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A szerződés tárgya 

- A belsoerotrening.hu Belső Erő Tréning Partnerprogram (továbbiakban: Partnerprogram) 

üzemeltetője Rujder Tamás E.V.  (Címe: 8600 Siófok, Sorház utca 14. Adószám: 67133918-1-34). A 

partnerprogram szerződés létrejött egyrészről az Üzemeltető, másrészről a partnerprogramhoz 

csatlakozó szervezet, vagy egyéni vállalkozó (továbbiakban: Partner) között az alábbi feltételekkel. 

- A megállapodás célja, hogy az Üzemeltető által biztosított értékesítő oldalon a beágyazott partner 

linkeken keresztül a Partner értékesítést végez. Amennyiben így az Üzemeltető kurzusait, előadásait 

szolgáltatásait értékesíti, a Partner az alábbiakban rögzített jutalékra jogosult. A jutalék alapja a 

bruttó értékesítési ár. 

- A Partner belsoerotrening.hu Belső Erő Tréning Partnerprogram oldalán lévő regisztrációs adatok 

kitöltésével elfogadja a jelen szerződésben foglaltakat, ezért jogilag megegyezik egy aláírt 

szerződéssel. 

Részvételi feltételek 

- A Partnerprogramban megfelelő online megjelenéssel rendelkező gazdálkodó szervezetek (Bt., Kft., 

Egyéni vállalkozók, stb. vehetnek részt. 

- A Partner tetszőleges számú weboldalon, blogban elhelyezheti az értékesítő oldalainak linkjét, 

amely tartalmazza a Partner linkeket (Partner URL). Az Üzemeltető jogosult olyan oldalak 

módosítását vagy levételét kérni, amelyik nem felel meg az üzleti érdekeinek vagy a később felsorolt 

tiltott oldalak valamelyikén szerepel. 

- Az értékesítő oldalakra mutató linkek csak olyan nyelvű oldalakon helyezhetők el, ami aktuálisan 

elérhető az Üzemeltető weboldalán. Pl. magyar, angol, spanyol, stb. Az Üzemeltető oldalán lévő 

tartalmak folyamatosan bővülhet újabb és újabb nyelvi tartalmakkal. Az Üzemeltető vállalja, hogy 

tartalmai új nyelveken való megjelenéséről folyamatosan tájékoztatja szerződött Partnereit. 

- Az Üzemeltető biztosítja, hogy a Partner kérésére havonta maximum kétszer excel táblát küld az 

aktuális értékesítési forgalmáról. 

Az Üzemeltető biztosítja, hogy a Partner értékesítő oldalait és a beágyazott Partner linkeket a 

szerződés megkötése és a jelentkezés elbírálása után 72 órán belül biztosítja. 

 Az Üzemeltető a Partner regisztrációja után átnézi az online befogadott adatokat és ha minden 

megfelel a feltételeknek, akkor elküldi a Partner értékesítő oldalának linkjét. 

Fizetési feltételek 
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- Az Üzemeltető a Partner értékesítő oldalába ágyazott partner linkjein keresztüli vásárlások után 

jutalékot fizet. (Jogosult vásárlás: a látogató a Partner értékesítő oldalaiba ágyazott partner linkjein 

keresztül vásárol.) A jutalék mértéke: a Partner értékesítő oldalán megrendelt és kifizetett 

szolgáltatások bruttó árának 30 %-a. A jutalékok elszámolása mindig hónap 10. és 20. napja között 

megtörténik, amennyiben a Partner ezt emailben, vagy az Üzemeltető kapcsolat felületén keresztül a 

kifizetést kérte és az Üzemeltető a kifizetést email-ben jóváhagyta. 

A minimálisan kérhető összeg bruttó 15 000 Ft (azaz tizenötezer  forint), ez alatt kifizetés nem 

kérhető (kivéve a szerződés megszüntetésekor). Az Üzemeltető a jutalékot a Partner által kiállított 

számla alapján fizeti ki 8 napos határidővel. 

Rujder Tamás a belsoerotrening.hu termékeire és szolgáltatásaira 30 napos pénzvisszafizetési 

garanciát nyújt, ezért a jutalék akkor véglegesedik, amikor letelt ez az időszak és a felhasználó nem 

kért visszatérítést. 

A szerződés időtartama, megszüntetése 

- A Partnerprogramhoz ingyenesen lehet csatlakozni, és határozatlan időre szól. 

- Az Üzemeltető jogosult a partnerprogramot megszüntetni, de köteles erről a Partnert legalább 10 

nappal előtte értesíteni. 

- A Partner a programból bármikor indoklás nélkül kiléphet. Az Üzemeltető ebben az esetben köteles 

a teljes jutalékot kifizetni, még akkor is, ha nem éri el a kifizetési minimum értékét. 

Kizáró okok 

A Partner az affiliate linkeket csak megfelelő színvonalú és tartalmú oldalakra helyezheti ki. 

A Partner nem vehet részt a Partnerprogramban a következő weboldalakkal: 

- fejlesztés alatt levő 

- hasznos tartalmat nem tartalmazó 

- nem megfelelően kivitelezett, vagy nem megfelelő színvonalú 

- kártékony kódokat (vírust, kémprogramot stb.) tartalmazó 

- erőszakot tartalmazó, diszkrimináló, uszító 

- szerzői jogokat sértő vagy egyéb tiltott tartalmú 

- erotikus vagy pornográf 

- közízlést vagy jó erkölcsöt sértő 

A Programból kizárható vagy működése felfüggeszthető annak a Partnernek, aki 

- többször regisztrál 

- bármilyen módon befolyásolni próbálja a rendszer működését 
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- vásárlásra kötelezi látogatóit más termék megvételéhez vagy szolgáltatás igénybevételéhez 

- megtévesztő módszereket alkalmaz 

- a Partner súlyosan megszegi a jelen szerződés bármely feltételét 

- bármilyen egyéb jogsértő tevékenységet végez a Partnerprogrammal kapcsolatban 

Egyéb feltételek 

- A Partner értékesítő oldalaiba ágyazott termék azonosító partner linkek (Partner URL) közvetlenül 

azonosítja a Partner által értékesített termékeket. Kizárólag az Üzemeltető Partner által biztosított 

Partner értékesítő oldalakon, vagy a megadott beágyazható partnerlinkeken keresztül tudjuk csak 

azonosítani az értékesített termékeket. Bármi más reklamációnak és követelesének nincs helye 

abban az esetben, ha a Partner által hozott érdeklődő az Üzemeltető Partner egyéb értékesítő 

oldalain keresztül vásárol. 

- Az Üzemeltető a partnerprogram feltételeit előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatja, de erről 

köteles a Partnert értesíteni. A változásokat nem lehet visszamenőlegesen alkalmazni, a megszerzett 

jutalék mértékét és kifizetését nem módosíthatják. 

- A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a működés során tudomásukra jutott adatokat, 

információkat bizalmasan kezelik, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább. Ez 

a kötelezettség a szerződés felbontása után is érvényben marad. 

- A szerződő felek a vitás kérdéseket megpróbálják egymás között békés úton megoldani. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogviták elbírálására a magyarországi Siófoki Járási Bíróság 

illetékességét kötik ki. 
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