
DECLARAŢIE - INFORMARE A PARTENERILOR DE PRODUS

În fața noastră în calitate de martori:

Semnătură

Nume

Numărul
cărții de
identitate

Adresa

Semnătură

Nume

Numărul
cărții de
identitate

Adresa

Data ID-ul de cumpărător fidel Numele

Vă informăm că rezervările de vouchere Inlernet plătite de
Dumneavoastră în sistemul Inlernet au atins valoarea de 4500 RON
(în litere: Patru mii cinci sute Leu nou românesc!)
Dumneavoastră aţi acceptat deja Condiţiile Generale contractuale
Inlernet Worlwide AG. privind Partenerii de Produse şi anexele
acestuia Prin acesta aţi fost informat în legătură cu comisioanele şi
regulile de folosire a rezervării voucherelor din privința Partenerilor de
produse.
Vă atenţionăm din nou că sistemul Inlernet nu este considerată o
bancă, firmă de asigurare sau fond de investiţii. Prin folosirea
sistemului, Dumneavoastră nu realizaţi o investiţie închisă sau
deschisă într-un fond de investiții sau instituție de creditare, nu plasaţi
obligaţiuni, nu cumpăraţi acţiuni.
Sistemul în funcţie de activitatea Dumneavoastră vă poate
asigura venituri însemnate, dar aceasta nu va însemnă că veţi
obţine dobânzi fixe sau variabile (sau alte câştiguri), sau se
vor asigura în urma plăţilor (rezervări de vouchere,
completările acestora sau voucherele cumpărate) Din cauza
celor descrise mai sus, sumele plătite de către
Dumneavoastră nu pot fi considerate investiții, sistemul
Inlernet nu garantează recuperarea sumelor plătite de către
Dumneavoastră întrun anume interval de timp.
Devenind un membru activ, mărind numărul de membrii al grupului
Dumneavoastră, şi făcând cumpărături la Partenerii de Produse, veţi
avansa semnificativ în sistemul de carieră Inlernet şi prin aceasta
puteți creşte veniturile Dumneavoastră. În cazul în care nu aveţi timp
destul să promovați sistemul Inlernet, puteți să acumulați Drepturi de
bonus Inlernet, pe baza condițiilor contractuake şi anexelor acestuia,
deasemenea puteți reduce cheltuielile şi veţi putea completa oricând
rezervările de voucher, pe care le veţi puteţi folosi pentru achiziţia
uneia sau mai multe vouchere Inlernet.
Conform celor de mai sus, nu puteţi obţine un extra profit într-
o perioadă fixă de timp!
Luați la cunoştinţă faptul că Inlernet Worldwide AG. nu desfăşoară nici
o activitate pe teritoriul România, şi nu are reprezentanţă sau
reprezentant în România, deci nu este supusă impozitării în România
deşi deţine un cont bancar românesc.
Mai departe luați la cunoştinţă faptul că Inlernet este o comunitate de
cumpărători cu mai multe nivele, care în conformitate cu regulile
sistemului, cumpărătorii fideli aflaţi în poziţii mai înalte în ierarhia
sistemului vor beneficia de comisioanele provenite din rezervările de
vouchere, cumpărăturile cumpărătorilor fideli aflaţi în poziţii mai joase
Prin semnarea prezentului acord, confirmaţi faptul că parola
primită pentru accesul în biroul web nu o veţi divulga nici
Recomandatului Dumneavoastră, nici altor cumpărători
fideli, nici altor persoane terțe, nici măcar rudelor.
Prin semnarea acestui acord declaraţi că înţelegeţi procedura şi
regulile de cumpărare prin vouchere rezervate, rambursările din
sistem şi modul de plasare a drepturilor.
Declaraţi în continuare că înţelegeţi punctele cuprinse în
legea PR CIVIL capitol care cuprinde regulile şi interpretările
potrivit cărora rezervarea nu se rambursează, dar este
cuprinsă în valoarea de cumpărare a voucherului potrivit
Condițiilor contractuale generale şi anexelor acestuia.

Prin semnarea prezentei declarații luați la cunoștință și
acceptați că nu puteți solicita rambursarea valorii rezervării
voucherului și puteți să îl utilizați doar după achitarea valorii
integrale a acestuia (va fi socotită), pe baza condițiilor
contractuale și anexelor acestuia.
Luați la cunoștință faptul că în cazul în care Drepturile Dumneavoastră
Inlernet au fost plasate de alții sau au fost plasate de Dumneavoastră
într-o poziție care nu este ideală în arborele Drepturilor, puteți
înregistra pierderi, însă Inlernet nu vă poate răscumpăra pentru
pierderile înregistrate și nu poate repoziţionă Drepturile
Dumneavoastră.
Prin semnarea prezentei declarații luați la cunoștință și acceptați
că în cazul în care Ofertantul Dumneavoastră sau un Ofertant
superior acestuia este cel care plasează Drepturile Dumnevoastră
sau alte Drepturi în Arborele Dumneavoastră de Drepturi, nu
puteți obiecta în legătură cu aceste cazuri, deasemenea nu puteți
porni acțiuni civile sau litigii față de Ofertant sau față de Inlernet
cu nici un motiv.
Sistemul Inlernet nu își asumă nici o obligație în legătură cu
plasarea Drepturilor Inlernet, cumpărătorul fidel este cel
care este singurul responsabil de plasarea drepturilor, ori
efectuează el acest lucru ori Biroul Web este setat pe modul
automat, ori este plasat de altă persoană, iar acesta poate
cauza daune atât altor cumpărători fideli cât și persoanei
proprii.
Luați la cunoștință deasemenea că sistemul Inlernet nu își
asumă nici o responsabilitate pentru nicio informație falsă
sau dezinformare venită din partea Instructorului
(Ofertantului) sau a oricărui alt cumpărător fidel sau din
partea unei alte persona privind aderarea la sistemul
Inlernet, utilizarea acestuia sau volumul beneficiilor care pot
fi obținute prin intermediul acestuia.
Prin semnarea prezentei Declarații, declarați că sunteți cetățean
Românesc în deplină capacitate juridică și nu vă aflați sub tutelă sau
curatelă care să vă limiteze în exercitarea drepturilor.
Prin semnarea prezentei Declarații, declarați că nu vă aflați în eroare
sub constrângere sau decepție.
Declarați că veți oferi altor persoane sistemul Inlernet doar pe baza
directivelor Sistemului Inlernet, că nu veți oferi informații false
cumpărătorilor fideli înregistrați.
În continuare declarați că nu veți porni acțiuni civile sau
litigii față de condițiile generale contractuale Inlernet și alte
reglementări ale acesteia, sau în legătură cu contractul de
client fidel, declarați deasemenea că nu veți face reclamă
negativă Sistemului Inlernet nici în mod anonim și nici
asumându-vă propria identitate, în vorbă, în scris sau în mod
electronic.
Declar că am citit condițiile și informațiile de mai sus, am
înțeles acestea și le accept ca fiind în totalitate conforme cu
dorința mea, dau declarația din propria voință și mai departe
declar că submit rezervarea voucherului în sistemul Inlernet
din propria voință pe baza propriului risc economic în
conștiința tuturor condițiilor, reglementărilor și înștiințărilor
contractuale.
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