Kérünk, minden *-os részt nyomtatott NAGYBETÜVEL kitölteni!

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZERZŐDÉS

Inlernet Worldwide AG.
Székhely: 8832 Wollerau,
Roosstrasse 53.
Cégjegyzékszám: CH-130.3.017.717-4

Amely létrejött egyrészrõl az Inlernet Worldwide AG. (a továbbiakban, mint "Inlernet"),
másrészrõl az alábbi törzsvásárló (a továbbiakban, mint "Törzsvásárló") között, alulírott
napon, az alábbi feltételek szerint.

TÖRZSVÁSÁRLÓI ADATOK

*

Cég,
szervezet,
intézmény

Hölgy
Úr

*

*

Vezetéknév / Cégnév

Keresztnév / Cég kapcsolattartó név

*

*

*

Születési idõ

Személyi igazolvány szám

Adóazonosító jel / Adószám

Lakcím /
Székhely

*
Cégjegyzékszám / Vállalkozói ig. szám

*

*

*

Irányítószám

Település

Közterület, házszám, emelet, ajtó

*
Mobiltelefon-szám

E-mail cím

Levelezési
cím

Irányítószám

Település

Vezetékes telefonszám

Közterület, házszám, emelet, ajtó

INSTRUKTORI (AJÁNLÓI) ADATOK

*

*

*

E-mail cím, vagy törzsvásárlói azonosító

Vezetéknév

Keresztnév

BANKI ADATOK

*

*________ - ________ - ________

Bankszámla tulajdonos

Bankszámlaszám

BEÁLLÍTÁSOK

* TERMÉKPARTNERI-UTALVÁNY ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA
Futártól, költségtérítéssel

* JOG ELHELYEZÉS MÓDJA
Kézi

*

Személyesen az Inlernet irodában

BANKSZÁMLÁRA TÖRTÉNÕ AUTOMATIKUS ÁTUTALÁS

Nincs átutalás

Összes jutalék átutalása
Ft összegen felüli tételek átutalása

Automatikus
I. Osztály

II. Osztály

III. Osztály

HÍRLEVELEK FOGADÁSA

IV. Osztály

V. Osztály

VI. Osztály

PRÉMIUM SMS-ÉRTESÍTÉS

Hozzájárulok, hogy részemre hírlevelet küldjön az Inlernet

Megrendelem a Prémium SMS-értesítés szolgáltatást

http://inlernet.com/
Ajánlói oldal egyedi címe
A felek között jelen megállapodással létrejövõ jogviszony részletes feltételrendszerét, a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezõ, a www.inlernet.com honlapon
található Általános Szerzõdési Feltételek és annak elválaszthatatlan mellékletei (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák. Törzsvásárló kijelenti és a jelen Szerzõdés aláírásával
kifejezetten nyugtázza, hogy a www.inlernet.com honlapon található ÁSZF és annak valamennyi mellékletei tartalmát a szerzõdéskötést megelõzõen részletesen
megismerte és értelmezést követõen azt magára nézve kötelezõnek elismeri és elfogadja.
Törzsvásárló kifejezetten hozzájárul a jelen szerzõdésben megadott, valamint más, a jelen szerzõdés kapcsán az Inlernet birtokába jutott adatainak feldolgozásához és
átadásához azzal, hogy ezen adatfeldolgozás nem sértheti Törzsvásárlónak az adatvédelmi törvényben meghatározott jogait.

*

*

Dátum

Törzsvásárló aláírása / Cég esetén az aláírásra jogosult cégszerû aláírása

KISKORÚ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI ADATOK
A kiskorú törvényes képviselõjeként hozzájárulok ahhoz, hogy a fent leírt adatokkal regisztrálni kívánó korlátozottan cselekvõképes kiskorú az Inlernet Törzsvásárlói
Szerzõdését megkösse. Egyúttal büntetõjogi felelõsségem tudatában igazolom, hogy a kiskorú életkora a 14. évet meghaladta és nem áll cselekvõképességet kizáró
gondnokság hatálya alatt.

*

*

*

Törvényes képviselõ vezetéknév, keresztnév

Törvényes képviselõ aláírása

Törzsvásárlói azonosító

(Az adatokat online rögzítõ Törzsvásárló személy a papír alapú szerzõdést köteles megõrizni!)

*

Kitöltése kötelezõ
www.inlernet.com

