
ZS+G Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
PurePro termékek márkaképviselete
E-mail: zsgbt@t-online.hu, info@viztisztitobolt.hu
Tel/fax: (1)-280-9949, Mobil: 06-209-678-384

Székhely: 1183 Budapest, Székely György u. 39.
Adószám: 29113228-2-43
Bankszámlaszám: 11719001-20307952
Weboldal: www.viztisztitobolt.hu

1. oldal

Affiliate Partnerprogram Szabályzat – Online értékesítés jutalékos rendszerben

1. Partneri feltételek

A ZS+G Bt. a jelen Szabályzatban határozza meg az általa forgalmazott termékek jutalékos közvetítésére
vonatkozó szabályokat. A Partnerprogramhoz csatlakozók magukra nézve kötelezően betartandónak 
fogadják el, a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A Szabályzatban leírtak elfogadását a Szabályzat aláírása jelenti.
A Partnerprogramban bárki részt vehet, aki a háztartási víztisztító berendezések és egyéb a Forrásvíz
Webáruházban forgalmazott termékek magyarországi értékesítésében közvetítői szerepet szeretne vállalni 
és számlaképes. Az Affiliate Partnerprogramunkat azoknak ajánljuk, akik (ingyenes vagy saját) weboldallal
rendelkeznek, és nem akarnak a szállítással és egyéb az adás-vétellel kapcsolatos dolgokban közvetlenül
részt venni. Mindent a ZS+G Bt. végez el, a Partner csupán online közvetít a jutalékért cserébe.

Elutasításra kerülnek olyan weboldalak, amelyek:

 tartalom nélküliek (fejlesztés alatt, jelentkezzen később újra!), 

 obszcén szavakat, kifejezéseket tartalmaznak,

 szexuális és felnőtt tartalmúak,  

 gyűlöletet keltők, erőszakra uszítóak, 

 fajra, nemre, vallásra, népcsoportra vagy szexuális másságra vonatkozó diszkriminációt tartalmaznak,

 illegális tevékenységre felhívnak, vagy ilyen tartalmakat hordoznak.

2. ZS+G Bt.

ZS+G Bt. üzemelteti a Forrásvíz Webáruházat (http://viztisztitobolt.hu ), biztosítja a Partnerek részére az
affiliate feltételeket és rendelkezésre bocsátja az elfogadott Partnerek részére a Partnerprogram admin
felületet. Minden Partner részére az affiliate rendszer egy egyedi azonosítót (ID) biztosít, amely lehetővé 
teszi az ajánlások követését. ZS+G Bt. folyamatosan biztosítja a megrendelések maradéktalan teljesítését, az
adatbázis naprakész állapotát, az aktuális információkat. A Partner rendelkezésére bocsátja azt az affiliate
linket (és html elemeket), amellyel folyamatosan, online elérhető a Forrásvíz Webáruház. ZS+G Bt. fenntartja 
magának a jogot, hogy a Partner weboldalát rendszeresen figyelemmel kíséri, és az esetleges, a
Szabályzattól eltérő tartalomra a Partner figyelmét felhívja. 

3. Partner

Partner elfogadja, hogy nem szerepeltet weboldalán más cégektől származó fordított ozmózis víztisztító 
vagy KDF zuhanyszűrő ajánlatot. Ez a kötelezettség nem zárja ki, hogy más, a mi termékpalettánkon nem 
szereplő terméket, vagy saját terméket ne szerepeltessen az ajánlatai között. 

4. A termékek közvetítése

A Partner feladata a http://viztisztitobolt.hu weboldalon található termékek online kiközvetítése. Partner
„elküldi” a Partner weboldalát látogató személyt a http://viztisztitobolt.hu weboldalra, aki ott körülnéz,
tájékozódik, majd vásárol is. Az affiliate linkekről érkező látogatókat (IP címüket) a rendszer 6 hónapig tudja 
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beazonosítani, azaz ha egy látogató nem vásárol rögtön, csak később és esetleg akkor már közvetlenül 
látogat el a Forrásvíz Webáruház weboldalára, akkor az első látogatást követően 6 hónapig képes a rendszer 
az eredeti (első) affiliate linket az adott IP-címhez hozzárendelni. 

Mindenegyes létrejött megrendelést, jutalékot és kifizetést a Partner követni tud a Partnerprogram admin
felületére belépve. Minden egyes eladott (kifizetett) termék után (ahol a vásárlót a Partner ajánlotta), a
ZS+G Bt. Partner részére 15%-ot fizet a bruttó eladási árból. A reklámozáshoz minden a Forrásvíz Webáruház
oldalain fellelhető információt (kép, banner, szöveg) felhasználhat. Az affiliate oldalon saját affiliate 
azonosítójával linkeket gyárthat. Minden, a Partner által közvetített Megrendelőt a ZS+G Bt. saját 
vásárlójának tekint, így ugyanazok a vásárlási, termék garanciális, szállítási, beszerelési és fizetési feltételek
vonatkoznak rájuk, mint a ZS+G Bt. többi vásárlójára.

5. Az árak

A termékek bruttó árai a http://viztisztitobolt.hu weboldalon aktualizáltak. A Partner ezeken az árakon
ajánlhatja a leendő Megrendelőknek a termékeket. 

6. Jutalék, kifizetés, számlázás

Minden egyes megrendelt és kifizetett termék után (ahol a Megrendelőt a Partner ajánlotta), a ZS+G Bt. a 
Partner részére 15%-ot fizet a vételárból. ZS+G Bt. a jutalékokat minden hónapban összesíti. Ha az összeg
elérte a nettó 10.000 Ft-ot, akkor a soron következő hónap 10-ig átutalja a Partner által megadott 
bankszámlára az előzetesen Partner által kiállított, és ZS+G Bt. részére megküldött számla ellenében. 
Amennyiben adott hónapban az összesített jutalék nem éri el a nettó 10.000 Ft-ot, akkor a jutalék
továbbgöngyölítődik a következő kifizetési időszakra. ZS+G Bt. a kifizetendő jutalékokról Teljesítési igazolást 
küld Partner részére.

Amennyiben a Partner nem számlaképes, addig nem tudjuk kifizetni a jutalékot, amíg nem válik
számlaképessé. Partner jutaléka természetesen nem vész el, azt folyamatosan nyomon tudja követni az
Affiliate Partnerprogram admin oldalán és, ha elért egy olyan mennyiséget, amit már szeretne számla
ellenében megkapni, akkor a számla benyújtásával, ZS+G Bt. azt kifizeti. A tevékenység ÁFA-ja: 25%.

Ha Partner nem tartozik ÁFA körbe, akkor a nettó jutalékot kell kiszámláznia ZS+G Bt. felé.

Mi szerepeljen a számlán (?): „Jutalék”, ehhez az alábbi tevékenységi kőrt kell felvennie Partnernek: 8299 - 
Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás. 

A jutalékok kifizetésének feltétele, hogy Partner jelen Szabályzat adatlappal ellátott változatát* aláírva és
kitöltve megküldje ZS+G Bt. részére!!!

7. Bizalmas információk

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen Szabályzattal kapcsolatban tudomásukra jutott 
információkat, adatokat bizalmasan kezelik, azt harmadik félnek a másik szerződő fél hozzájárulása nélkül 
semmilyen formában nem adja ki, arról adatot nem szolgáltat.
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8. A Partnerprogram Szabályzat módosítása

ZS+G Bt. meghagyja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot módosítsa, különös tekintettel (árváltozás,
árfolyamváltozás, illetve üzleti érdekek esetén) a fogyasztói árak és a Partner jutalék százalékok
tekintetében. Minden a Szabályzatot érintő változást az életbelépést megelőzően 10 nappal ZS+G Bt. 
megküldi a Partner részére.

Kiadta: Forrásvíz Webáruház (ZS+G Bt.), 2008.

* Affiliate Partnerprogram Szabályzat adatlappal ellátott változata letölthető itt: 
http://viztisztitobolt.hu/partnerprogramszabalyzat.pdf
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