VÁSÁRLÁSI ÉS FIZETÉSI FOLYAMATOK AZ INLERNET-RENDSZEREN KERESZTÜL

A vásárlás és a fizetés az Inlernet-Rendszeren keresztül nem bonyolultabb, mint amit megszokott
és számos lehetõség közül választhat!

1. KÉSZPÉNZZEL, BANKKÁRTYÁVAL, VAGY ÁTUTALÁSSAL TÖRTÉNÕ VÁSÁRLÁS:
Kiválasztja a Termékpartnert, ahol vásárolni szeretne.
A megszokott módon kifizeti a terméket, vagy szolgáltatást.
A pénztárnál bediktálja, vagy felmutatja a törzsvásárlói azonosítóját és megkéri a
Termékpartnert, hogy online, a termékpartneri Webirodájában rögzítse az Ön vásárlásának
adatait.
A Termékpartner a felajánlott árengedményrõl (havonta egyszer) számlát kap az Inlernettõl,
majd kiegyenlíti azt.
A Termékpartner árengedményének a 10%-át az ÁSZF szerint visszakapja a
Jutalékszámlájára, majd onnan a rendelkezése szerint a bankszámlájára. Az árengedmény
60%-a az Árengedmény-számlájára kerül, ahol 12.000 Ft-onként Jogokat kap, amelyek
darabszámától függõen, akár az elköltött pénzének a 66%-át is visszakaphatja jutalékként
a Jutalék-, és az Utalványszámlájára.
Az árengedmény további 20%-át a karrier szinten Ön felett lévõ négy Ajánlója
(5-5-5-5%-ot) kapja meg a Jutalékszámlájára.
Az árengedmény további 10%-a az Inlernet kezelési költsége.

2. INLERNET ONLINE-UTALVÁNNYAL TÖRTÉNÕ VÁSÁRLÁS:
Kiválasztja a Termékpartnert, ahol vásárolni szeretne.
A személyes Webirodájában megrendeli a kívánt értékû (min: 5.000 Ft) Online-utalványt
a kiválasztott Termékpartnerhez.
Ha a Jutalékszámláján, az Utalványszámláján, vagy az Inlernet számláján nem áll
rendelkezésre az utalvány értékéhez szükséges összeg, akkor a megrendelési folyamat
elindítása elõtt átutalja, vagy személyesen elhelyezi azt az Inlernet bankszámlájára.
A közlemény rovatba mindig tüntesse fel a törzsvásárlói azonosítóját!
A sikeres megrendelést és kiegyenlítést követõen e-mailben kapja meg, vagy a
Webirodájából töltheti le az Utalványok menüpont alól az Online-utalványának
másodpéldányát.
A Termékpartner árengedményének a 10%-át az ÁSZF szerint visszakapja a
Jutalékszámlájára, majd onnan a rendelkezése szerint a bankszámlájára. Az árengedmény
60%-a az Árengedmény-számlájára kerül, ahol 12.000 Ft-onként Jogokat kap, amelyek
darabszámától függõen, akár az elköltött pénzének a 66%-át is visszakaphatja jutalékként
a Jutalék-, és az Utalványszámlájára.
Az árengedmény további 20%-át a karrier szinten Ön felett lévõ négy Ajánlója
(5-5-5-5%-ot) kapja meg a Jutalékszámlájára.
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Az árengedmény további 10%-a az Inlernet kezelési költsége.
A pénztárnál fizet az Inlernet Online-utalványával. A Termékpartner leellenõrzi az utalvány
adatait és az Ön személyi azonosságát. Ha az utalvány értéke meghaladja a termék /
szolgáltatás vételárát, akkor egy másik vásárláskor felhasználhatja a maradék utalvány
értéket. Ebben az esetben a Termékpartner csak az egyik bónt választja le az utalványról, az
utalvány többi részét visszakapja. Az utalványból készpénzt nem adhat vissza a
Termékpartner!
Amennyiben az utalvány értéke nem fedezi teljes egészében a vásárlás értékét, abban az
esetben más fizetési módon kiegészítheti azt. A más fizetési módon is kiegyenlített összeg
esetén kövesse az annál a fizetési módnál leírtakat!

3. INLERNET TERMÉKPARTNERI-UTALVÁNNYAL TÖRTÉNÕ VÁSÁRLÁS:
Kiválasztja a Termékpartnert, ahol vásárolni szeretne.
A személyes Webirodájában megrendeli a kívánt értékû (min: 5.000 Ft) Termékpartneriutalványt a kiválasztott Termékpartnerhez.
Ha a Jutalékszámláján, az Utalványszámláján, vagy az Inlernet számláján nem áll
rendelkezésre az utalvány értékéhez szükséges összeg, akkor a megrendelési folyamat
elindítása elõtt átutalja, vagy személyesen elhelyezi azt az Inlernet bankszámlájára.
A közlemény rovatba mindig tüntesse fel a törzsvásárlói azonosítóját!
A sikeres megrendelést és kiegyenlítést követõen az Inlernet megrendeli a Termékpartnertõl
az utalványt.
Miután az utalvány megérkezett az Inlernethez, az Ön által kiválasztott módon
(futár útján, vagy személyesen az Inlernet Hungary Zrt. irodájában) átveheti azt.
A Termékpartner árengedményének a 10%-át az ÁSZF szerint visszakapja a
Jutalékszámlájára, majd onnan a rendelkezése szerint a bankszámlájára. Az árengedmény
60%-a az Árengedmény-számlájára kerül, ahol 12.000 Ft-onként Jogokat kap, amelyek
darabszámától függõen, akár az elköltött pénzének a 66%-át is visszakaphatja jutalékként
a Jutalék-, és az Utalványszámlájára.
Az árengedmény további 20%-át a karrier szinten Ön felett lévõ négy Ajánlója
(5-5-5-5%-ot) kapja meg a Jutalékszámlájára.
Az árengedmény további 10%-a az Inlernet kezelési költsége.
A pénztárnál fizet a Termékpartneri-utalványával. Az utalványt a pénztárban névértéken
váltják be, de a vásárlás helyén az utalvány semmilyen további, külön engedményre
nem jogosít. Ügyeljen arra, hogy a vásárolt termék, vagy szolgáltatás pontosan annyiba,
vagy többe kerüljön, mint az utalvány értéke, mert a pénztárnál készpénzt nem adnak vissza!
Amennyiben az utalvány értéke nem fedezi teljes egészében a vásárlás értékét, abban az
esetben más fizetési módon kiegészítheti azt. A más fizetési módon is kiegyenlített összeg
esetén kövesse az annál a fizetési módnál leírtakat!
Ha bármelyik típusú utalvánnyal vásárol, akkor a törzsvásárlói azonosítóját nem kell
bemutatnia a pénztárnál, mert a vásárlási utalvány kifizetésekor már jóváírásra kerültek a
jutalékai, azokat még egyszer nem kaphatja meg!
Egyes Termékpartnereinknél a fenti fizetési módok közül nem mindegyiket választhatja!
A fizetési lehetõségeket megtalálja honlapunkon (www.inlernet.com) a Termékpartnerek résznél.
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