
Hírek  az  Inlernet® Prepaid  MasterCard®-ról!

Örömmel  értesítjük,  hogy  elkészültek  az  Inlernet® Prepaid 
MasterCard® kártyák, amellyel  mostantól  gyorsan, egyszerűen és 
kényelmesen  végezheti  napi  bevásárlásait.               

Amennyiben Ön már előzetesen rendelt kártyát, úgy a továbbiakban 
fontos  információkat  olvashat!                  
Ha  csak  most  tervezi  a  kártya  megrendelését,  akkor  a 
Webirodájában válassza a  „Műveletek »  Utalvány  megrendelése” 
menüpontot,  majd  keressen  rá  a  „HU12689PP”  termékpartneri 
azonosítóra,  vagy  a  „prepaid”  szóra  és  adja  le  megrendelését  a 
Termékpartneri-utalvány  kifizetésével.                         

Az  Inlernet® rendelkezésére  állnak a  kártya  megszemélyesítéshez 
szükséges  személyes  adatai,  azonban  ahhoz,  hogy  arcképével 
ellátott  kártyája  mielőbb  elkészülhessen,  szükségünk  van  ezen 
kívül, az Ön színes igazolványképére, amelyet kérjük, hogy  három 
munkanapon belül  szíveskedjék  részünkre  megküldeni  az 
info@inlernet.com e-mail  címre!                            

Örömmel tájékoztatjuk, hogy ha Ön az olcsóbbik (Standard) kártyát 
választotta, a fényképe akkor is felkerül a kártya főoldalára, ezzel is 
egyedivé és még biztonságosabbá téve azt.                         

Az  egyedi  fotóval  ellátott  Inlernet® Prepaid  MasterCard® kártya 
megszemélyesítéséhez  szükséges  információk:                

- színes,  igazolványkép         -  négyzet  alakú          
- maximum 300 KB méret              - jpeg, vagy gif fájl formátum   
- maximum 300x300 pixel méret  - jó minőségű arckép         
- fotó név (az Ön neve és azonosítója) pl: Költő_Kázmér_HU123456 

IDE kattintva  megtekintheti  az  Inlernet® MasterCard® kártyával 
történt egyik első különleges Inlernetes® vásárlást a Gömbi Ételbár 
Termékpartnerünknél.                     

Várjuk  mielőbbi  válaszlevelét,  hogy  a  legrövidebb  időn  belül 
küldhessük Önnek, a jövő vásárlói kártyáját és kívánjuk, hogy egyre 
több Inlernetes® vásárlásra használja!

Tanuljon és fejlődjön hetente rendszeresen!
Az Inlernet® használatának, előnyeinek és a 
benne rejlő lehetőségek maximális 
kihasználásához szükséges tudás képzése.

Megnézhetőek az Inlernet® legjobb előadásai!
Nézze vissza az Inlernet® Akadémia és az 
Inlernet® Nap legjobb előadásait, hogy valós 
elméleti és gyakorlati tudásra tehessen szert!

Inlernet® Standard Prepaid MasterCard®

Csúcsminőségű szolgáltatás minden 
Inlernet® Törzsvásárlónak, hogy jelentősen 
megkönnyítse a mindennapi pénzügyeit.
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