsó ágon 
Tökéletes Csomag Kalóz Jog

13. Kalóz Jogának kezelése



Nincs az alsó ágon 
Tökéletes Csomag

Kalóz Jog
Ajánló Joga

TÖCSO

13. Kalóz Jogának kezelése



Abban az esetben, ha a Tökéletes Csoportba 
tartozó Törzsvásárló Kalóz Joghoz hasonló 
önálló Jogot, vagy Jogokat tapasztal a közös 
Jogfában, illetve még részlegesen felépített 
Tökéletes Csomagot talál, akkor köteles negyed 
órát várni a saját Tökéletes Csomagja 
elhelyezésével. Amennyiben negyed óra 
elteltével is az egyedülálló Jog Kalóz Jognak 
bizonyul, akkor a fent leírt, Kalóz Jog kezelése 
szerint járhat el.

13+1. Az egy időpontban elhelyezendő Tökéletes 
           Csomagok időbeli sorrendjének szabálya



Amennyiben a Jogfában a másik Tökéletes 
Csomag felépítésének a folytatását tapasztalja, 
akkor köteles választani egy másik helyet a 
fentebb ("Egy új Tökéletes Csomag elhelyezése") 
leírtaknak megfelelően. 
A Tökéletes Csoport tagjai törekednek arra, hogy 
egy Tökéletes Csomag egy ütemben, 
megszakítás nélkül, legkésőbb fél óra alatt 
felépüljön, ezzel is segítve a következő Tökéletes 
Csomag helyének a meghatározását.

13+1. Az egy időpontban elhelyezendő Tökéletes 
           Csomagok időbeli sorrendjének szabálya



A részben felépített Tökéletes 
Csomag első Joga

13+1. Az egy időpontban elhelyezendő Tökéletes 
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13+1. Az egy időpontban elhelyezendő Tökéletes 
           Csomagok időbeli sorrendjének szabálya

Egy ütemben, fél óra alatt felépíteni



A 372.000 Ft megosztható másik két 
Törzsvásárlóval: 
Első TV 11 Jogot helyez el, melyből a T.Cs. első 
két Joga Őt illeti meg, a további Jogokat felváltva 
helyezik el. A két első Bónusz-Jogát a T.Cs. alsó 
ágának a végére helyezi el. 
Második TV 11 Jogot helyez el és a T.Cs. Bónusz-
Jog helyére helyezi el az egyik Jogot. 
Harmadik TV 11 Jogot helyez el és a T.Cs. 
Ajánlói-Jog helyére helyezi el az egyik Jogot.

13+2. A Tökéletes Csomag megosztása három 
Törzsvásárló között (kiegészítés)




