Compass
Iránytű a REVONET hálózat rendszeréhez
A kétezres évek elején az internet rohamos elterjedése utat nyitott a
közösségi vállalkozási formák megjelenésének és elterjedésének
világszerte. A legismertebb és legsikeresebbek ezek közül mára olyan
ismert márkákká és mindennapi szolgáltató partnerré váltak, mint például
a külföldi szállások piacát forradalmasító Airbnb, vagy a taxizást megújító
Uber és Lyft. Ezt a közösségi vállalkozási formát választottuk mi is ahhoz,
hogy azt a hálózati marketing elemeivel ötvözve egy forradalmian új
online-kereskedelmi-közösségi-vállalkozási formát hozzunk létre és
tegyünk sikeressé az egész világon, a Revonet Klubot. Ezt olyan onlinekereskedelmi-közösségi-vállalkozási modellek alkalmazásával érjük el,
melyek nemcsak rendkívüli előnyöket kínálnak, de segítik is a közösség
tagjait az anyagi, egészségi és szellemi stabilitásuk és egyensúlyuk
megteremtésében és megőrzésében.
Meggyőződésünk, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy a legjobb
minőségű termékekből vásárolhasson, akár világmárkák termékeiből is,
megfizethető áron. Erre kínál megoldást a Revonet Klub, amelyben a
közösségi
marketing
erejére
építve a
Klub tagjai rendkívüli
kedvezményekkel vásárolhatnak és folyamatosan bővülő exkluzív
kedvezményekben is részesülhetnek a Klubbal szorosan együttműködő
Aldubee.com online kereskedelmi platformon. És ha a Klubtag nem csak
az előnyöket szeretné kihasználni, de partnerként a klubtagság előnyeinek
megismertetésével
és
az
Alldubee.com
minél
szélesebb
körű
megismertetésével
segít
a
Klub
kereskedelmi
alkupozíciójának
erősítésében is, partneri erőfeszítéseit az eredmények függvényében
különleges kedvezményekkel és teljesítményarányos jutalékkal is
elismerjük. Sőt, Klubtagjaink a megfelelő képzés elvégzésével és a
szükséges speciális ismeretek elsajátítása után új kereskedelmi
partnereket és árukat is ajánlhatnak és kapcsolhatnak be a kereskedésbe,
külön díjazás ellenében.
Alapfogalmak
Revonet / Revonet Klub
A Revonet Klub az a közösség és annak szervezete, amely az alapítók által
meghatározott küldetéssel összhangban segíti a tagjait az anyagi,
egészségi és szellemi stabilitásuk és egyensúlyuk megteremtésében és
megőrzésében.
A Revonet Klub Európát tekinti hazájának, de cél a klubtagság előnyeinek
megismertetése fokozatosan a többi földrészen is.
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Vásárlói tagság
Az
Alldubee.com
platformon
a
vásárlók
automatikusan
–
a
személyazonosságuk védelme érdekében csak azonosító számmal jelölve
– a Revonet Klub tagjaivá is válnak Vásárló státuszban, és a vásárlásaikkal
hozzájárulnak a Bináris fában elfoglalt elhelyezkedésük szerinti hálózati
struktúra adott havi forgalmához. A Vásárlók jutalékra nem jogosultak.
Vásárlóként kétféle regisztráció lehetséges:
1. Új vásárló regisztrálhat az Alldubee.com rendszerébe egy már
regisztrált tag, úgynevezett Szponzor segítségével, ilyenkor a
Szponzor Alldubee ID számának felhasználásával lehet regisztrálni,
és ilyen ID számmal minden Klubtag rendelkezik. A regisztráció
további feltétele legalább egy valós e-mail cím és a hozzá tartozó
jelszó megadása, valamint az Általános Szerződési Feltételek és az
Adatkezelési nyilatkozat elolvasás utáni elfogadása.
2. Az Alldubee.com-hoz van lehetőség közvetlenül, szponzor
közreműködése nélkül is, egy valós e-mail cím és a hozzá tartozó
jelszó megadása, valamint az Általános Szerződési Feltételek és az
adatkezelési nyilatkozat elolvasás utáni elfogadását követően
regisztrálni. Ebben az esetben a magát Vásárlóként regisztráló
cselekvőképes természetes személyt az informatikai rendszer a
Revonet Klub regisztrált Klubtag partnerei közül az adott hónapban
egy üzletileg aktív, egy specifikus és periodikusan ismétlődő
algoritmus szerint soron következő kiválasztott tagjának hálózati
struktúrájába helyezi el és ott rögzíti, mint Vásárlót.
A vásárlói regisztráció és a tagság fenntartása az Alldubin.com
rendszerében ingyenes.
A vásárlói tagság csak az Alldubee.com platform által kínált
termékek megvásárlására és szolgáltatások igénybevételére jogosít
az ÁSZF és egyéb feltételek szerint, az adott ország-specifikus jogi
és egyéb szabályozásainak figyelembevételével. A vásárlói
regisztráció eredményeként szerződés jön létre az új Partner és az
Alldubee.com között. Az Alldubee.com platformon a vásárlás és a
szolgáltatások igénybevételi lehetősége a regisztrációt követően
nyílik meg.
Revonet Klub tagság
A Revonet Klub tagja csak
természetes személy lehet.

18.

életévét

betöltött,

cselekvőképes

A Klubhoz tagként csatlakozni csak egy már Klubtag meghívásával, a
meghívó Klubtag - mint Szponzor – Klubtag ID számának felhasználásával,
ahhoz csatlakozva lehetséges.
Amennyiben valaki nem rendelkezik
meghívóval, azaz nincs Szponzora, a Revonet Klub jelöl ki neki szponzort,
akinek a struktúrájába be tud csatlakozni.
A Revonet Klub a tagság előnyeiért tagsági díjat számol fel a tagság
fokozatainak megfelelően.
A csatlakozási díj egyszeri és a csatlakozáskor kell megfizetni.
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A 2018 május hónapban aktív tagsággal rendelkező hálózati tagok a
zárókártyájuk kifizetésével automatikusan Revonet Klub tagokká válnak,
mint Törzsklubtagok. A Törzsklubtagok száma korlátozott és ezen kívül
más módon nem lehet Törzsklubtag tagságot szerezni. A Törzsklubtagokra
a jelen Compass szabályai mellett bizonyos különös szabályok is
vonatkoznak, amiket egy külön dokumentum tartalmaz.
A csatlakozási díj mellett az új tagnak szükséges a Revonet Start csomag
megvásárlása is az Alldubee.com platformon keresztül. A Start csomag
megvásárlása nem feltétele a csatlakozásnak, viszont a teljes jogú
tagsághoz szükséges, mivel a Start Csomag megvásárlása feltétel a
Revonet Klub partneri programjában való részvételhez, beleértve az új
Klubtagok szponzorálásáért illetve a forgalom alapján kalkulált jutalékból
való részesedést.
Az újonnan csatlakozott Klubtagok részére a megvásárolt Revonet Start
Csomag a névjegykártyák elkészítését követően egyben, postán kerül
kiküldésre.
A Revonet Start csomag aktuális tartalma:
 Revonet Klub információs füzet
 Használati útmutató az Alldubee.com lehetőségeihez
1 db
 Revonet Car Club ismertető
 Revonet Store manager program tájékoztató
 Revonet írómappa
 Revonet névjegykártya (névre szóló)
csomag
 Revonet Klub kitűző
 Revonet Klub autómatrica

1 db
1 db
1 db
1 db
1
1 db
1 db

A csatlakozási díj megfizetése és a Revonet Start csomag megvásárlása
együttesen jogosít fel a tagsággal kínált előnyök igénybevételére.
A Revonet Klub tagság szintjei és az általuk nyújtott előnyök:
Basic tagsági szint
200 Euró csatlakozási díj
 Hozzáférés az Alldubee.com platform kínálta kedvezményekhez
 az Alldubin.com platformon 2 000 Store pont
 Részvételi lehetőség a Revonet Klub partneri programjában
(maximum 200 Euró / hó jutalék összeghatárig a Direkt jutalékból,
és ugyanekkora összeghatárig a Bináris jutalékból)
 Partnerként saját webiroda használatára jogosult
 1 db Revonet bankkártya igényelhető
Bronz tagsági szint
500 Euró csatlakozási díj
 Hozzáférés az Alldubee.com platform kínálta kedvezményekhez
 az Alldubin.com platformon 5 000 Store pont
 Részvételi lehetőség a Revonet Klub partneri programjában
(maximum 500 Euró / hó jutalék összeghatárig a Direkt jutalékból,
és ugyanekkora összeghatárig a Bináris jutalékból)
 Partnerként saját webiroda használatára jogosult
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1 db Revonet bankkártya igényelhető

Silver tagsági szint
1 000 Euró csatlakozási díj
 Hozzáférés az Alldubee.com platform kínálta kedvezményekhez
 az Alldubin.com platformon 10 000 Store pont
 Részvételi lehetőség a Revonet Klub partneri programjában
(maximum 1 000 Euró / hó jutalék összeghatárig a Direkt jutalékból,
és ugyanekkora összeghatárig a Bináris jutalékból)
 Partnerként saját webiroda használatára jogosult
 1 db Revonet bankkártya igényelhető
Gold









tagsági szint
2 000 Euró csatlakozási díj
Hozzáférés az Alldubee.com platform kínálta kedvezményekhez
az Alldubin.com platformon 20 000 Store pont
Partnerként saját webiroda használatára jogosult
Részvételi lehetőség a Revonet Klub partneri programjában
(összeghatár korlátozás nélkül a Direkt jutalékból, és maximum 10
000 Euró / hó jutalék összeghatárig a Bináris jutalékból)
12 hónap részletfizetési lehetőség az Alldubee.com platformon való
vásárlásnál a nagyobb értékű cikkek vásárlásához a csatlakozási díj
maximum 70%-áig (1 400 Euró).
1 db Revonet bankkártya igényelhető

Platinum tagsági szint
5 000
Euró
csatlakozási díj
 Hozzáférés az Alldubee.com platform kínálta kedvezményekhez
 az Alldubin.com platformon 50 000 Store pont
 Partnerként saját webiroda használatára jogosult
 Részvételi lehetőség a Revonet Klub partneri programjában a
következő feltételekkel:
o 1 helyett 3 pozíció a jutalékstruktúrában, minden pozícióhoz 1
db Revonet bankkártya igényelhető
o a megszerezhető Direkt jutalék havi összege korlátlan, a
bináris jutalék összege maximum 10 000 Euró per hó
 12 hónap részletfizetési lehetőség az Alldubee.com platformon való
vásárlásnál a nagyobb értékű cikkek vásárlásához a csatlakozási díj
maximum 70%-áig (3 500 Euró).
Részletfizetés esetén a részletek megfizetésének biztosítéka a
bankkártyatulajdonos / főkártya birtokos meglévő és keletkező Revonet
jutaléka. Késedelmes fizetés esetén a bankkártya használata az első
hónapban felfüggesztésre kerül, a fizetési hátralék automatikusan az
aktuálisan keletkező jutalékból kerül levonásra. Ismétlődő elmaradás
esetén a tag bankkártyája letiltásra kerül, a klubtag tagsági viszonya
pedig felfüggesztésre kerül a teljes tartozás megtérítéséig.
Store pontok
A Store pontok az Alldubee.com platform által kínált különleges ajánlatok
megvásárlásakor, kizárólag az Alldubee.com platformon használhatók fel
oly módon, hogy a megvásárolni kívánt termék ára az ott feltüntetett
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megosztás szerint, részben vagy egészben, Store pontok felhasználásával
is kifizethető.
A Store pontok érvényessége a megvásárlástól számított 90 nap.
A tagsági szint megváltoztatása
A tagok alacsonyabb tagsági szintről kétféleképpen léphetnek magasabb
tagsági szintre:








a magasabb tagsági fokozatot meg lehet venni teljes áron (például
Basic tagság esetén a Bronz tagsági szint megvásárlásához 500 Euró
csatlakozási díjat kell befizetni), vagy
ha szponzorként új közvetlen új tagokat csatlakoztat a tagsági szint
megszerzésétől számított maximum 6 hónapon belül, a magasabb
csatlakozási díj megfizetése nélkül 1 fokozattal magasabb tagsági
szintre léphet, egészen a Gold tagsági szint eléréséig.
A magasabb tagsági szintekhez a következő számú új közvetlen
tagok csatlakoztatása a követelmény:
o Bronze
12 új közvetlen Klubtag csatlakozó
o Silver
24 új közvetlen Klubtag csatlakozó a Bronze
szinttől számítva
o Gold
36 új közvetlen Klubtag csatlakozó a Silver szinttől
számítva
A csatlakoztatási követelmények sikeres teljesítése esetén a Klubtag
a magasabb rangra való minősüléshez szükséges utolsó új közvetlen
Klubtag csatlakoztatásának hónapjában már a magasabb szintre lép,
és a magasabb tagsági szint szerinti jutalékhatár lesz rá érvényes az
adott hónaptól kezdődően

Vezetői Rangok a Revonet Klub rendszerében
A Revonet Klub fenntartja a jogot arra, hogy a kiemelkedő teljesítményt
elért Klubtag partnereit elismerje, egyebek mellet Vezetői rangok
odaítélésével.
Gold Manager vezetői rang
A Gold manager rangú Klubtagok jogosulttá válnak a saját csoportjukban
saját tréningeket szervezni. melyek tervezett idejét, témáját, díjazását és
tematikáját kötelesek a Revonet Klub vezetésével előzetesen egyeztetni.
A Gold manager rang minősülési feltételei:
 minimum Gold tagsági szint
 Folyamatos aktivitás fenntartása
 Minimum 6 új közvetlen Klubtag csatlakoztatása minden naptári
évben, akik közül legalább 3 Gold tagsági szinten van (vásárlás vagy
csatlakoztatás eredményeként) a csatlakozásukat követő 3 hónapon
belül
 Maradéktalanul és folyamatosan teljesíti az Etikai kódex Vezető
Klubtagokkal szembeni elvárásait
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Revonet bankkártya
A Revonet Klub egy nem-magyarországi pénzintézettel együttműködve
Revonet bankkártyákat tesz elérhetővé a Klubtagok részére. Ez a
következő előnyökkel rendelkezik:





Nemzetközileg széles körben használható Mastercard bankkártya
A Revonet Klubban keletkezett jutalékok közvetlen kiutalása a
Revonet bankkártyákra, külön költség nélkül
társkártyák közötti utalások ingyenesek és azonnal teljesítésre
kerülnek
A Revonet bankkártya birtokosai az aktuális Revonet tagsági szintjük
értékének 70%-áig 6 hónapos (Gold tagság esetén 12 hónapos)
kamatmentes
részletfizetési
lehetőséget
igényelhetnek
az
Alldubee.com
platformon
vásárolt
termékek
esetében.
A
részletfizetési lehetőség nem automatikus, igénylést követően eseti
és egyedi elbírálás alapján kerül megítélésre.

A Revonet bankkártyára vonatkozó díjak és feltételek:
1. A Revonet bankkártya egyszeri igénylési díja a tagsági szinteknek
megfelelően a következő:
 Basic tagsági szint
1 bankkártya
85
Euró
igénylési díj
 Bronz tagsági szint
1 bankkártya
60
Euró
igénylési díj
 Silver tagsági szint
1 bankkártya
50
Euró
igénylési díj
 Gold tagsági szint
1 bankkártya
1
db
ingyenes
 Platinum tagsági szint 3 bankkártya
2 db ingyenes +
1 db
50 Euró / db igénylési
díj
2. A Revonet bankkártya mellé igényelhető társkártya, például
családtagok részére. A társkártyák igénylési díja 50 Euró / kártya
3. A Bankkártya éves díja 50 Euró / kártya
4. Családi csomag: a Családi csomag 5 társkártyát tartalmaz, amelyek
igénylésére egyidejűleg kerül sor. A családi csomag díja 200 Euró,
azaz minimum 50 Euró kedvezményt tartalmaz.
5. A Törzsklubtagok ingyenesen igényelhetnek 1 db Revonet
Bankkártyát, amit a zárókártyájuk kifizetését követően vehetnek át.
A Revonet bankkártya kibocsátására, a használatával kapcsolatos díjakra
és költségekre a kibocsájtó pénzintézet aktuális díjszabása az érvényes.
A Revonet Klubhoz való csatlakozás menete
A Revonet Klubhoz csatlakozó természetes személyeket Klubtagoknak
vagy Partnereknek hívjuk.
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A Revonet Klubhoz csak a Revonet Klubot bemutató személytől (szponzor)
kapott regisztrációs kód felhasználásával, kizárólag online formában lehet
csatlakozni.
A Revonet Klubhoz való regisztráció során kötelezően elfogadásra
kerülnek a Klub Általános Szerződési Feltételei, és ezzel egy szerződés jön
létre az új Partner és Revonet Klub között.
A Partnerek a regisztrációt követően a szponzoruk (az a személy, akitől a
regisztrációs kódot kapták) közreműködésével az informatikai rendszer
által biztosított webirodájukban Revonet klubkártya vásárlásával eredményes üzleti tevékenységük után - jutalékot biztosító pozíciót
kapnak.
Az új Partnerek elhelyezésére a Revonet Klub struktúrájában (Bináris fa)
72 óra áll a szponzor rendelkezésére. Amíg ez meg nem történik, az új
partnerek egy úgynevezett Várószobában tartózkodnak. Az új Partnereket
a struktúrában a megadott 72 órán belül a csatlakozás sorrendjétől
függetlenül, bármilyen sorrendben el lehet helyezni.
A még a Várószobában található, a Bináris fában még el nem helyezett új
Partner a hozzá regisztrált Partnereket és Vevőket addig nem látja a
Várószobában, és nem is tudja őket elhelyezni a Bináris fában, ameddig Őt
el nem helyezték. Egy el nem helyezett Partnerhez történt új regisztráció
esetén az új regisztrált Partner számára a Várószobában a 72 óra a
Szponzora elhelyezésétől indul.
Revonet Klub Partner program
A Revonet klub Partner programjában csak a Revonet Start csomaggal
rendelkező, az adott jutalékperiódussal aktivitással rendelkező Klubtagok
vehetnek részt.
Genealógia és Bináris fa
A Revonet Klub tagjai a csatlakozásukat követően kötelező módon egy
saját belső struktúra szerint kerülnek elhelyezésre a Klubon belül.
Ez a saját belső struktúra gyakorlatilag egyidejűleg 2 különböző struktúrát
jelent (Genealógia és Bináris Fa), ezek a struktúrák biztosítják a Klub
elszámolási rendszerének az alapját.
A Genealógia az a szponzori struktúra, amely azt mutatja meg, hogy az
új Klubtag / Partner kinek a meghívásával csatlakozott a Revonet Klubhoz,
azaz ki mutatta be neki a Klub lehetőségeit.
A Genealógia szponzori struktúrájában egy Klubtag partnerhez korlátlan
számú közvetlen Klubtag partner és Vásárló kapcsolódhat, akik a Bináris fa
struktúrájában korlátlan mélységben helyezkedhetnek el.
A Genealógia szponzori struktúrája arra szolgál, hogy a Revonet Klub ez
alapján számítja ki a Direkt jutalékok összegét az adott periódusban.
Direkt jutalék (20%)
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Minden Klubtag / Partner, aki teljesítette az adott időszakban az aktivitási
követelményt, Direkt jutalékra jogosult az adott periódusban hozzá
közvetlenül csatlakozott összes Partner tagsági kártya vásárlása
(csatlakozási díja) után.
A Klubtag partnert Direkt jutalék illeti meg a hozzá közvetlenül
csatlakozott Partnerek aktív klubtagsági kártya (APC) vásárlásai után is.
A Direkt jutalék mértéke 20%.
A Direkt jutalék összege nem haladhatja meg a jutalékot kapó Klubtag
partnernek az adott periódusban érvényes tagsági szintjének megfelelő
összeghatárt. A havi aktív státuszt biztosító kártyák összegei nem növelik
a jutalékokra vonatkozó összeghatárt.
Amennyiben egy Klubtag partner valamely hónapban egy magasabb
tagsági szint megvásárlásával magasabb tagsági szintre lép, a lehetséges
jutalék maximum összege a vásárlás / új szintre lépés dátumát követő
hónap első napján emelkedik az új szintnek megfelelő összegre.
Az adott periódusban a maximális limitet meghaladó jutalék a
későbbiekben nem vehető fel.
A Gold és Platinum tagsági szinttel rendelkező Klubtag partnerek számára
a megszerezhető Direkt jutalék havi összege korlátlan.
Bináris fa
A Bináris fa egy olyan hálózati struktúra, amelyben minden Klubtag
partner közvetlenül csak 2 közvetlen csatlakozó Klubtag partnert (2
„lábat” vagy 2 „ágat”) tud a saját pozíciója alá csatlakoztatni, ezen túl
minden új csatlakozó már valamelyik korábban szponzorált tag alá kerül.
Ebben a struktúrában a jutalékkifizetés bármekkora mélységig lehetséges,
így a Klubtag partnerek ki tudják használni az internet nyújtotta előnyöket,
az elérhető emberek hatalmas számát, a szinte teljesen automatizálható
csatlakoztatást, és ennek köszönhetően rövid időn belül hatalmas csoport
épülhet fel.
A Genealógiában regisztrált Vásárlókat és Partnereket el kell helyezni a
Bináris fában is. Mindenkihez csak 2 Partnert és/vagy Vásárlót lehet
közvetlenül csatolni (2 ág) és ebbe a struktúrába bekerülhetnek más
Partner Genealógiájából is Partnerek és/vagy Vásárlók, valamint az
informatikai algoritmus szerint kiválasztott, a rendszerhez meghívó nélkül
csatlakozó új Partnerek és Vásárlók. A Bináris fában korlátlan mélységig
lehet építkezni. Az első 2 közvetlenül csatlakoztatott új Klubtag Partnert
csak a Szponzorral közös ágra lehet elhelyezni. Ezt követően az újonnan
csatlakoztatott további új személyek bármely, a rendszer által felajánlott
szabad helyre elhelyezhetők.
Bináris jutalék (10%)
Mivel a Bináris fa struktúrának megfelelően minden Klubtag partner csak 2
új Klubtag partnert tud közvetlenül csatlakoztatni, és a következő
csatlakozók már az alatta lévő szintekhez kapcsolódnak, hamar kialakul
mindkét „láb” alatt egy-egy „ág” a további csatlakozókból. A két „ág”
szinte sosem produkál egyenlő eredményt.
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A Bináris jutalék a Bináris Fa gyengébb forgalmú ágából kerül
kiszámításra, annak összege a gyengébb ág forgalmának 10%-a. A bináris
jutalék maximális összege a Klubtag partnernek az adott periódusban
érvényes tagsági szintjének megfelelő csatlakozási dj összegét nem
haladhatja meg, kivéve a Gold és Platinum tagsági szinttel rendelkező
Klubtagoknál, ahol a Bináris jutalék maximális összege 10 000 Euró
havonta.
A Bináris jutalékra való jogosultság feltétele, hogy az adott Klubtag Partner
rendelkezzen aktív klubtagsággal az adott periódusban, valamint
rendelkezzen mindkét ágán legalább egy-egy aktív klubtagsággal
rendelkező direkt Klubtag partnerrel. Amennyiben a Klubtag Partner saját
aktivitással rendelkezik, de nincs meg mind a két ágán a szükséges aktív
klubtagsággal rendelkező direkt Partnere, úgy az adott hónapban és még
az ezt követő első hónapban a jutalékalap tovább gyűlik, de jutalék csak
abban az esetben kerül elszámolásra, ha ez a feltétel is teljesül. Ha ez a
feltétel 2 egymást követő hónapban nem teljesül, az ebben az időszakban
összegyűlt jutalékalap törlődik.
A jutalék kifizetés alapja a gyengébb ág forgalma, 1-1 arányban. Ez azt
jelenti, hogy a gyengébb ágból, vagy az azonos forgalmú ágból kerül
kifizetésre a 10%.
Példa:
Egy Klubtag partnernek az adott hónapban az egyik bináris ágán keletkező
bináris jutalékalap 4.500 €, míg a másik ágán 5.700 €.
A bináris jutalék a gyengébb forgalmi ágon képződött jutalékalap 10 %-a,
így a bináris jutalék: 4.500x10%= 450 €.
A megszerezhető bináris jutalék felső limitje a Klubtag partner adott
periódusban érvényes tagsági szintjének megfelelő csatlakozási dj
összege. Ha a Partner 500 € értékű klubkártyánál magasabb értékű
klubkártyával rendelkezik, akkor ez a 450 Euró bináris jutalék teljes
egészében jóváírásra kerül a számláján.
Amennyiben az elszámolást követően bármely ágon marad jutalékalap, az
automatikusan átvezetésre kerül a következő elszámolási időszak
jutalékalapjába. Az egyes havi elszámolásoknál figyelembe vett jutalék
mennyisége mindkét ág forgalmából levonásra kerül, az erősebb ág
esetében a gyengébb ág elszámolásának a jutalékalapja kerül levonásra.
A Revonet Klub a fentiekben leírt Direkt jutalék és a Bináris jutalék
rendszere mellett fenntartja a jogot arra, hogy különböző éves, illetve
időszakos kihívások, versenyek és más kiírások keretében további
elismeréseket és jutalékokat osszon ki a Klubtag partnerek között az általa
aktuálisan meghirdetett feltételek szerint.
Aktivitásra vonatkozó szabályok
Minden Partnernek aktív klubtagsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy
jutalékra legyen jogosult az adott hónapban. Az aktív klubtagság kizárólag
30 € értékű Active Product Card (APC) megvásárlásával érhető el. Az aktív
klubtagságot előre kell biztosítani, tehát adott hónapban történő APC
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vásárlása kizárólag a következő egy hónapnyi klubtagságra jelent aktív
státuszt. Az aktív klubtagsági kártya díja legkésőbb minden hónap utolsó
napján meg kell érkezzen a számlavezető pénzintézethez, mivel ez a
következő havi aktív klubtagsági státusz feltétele.
Az Active Product Card arra az egy pozícióra jelent aktivitást, amelyikre
megvásárlásra került, és csak önálló pozícióval rendelkező Partner
vásárolhatja meg. Az aktív klubtagságot biztosító kártya kizárólag Online
számláról, Banki átutalással, illetve PayPal/Bankkártyás fizetéssel
rendezhető. Gift Card használatával aktív klubtagsági kártya nem
rendezhető!
A Partnernek lehetősége van egyszerre több hónapra előre megvásárolni
az Active Product Card-ot. 12 hónapnyi kártya egyidejű, előre történő
megvásárlása esetén a Partner 10 % kedvezményben részesül.
Az újonnan csatlakozott Klubtag partnerek számára a csatlakozáskor
megvásárolt tagsági kártya a csatlakozás hónapján túl a következő naptári
hónap utolsó napjáig bezárólag biztosítja az új Klubtag aktív státuszát.
Inaktivitás
Minden Klubtag Partnernek 2018 május hónaptól kezdődően összesen
maximum 6 olyan hónap lehet a tagsági viszonyában, amelyben nem
rendelkezik aktív klubtagsággal. Az aktív klubtagság visszaállításához az
inaktív hónapokra vonatkozóan az APC kártyákat visszamenőleg meg kell
vásárolni. Az inaktív hónapokra vonatkozóan jutalék nem számolható el,
továbbá a rendszerbe ingyenesen regisztráló új vásárlók közül a
Geneológiájába és Bináris rendszerébe inaktív időszakban új vásárló nem
rögzíthető, valamint az inaktív időszakban nem a jutalékalapja nem
növekedik tovább. Az aktív klubtagság helyreállításának feltétele a
kimaradt aktív klubtagsági kártyák visszamenőleges megvásárlása. Az
aktív klubtagság visszamenőleges helyreállítása nem teremt jogosultságot
jutalékra az eredetileg inaktív hónapokra.
Ha egy Klubtag egy hónapban nem rendelkezik aktivitással, az ezt követő
hónapban újra rendelkeznie kell aktivitással ahhoz, hogy a korábban
összegyűlt jutalékalap mennyiséget és saját vásárlási összforgalmat
megőrizze.
Ha egy Klubtag partner összesen több mint 6 hónap inaktív időszakkal
rendelkezik, véglegesen elveszíti mindkét ágon a korábban összegyűlt
jutalékalap mennyiséget és saját vásárlási összforgalmat, státusza pedig
Vásárló státuszra módosul.
Jutalékfizetés általános szabályai
A jutalékot attól a pillanattól kezdi el számolni a rendszer, amikor az adott
Partner a Genealógiában és a Bináris Fában is elhelyezésre került.
A havi zárások időpontja minden hónap utolsó napján 24:00 CET idő
szerint.
A havi zárás követően a jutalékszámítás 3 munkanapon belül készül el.
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Az elszámolást követően a jutalékban érintett minden Klubtag partner
Online irodájában megjelenik a saját havi jutalék kimutatása; a Klubtag
partnerek bármilyen jogcímen elszámolt jutaléka teljes egészében az adott
Klubtag partner saját Online számláján kerül jóváírásra.
A jutalék kifizetéséről, további felhasználásáról a Klubtag partner jogosult
dönteni.
Jutalékok kifizetése havonta egyszer lehetséges minden Klubtag részére,
ennek ideje minden hónap 10. napja, vagy az azt követő első munkanap /
banki nap.
Az Online számláról történő kiutalás a Partner által megadott
bankszámlára történik, aminek a költsége a Partnert terheli és a jutalékból
levonásra kerül. A banki átutalással történő jutalék kifizetés feltétele, hogy
a Partner az átutaláshoz szükséges adatokat előzetesen, minden kiutalás
megkezdése előtt pontosan közölje a Revonet Klubbal a Help desk-en
keresztül.
A jutalék kiutalásához a minimális összeg 100 Euró, az ennél kisebb
összegű jutalék belső vásárlásra (havi aktivitás) használható fel.
A kiutalás időtartama maximum 10 munkanap. A pénzmosás
megelőzésére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a Revonet Klub
csak az előzetesen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően beazonosított
Partner számára és pénzintézetnek teljesít átutalást.
Figyelem! A Revonet Klub felhívja a figyelmet arra, hogy a Klubtag
partnerek esetleges üzleti tevékenységüket kötelesek a saját országuk
hatályos és vonatkozó adózási- és egyéb jogszabályok betartása mellett
végezni, aminek a szabályszerűségéért a magánszemély Partner viseli a
teljeskörű felelősséget. Helyette és nevében a vállalat semmilyen
kötelezettséget e tekintetben nem vállal.
A Revonet Klub arra is nyomatékosan felhívja minden Klubtag partner
figyelmét, hogy az Online számláján megjelenő jutalék nem adózott
összeg, azt a saját országában a hatályos és vonatkozó előarások szerint
köteles bevallani és utána az adót szükség esetén megfizetni. A Revonet
Klub ennek teljesítéséért semmilyen felelősséget nem vállal.
Kiegészítő szabályok
A jelen Compass előírásait a Revonet Klub Általános Szerződési Feltételei
előírásaival és az Etikai Kódexben rögzített követelményekkel együtt, mint
egységes egészet kell értelmezni. A szabályok és előírások együttesen
alkotják azt a komplex keretrendszert, amely a Revonet Klub sikeres
működését biztosítani tudja.
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