
Inlernet® Svájc és az új fejlesztések

Kedves Törzsvásárlónk!

Régóta  és  nagyon  sokat  dolgoztunk  rajta,  de  mint  a  szombati 
Inlernet® Napon  már  az  óriási  óváció  mellett  bejelentettük, 
elérkeztünk végre ahhoz a pillanathoz, amely alapjaiban változtatja 
meg az Inlernet® és Partnerei életét.

Mostantól kezdve ugyanis lehetőség van az igazán nagy üzlet, sőt 
egy  igazán  nagy  NEMZETKÖZI  ÜZLET  felépítéséhez,  ugyanis  az 
Inlernet® fejlesztői befejezték a munkát az új Inlernet® szoftveren, 
amely lehetővé teszi ügyfeleinknek, hogy a Világ bármely pontján 
építhessék  (az  országnyitás  szabályainak  betartása  mellett)  az 
Inlernet-Rendszert©.

Az alábbiakban bemutatjuk Önnek, milyen lehetőségek állnak máris 
rendelkezésére:

1.     Működik  a  svájci  regisztrációs  felület,  így  mostantól  már 
regisztrálhatóak a svájci ügyfelek.

2.     Bármelyik  Törzsvásárlónk  ajánlhat  svájci  Törzsvásárlót  és 
közvetlenül lehet annak ajánlója.

3.     Inlernet® Online-utalvánnyal magyar és svájci Törzsvásárló is 
vásárolhat  hazájában,  illetve  a  másik  országban  található 
Termékpartnereinknél.  A  vásárlás  összegét  az  Inlernet® 

Webirodán  keresztül,  napi  árfolyamon  történő  átváltással 
egyenlítheti ki.

4.     Készpénzzel  magyar  és  svájci  Törzsvásárló  is  vásárolhat 
hazájában,  illetve  a  másik  országban  található 
Termékpartnereinknél. Minden vásárlás esetén saját hazájának 
pénznemében  kapja  meg  a  készpénzes  vásárlásai  után  járó 
visszatérítéseket.

5.     Amennyiben egy Törzsvásárló külföldi Törzsvásárlója vásárol 
az  Inlernet-Rendszer© használatával,  a  vásárlásai  után  járó 
jutalékok,  a  napi  árfolyamon  történő  átváltást  követően,  a 
Törzsvásárló  saját  hazájának  pénznemében  kerülnek 
kifizetésre.

6.     Az  Inlernet® mobil  applikáción  keresztül  bármelyik  (akár 
külföldi)  Termékpartnernél  is  fizethetünk  Inlernet® Online-
utalvánnyal készpénz és bankkártya nélkül is az Inlernet® PIN 
kódunkkal. (PIN kód magyarázata a 8. pontban található.)

Tudás, információ, motiváció
Mostantól, akár a nappalijából is 
megtekinthető! Legyen részese az élménynek 
és szerezzen tudást kényelmesen!

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

A Nap, amikor első kézből kapja meg a 
legfrissebb információkat és amely segít, 
hogy mihamarabb a legsikeresebb lehessen.

Tudás, információ, motiváció

https://inlernet.com/hu/content/aktualis
https://inlernet.com/hu/content/ket-ev-koltese
https://www.youtube.com/watch?v=Vi7TjZkwdhE
https://inlernet.com/hu/content/partner-kategoriak
https://www.inlernet.com/
https://www.youtube.com/user/InlernetWorldwide
https://zoom.us/j/341202445
https://inlernet.com/hu/content/kepzesek-rendezvenyek
https://www.inlernet.com/


7.     Az  Inlernet® mobil  applikáció  használatát  a  saját 
Webirodájában tudja mindenki engedélyeztetni a "Törzsvásárló 
»  Beállítások"  menüpont  alatt.  Itt  eldöntheti  a  Törzsvásárló, 
hogy milyen  sorrendben vonja  le  a  Rendszer© a kifizetendő 
összeget az Inlernet® online számláiról, és itt dönthet arról is, 
hogy a foglalóját  automatikusan használja-e fel  a  Rendszer© 

amikor fizetésre kerül sor.

8.     Minden  esetben,  amikor  a  Törzsvásárló  engedélyezi  az 
Inlernet® mobil  applikáció  használatát,  be kell  állítania egy 4 
jegyű  PIN kódot, melyet a Termékpartnernél a Termékpartner 
készülékén futó  Inlernet® mobil applikáció  fog kérni a fizetési 
tranzakció véglegesítéséhez.

9.     Az  Inlernet® Webirodák  és  a regisztrációs felület  nyelvezete 
magyar, angol, német, francia és szlovák nyelven is elérhető és 
a  nyelvi  ikonra  kattintva,  igény  szerint  bármikor 
megváltoztatható.

10.   Az Inlernet® regisztrációs felületén, az Ajánló  kiválasztásánál, 
azt az országot is ki kell választani, ahová az új Törzsvásárló 
szeretne regisztrálni.  A  regisztráció  végén  szükséges 
megerősítenie újra a regisztrációs országot.

11.   Kizárólag  svájci  lakcímmel  és  lakcímkártyával  rendelkező 
személyek regisztrálhatnak a svájci Törzsvásárlók csoportjába! 
Magyar  állampolgárok,  illetve  magyarországi  lakcímmel 
rendelkező személyek, továbbra is Magyarországot kell, hogy 
kiválasszák regisztrációjuk során.

12.   Az  Inlernet® mobil  applikáció  segítségével  5000  Ft  alatti 
Online-utalványok  is  rendelhetőek,  bármilyen  értékben, 
helyben a Termékpartnernél.

13.   Az  Inlernet® Weboldalon,  a  bal  felső  sarokban,  az 
országválasztó zászlóknál, az első betűjel az országot,  míg a 
második  a  nyelvet  jelzi.  Tehát,  az  ország  jelzi,  hogy  mely 
ország ÁSZF-jét és mellékletét olvashatja el az új Törzsvásárló 
az Inlernet® Weboldalon.

14.   Amennyiben  másik  országban  található  Termékpartnerhez 
rendel  Inlernet® Online-utalványt,  akkor  az  idegen  ország 
pénznemében is megjelenítjük az egyes számla egyenlegeit.

15.   Amennyiben  az  adott  napon,  a  jutalék  jóváírásakor 
árfolyamveszteség  áll  fenn  (pl.  karrierjutalék),  akkor  az 
Inlernet-Rendszer© automatikusan  levonja  az 
árfolyamkorrekciót a jóváírást követően.

Jó Inlernetes® vásárlást, eredményes üzletépítést és 
eredményekben és egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! 

Vegyen részt az Inlernet® Utazási versenyen!
Töltsünk együtt egy feledhetetlen nyaralást a 
Dél-afrikai Köztársaságban található Lost City 
Palace luxus szállodakomplexumban!

Rendeljen Ön is Inlernet® névjegykártyát!
Rendelkezzen céges névjegykártyával, hogy 
elérhetőségeit elegáns formában adhassa át 
leendő ügyfeleinek!

Mert egyszerűen TÖKÉLETES!
Álmai csomagja amire várt, melyet nem a 
postás hoz, de sikert és anyagi biztonságot 
nyújt Önnek. Küldje tovább másoknak is!

https://www.inlernet.com/
http://static.inlernet.com/downloads/Inlernet_nevjegykartya_megrendelo_2.pdf
http://static.inlernet.com/downloads/Inlernet_uj_Torzsvasarlok_cegbemutatoja_Tokeletes_Csomaggal-3.ppt
https://www.inlernet.com/
https://weboffice.inlernet.com/
http://inlernet.blogstar.hu/
https://inlernet.com/hu/content/kapcsolat
https://www.facebook.com/InlernetHungary
https://twitter.com/Inlernet
https://www.youtube.com/user/InlernetWorldwide
https://plus.google.com/100782047425225966079/posts
https://www.flickr.com/photos/130470852@N03/
https://www.pinterest.com/inlernethungary/
https://www.inlernet.com/hu/content/utazasi-verseny
https://www.inlernet.com/hu/content/utazasi-verseny

