JOGI KÖZLEMÉNY

Jogi közlemény
Amint az Inlernet Általános Szerzõdési Feltételeibõl is kiderül, az Inlernet Worldwide AG. egy
Nemzetközi Törzsvásárlói Közösséget üzemeltet, melynek Törzsvásárlói a Rendszeren belüli vásárlás, és az ezzel elérhetõ kedvezményes feltételek által, valamennyi Fél számára elõnyöket gazdálkodnak ki, jutalékok, visszatérítések és egyéb elõnyök formájában. Ez maga az Inlernet-Rendszer.
Az áruk beszerzése és szolgáltatások igénybevétele készpénzzel, bankkártyával, átutalással, vagy
engedményre jogosító vásárlási utalványok, illetve készpénzt helyettesítõ vásárlási utalványok felhasználásával történik.
Az Inlernet-Rendszerben használt utalványok online (internetes) adatkezelését az Inlernet
Worldwide AG. végzi.
A Törzsvásárlók által megvásárolható termékeket, valamint igénybe vehetõ szolgáltatásokat az
Inlernet-Rendszerrel szerzõdéses kapcsolatban álló, ilyen módon a Rendszer részét képzõ, termékek forgalmazását, vagy szolgáltatások nyújtását üzletszerû gazdasági tevékenységként ellátó
Termékpartnerek biztosítják.
Az Inlernet-Rendszer a regisztrált Partnerek (Törzsvásárlók, és Termékpartnerek) közötti kereskedelmi kapcsolat létrejöttét segíti elõ, valamint ezen kapcsolat fenntartásához biztosít kereteket. A
kereskedelmi kapcsolat a termékforgalmazás, illetve szolgáltatás nyújtás tekintetében közvetlenül a
Törzsvásárló és a Termékparter között jön létre. Ezen kétoldalú kapcsolatból származó valamennyi
jog, és kötelezettség kizárólag fenti feleket illeti meg, illetve terheli, amire tekintettel az Inlernet
Worldwide AG. nem tartozik felelõsséggel az Inlernet-Rendszerbe regisztrált Partnerek bármely
tevékenységéért, illetve teljesítéséért.
Ennek következtében az Inlernet Worldwide AG. kifejezetten elhatárolódik a piramisjátékoktól, vagy
az azokra jellemzõ tevékenységektõl, tényállásszerûen (idézve a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló
1978. évi IV. törvény 299/C. §-át): a mások pénzének elõre meghatározott formában történõ és
kockázati tényezõt is tartalmazó módon való összegyûjtésén és szétosztásán alapuló játék
szervezésétõl, amelyben a láncszerûen bekapcsolódó résztvevõk a láncban elõttük álló résztvevõk
számára közvetlenül, vagy a szervezõ útján pénzfizetést, vagy más szolgáltatást teljesítenek és ezzel
bûncselekményt követnek el.
Az Inlernet Worldwide AG. kijelenti, hogy az általa végzett kereskedelmi szervezõ tevékenység
egyetlen elemében sem meríti ki a fenti törvényi tényállást, valamint azzal hasonlóságot sem mutat.
Az Inlernet Worldwide AG. az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már régi hagyományokkal
rendelkezõ többszintû marketing-rendszerek továbbfejlesztett, egyedi változatának védjegy- és
szerzõi jogosultja, amely a Rendszer Partnereinek vásárlásra és termékértékesítésre, valamint a
vásárlói kör bõvítésére való inspirálásával, jutalékok, visszatérítések és egyéb elõnyök formájában
többletbevételhez juttatja Törzsvásárlóit.
Az Inlernet-Rendszerben senki sem juthat többletbevételhez egy tényleges termék megvásárlása
és/vagy szolgáltatás igénybevétele nélkül.
A vásárlási utalvány foglalójának megfizetésével is kizárólag egy jövõbeni vásárlói jogügylet alapját
fekteti le, illetve az ez irányú elkötelezettségét fejezi ki a Törzsvásárló, amelybõl alaptalanul nem
jut többletbevételhez az Inlernet-Rendszer egyetlen tagja, vagy Partnere sem. E tekintetben az
Inlernet-Rendszer teljes egészében igazodik a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. Törvény
6:185. §-aihoz. A fenti "Jogi közlemény" a téves, vagy megtévesztõ információk kivédése, elkerülése, a teljeskörûtájékoztatás és a kölcsönös elõnyök mielõbbi kiaknázása érdekében készült.
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