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9. Amennyiben az Inlernet Worldwide AG teljesíti a Törzsvásárló
fizetési megbízását, úgy az Inlernet Worldwide AG jogosult megter-
helni a 3. pontban meghatározott összeggel, valamint a Kezelési
Díjjal a Törzsvásárló számlaegyenlegét, és a 3. pontban meghatáro-
zott összeg átutalását az Inlernet Online-utalvány megrendelését
követő három banki napon belül teljesíti a Kedvezményezett
részére.

10. Amennyiben az Inlernet Worldwide AG teljesíti a fizetési meg-
bízást, azonban a Kedvezményezett az összeget visszautalja az In-
lernet Worldwide AG részére, úgy az Inlernet Worldwide AG a
visszautalt összeget jóváírja a Törzsvásárló számlaegyenlege
javára. Ebben az esetben az Inlernet Worldwide AG-t megilleti a
Kezelési Díj.

11. Amennyiben az Inlernet Worldwide AG megtagadja a fizetési
megbízás teljesítését, úgy erről írásban, elektronikus levél útján az
Inlernet Online-utalvány megrendelését követő három banki napon
belül értesíti a Törzsvásárlót. Ebben az esetben az Inlernet World-
wide AG nem terheli meg a Törzsvásárló számlaegyenlegét és az
Inlernet Worldwide AG-t Kezelési Díj nem illeti meg. 

12. Az Inlernet Worldwide AG-t megillető Kezelési Díjjal szemben
beszámításnak nincs helye.

13. Törzsvásárló köteles a Kedvezményezettet tájékoztatni arról,
hogy a Kedvezményezett által nyújtott szolgáltatás, értékesített áru
ellenértékét a Törzsvásárló helyett a Törzsvásárló fizetési meg-
bízása alapján az Inlernet Worldwide AG teljesíti. A tájékoztatás el-
maradásáért kizárólag a Törzsvásárlót terheli felelősség a
Kedvezményezettel szemben. Az Inlernet Worldwide AG a
Törzsvásárlót terhelő tájékoztatási kötelezettség elmaradásáért
felelősséggel nem tartozik sem a Kedvezményezettel, sem har-
madik személlyel szemben.

2. KEDVEZMÉNYEZETT JOGI SZEMÉLY / EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ADATAI (KIZÁRÓLAG MAGYARORSZÁGI):

..........................................................................................                              
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3. FIZETENDŐ ÖSSZEG (bruttó):

Bankszámlaszám

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
* *

1. TÖRZSVÁSÁRLÓ ADATAI:

Törzsvásárló neve: Törzsvásárló azonosítója:

* *

Név: Székhely:

Adószám:

* *

*

4. ÁTUTALÁS KÖZLEMÉNYROVAT TARTALMA 
(PÉLDÁUL: SZÁMLA SZÁMA, DÍJBEKÉRŐ SZÁMA):

*

Az ÁSZF 5. számú melléklete tartalmazza a Termékpartnernek nem minősülő személytől történő vásárlás és fizetés feltételeit. 

A Törzsvásárló, mint megbízó az 5. számú melléklet kitöltése és az abban foglalt feltételeknek megfelelő összegű INLERNET JOLLY JOKER
STORE elnevezésű üzlethez rendelt Inlernet Online-utalvány megrendelése útján ad fizetési megbízást az Inlernet Worldwide AG, mint 
megbízott részére a Termékpartnernek nem minősülő személytől történő vásárlás és fizetés teljesítésére.

Ez a melléklet elválaszthatatlan részét képezi a mindenkori érvényes Inlernet 
Törzsvásárlói szerzõdés Általános Szerzõdési Feltételeinek (ÁSZF).

Kérünk, minden *-os részt nyomtatott NAGYBETÛVEL kitölteni!

5. Törzsvásárló köteles a kitöltött 5. számú mellékletet, az Inler-
net Jolly Joker Store üzlethez előre megrendelt Online-Utalványt
és a Kedvezményezett által kibocsátott számlát vagy díjbekérőt az
Inlernet Worldwide AG részére elektronikus levél útján megkülde-
ni az info@inlernet.com címre.

6. Törzsvásárló jogosult a Termékpartnernek nem minősülő, ma-
gyarországi székhelyű jogi személy / egyéni vállalkozó (a további-
akban együtt: Kedvezményezett) részére történő fizetés céljából
felhasználni szabad számlaegyenlegét a Kedvezményezett által
nyújtott szolgáltatás vagy a Kedvezményezett által értékesített áru
ellenértékének kiegyenlítése érdekében.

7. Törzsvásárló megbízása alapján az Inlernet Worldwide AG
megvizsgálja a Törzsvásárló által kezdeményezett fizetés teljesít-
hetőségét. Az Inlernet Worldwide AG jogosult indokolás nélkül
megtagadni a fizetési megbízás teljesítését. Az Inlernet Worldwide
AG kizárólag a Törzsvásárló által szabályszerűen és teljes körűen
kitöltött, valamint az 5. pontnak megfelelő mellékletekkel ellátott
fizetési megbízást teljesíti.

8. Az Inlernet Worldwide AG-t az általa teljesített fizetési megbízás
ellenértékeként a 3. pont szerinti összeg 3%-ának, de minimum
500 Ft-nak megfelelő mértékű kezelési díj illeti meg (a továbbiak-
ban: Kezelési Díj).
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16. Amennyiben a 14. pontban foglaltaknak megfelelően megren-
delésre kerül az Inlernet Online-utalvány és az 5. pontban
meghatározott okiratok megküldésre kerülnek az Inlernet World-
wide AG részére, úgy a Törzsvásárló és az Inlernet Worldwide AG
között érvényesen létrejön a fizetési megbízás. A fizetési megbízás
érvényes létrejöttéhez további jogcselekmény kifejtésére nincs
szükség.

17. Törzsvásárló az Inlernet Worldwide AG törzsvásárlói Web-
irodájában rendelheti meg az ÁSZF 5. számú mellékletének
megfelelő tartalmú Inlernet Online-utalványt.

18. A jelen melléklet elválaszthatatlan részét képezi az Általános
Szerződési Feltételeknek, és azokkal együtt értelmezendő és alkal-
mazandó.

14. Törzsvásárló köteles megfelelő bruttó összeggel megrendelni
(Kezelési Díj nélkül) az Inlernet Online-utalványt. Törzsvásárló
felelős az általa megadott adatok megfelelőségéért és valódi-
ságáért. Törzsvásárló felelős azért, hogy a Kedvezményezettet
megillető ellenérték megfizetése a Kedvezményezett által előírt
határidőben megtörténjen, ezért a Törzsvásárló köteles kellő
időben megadni a fizetési megbízást az Inlernet Worldwide AG
részére. Törzsvásárlónak a Kedvezményezettel szembeni fizetési
késedelméért az Inlernet Worldwide AG felelősséggel nem tartozik,
amennyiben az ÁSZF 5. számú mellékletében foglalt határidőben
végrehajtja vagy megtagadja a fizetési megbízás teljesítését.

15. Törzsvásárló egy naptári éven belül tetszőleges számú alka-
lommal jogosult fizetési megbízást adni az Inlernet Worldwide AG
részére az ÁSZF 5. számú mellékletében foglalt feltételek szerint.

Kelt:

Törzsvásárló aláírása Település neve év hónap nap

** * * *
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