
  
 
 
                                          Hűségprogram Általános Felhasználási Feltételei 
 
A https://hirdessonline.com  internetes oldal üzemeltetője a OPTIMUS  D&R LTD (székhely:Unit 
22,Bulrushes Business Park,Coombe Hill Road,East Grinstead,West Sussex,United Kingdom, 
RH19 4LZ,company number 11125999),továbbiakban Üzemeltető lehetőséget biztosít minden 
Hirdetőjének a Hűségprogramban való részvételben. 
A Hűségprogram (továbbiakban program) egy speciális motiváló és ajánló rendszer, melyben 
az Üzemeltető ( Megbízó ) és a Hirdető ( Megbízott ) között egy Megbízási jogviszony jön 
létre. 
A programban való részvétel önkéntes és bármikor megszüntethető az Ügyfélszolgálatnak 
küldött írásbeli lemondó nyilatkozattal. 
A program nem pénzügyi termék,nem befektetés,ilyen módon történő továbbajánlása 
szigorúan tilos. Az ilyen okból keletkezett károkért Üzemeltető semmilyen felelősséget 
nem vállal.. 
 
A programban résztvevők a hirdetésük ( szolgáltatás) díjának  megfizetése  után ún.pozíciókat 
kapnak,amelyek időrendi sorrendben(a hirdetési díjak Üzemeltető bankszámlájára történő 
beérkezésének sorrendjében) bekerülnek egy speciális bináris rendszerbe,melynek leírása a 
Főoldalon   a regisztrációs felület alatt található. 
A pozíciókat Üzemeltető ajándék formájában biztosítja a Hirdetőknek,melyek névre szólóan és  
sorszámozva kerülnek kiosztásra..A pozíciók adás-vételére,ajándékozására,átírására nincs 
lehetőség.Speciális esetben Üzemeltető engedélyével és jóváhagyásával lehetőség van a 
hirdetési csomag értékesítésére.Hirdető a saját webirodájában nyomon tudja követni a pozíciók 
útját. 
1 hónapos hirdetés esetén 1db pozíciót 
3 hónapos hirdetés esetén 1+1 db pozíciót, 
6 hónapos hirdetés esetén 2 db pozíciót,plusz 2bónusz pozíciót,  
12 hónapos hirdetés esetén 4 db pozíciót,plusz 4 db bónusz pozíciót, 
VIP csomag esetén 8 db pozíciót,plusz 10db bónuszpozíciót biztosítunk a Hirdetőknek. 
 
Ha a Hirdető ajánlási linkjével érvényes regisztráció történik,akkor minden regisztrációkor 1 db 
bónusz pozíció kerül kiosztásra.Érvényesnek azokat a regisztrációkat tekintjük,ahol legalább 1 
havi hirdetési díj befizetésre került és a hirdetés megjelent az arra biztosított felületen. 
 
A bónusz pozíciók nem kerülnek automatikusan a bináris rendszerbe,azokat élesíteni kell. 
Az élesítés minden bónusz pozíció esetében egyszeri 8€ önköltségi ár megfizetése ellenében 
történik. 
Hirdető nem köteles a keletkezett bónusz pozícióit élesíteni. 
 

https://hirdessonline.com/


A pozíciók kifutásakor minden Hirdetőt egyszeri 125€ összegű jóváírás illeti meg,melynek 
igénylését a webirodájában teheti meg. 
 
 
 
 
 
Üzemeltető garantálja,hogy az igényléstől számított 3 munkanapon belül az összeget átutalja a 
Transferwise rendszerén keresztül a Hirdetőnek. 
Mivel az így keletkezett jutalékok egy speciális Megbízási jogviszony keretében lettek 
kifizetve, a Hírdetőnek a lakóhelye szerint illetékes országban kell azokat bevallania. 
Ezek elmulasztásáért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal! 
A pozíciók bináris rendszerben történő haladását kizárólag a hirdetési forgalom befolyásolja,így 
Üzemeltetőnek nem áll lehetőségében időkeretet meghatározni a pozíciók kifutására. 
Üzemeltető elemi érdeke,hogy a forgalmat növelje,ezért mindent meg fog tenni azért,hogy a 
pozíciók minél hamarabb kifussanak. 
 
 
Pénzvisszatérítési garancia: 
 
Üzemeltető minden hirdetési csomagot és előleg pozíciót vásárolt tagnak pénzvisszatérítési 
garanciát biztosít. 
Ennek menete a következő: 
Hirdető a cég hivatalos e-mail címére egy kérelmet ír,amelyben kéri a hirdetési csomag árának 
visszatérítését.Ebben az esetben első körben Üzemeltető felajánlja az ajánlónak az irodát 
átvételre,amennyiben ajánló erre nem tart igényt,illetve nem tud új vevőt hozni rá,akkor a cég 
adja el az irodát az első új belépőnek vagy bármelyik régebbi tagnak. 
Amennyiben Üzemeltető  az ajánlótól a direkt jutalékot vissza tudta venni,akkor a kilépő tag a 
teljes vételárat visszakapja,ennek hiányában csak az ajánlói jutalékkal csökkentett összeget 
fizeti ki részére. 
Kifizetést csak saját névre szóló, pontosan és hiánytalanul kitöltött banki adatok ( IBAN 
és SWIFT kód ) esetében tudunk kezdeményezni! 
 
 
VIP csomagok darabszámának korlátozása 
 
A program nem pénzügyi termék,nem befektetés,ezért Üzemeltető az egy személy birtokában 
lévő VIP csomagok darabszámát 3db-ban maximálta. 
Közös háztartásban élő tagok esetében maximum 6 db VIP csomag a megengedett 
darabszám. 
 
 
Tagok kizárása 



 
Amennyiben Üzemeltető bármilyen csalást,visszaélést tapasztal valamelyik tag esetében, az 
súlyos szerződésszegésnek minősül, ezáltal joga van azonnali hatállyal a csomagja árának 
visszatérítése mellett KIZÁRNI A PROGRAMBÓL indoklás nélkül.  
 
 
Belső utalások 
 
Üzemeltető lehetőséget biztosít a Hirdetőknek,hogy egymás között pénzt mozgassanak. 
A pénz küldésének 500€ értékhatárig nincs korlátja,a 2. alkalomtól Üzemeltető engedélye 
szükséges. 
Csak azok között az ügyfélirodák között van lehetőség pénzküldésre,amelyeknél a profiladatok 
hiánytalanul ki vannak töltve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jutalékok: 
 
Definíciók: 
 
1.Direktek 
-azon új hirdetők,akiket a tag a saját regisztrációs linkje segítségével közvetlenül  
maga után regisztrált a programba 
 
2.Indirektek 
-azon hirdetők,akiket a tag direktjei regisztráltak közvetlenül maguk után a rendszerbe. 
Ez az úgynevezett második mélység. 
 
Ajánlói jutalék: 
 
Minden olyan direkt után,akit ajánló a saját regisztrációs linkjével regisztrált az általuk  
választott hirdetési csomag összegének 20%-át kapja ajánlói jutalékként. 
Régebbi tag új vásárlása esetén a jutalék 10%.  
A bónusz pozíciók után nem jár ajánlói jutalék. 



 
Indirekt jutalék: 
 
Ajánló minden indirektje által megvásárolt hirdetési csomag 5%-át kapja ajánlói jutalékként. 
 
Havi pool jutalék: 
 
Üzemeltető minden keletkezett hirdetési pozíció után (kivéve bónuszok) elkülönít 1€-t egy  
számlára.Az így összegyűl összeget minden hónap végén szétosztja azon tagok között,akik az 
az adott hónapban érvényes,hirdetési csomagot vagy prémium előlegcsomagot vásárló új tagot 
delegált a rendszerbe. 
 
Példa: 
1000€ van az alapban 100 új érvényes regisztráció történt. 
Ebben az esetben 1 új regisztrált után 10 € havi pool jutalék jár,így pl.10 új regisztrált esetében 
10x10€,azaz 100€ a havi pool jutaléka. 
Aki az adott hónapban több embert regisztrált,az minden ember után megkapja a jutalékot. 
 
 
 
 
Vezetői pótlék 
 
Üzemeltető minden keletkezett hirdetési pozíció után elkülönít 1€-t egy alapba. 
Az így összegyűjtött összeget minden hónapban szétosztja azon tagok között,akiknek 
3 különálló direkt vonalán minimum 1 vásárlás történt bármilyen mélységben. 
Ebből az alapból minden tag többször is részesedhet az aktív vonalai számának 
függvényében.(Ha 6 aktív vonala volt az adott hónapban,akkor 2-szer fog az alapból 
részesedni) 
. 
 
 
 
Bónusz pozíciók kompenzációja 
 
Üzemeltető figyelemmel kíséri a bónusz pozíciók élesítésének folyamatát. 
Jutalmazni akarunk,nem büntetni,ezért minden év végén a legtöbb élesített bónusz pozícióval 
rendelkező 10 Hirdetőt értékes pénzjutalomban részesítjük. 
 
 
 
 
Üzemeltetőnek joga van a Hűségprogram egyoldalú megváltoztatására előzetes bejelentés  



nélkül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


