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Jutalék Szabályzat 
 

 

Jelen szabályzat az Innofit-Team Kft. (2161 Csomád, Levente utca 14/a, cg.: 13-09-194577) és az általa 
működtetett többszintű affiliate rendszer („InnoFit®”) az Általános Szerződési Feltételek alapján 
csatlakozott, regisztrált Affiliate Partnerek („Partner”) Üzleti szabályzatban rögzített feltételek szerinti 
bónuszelszámolási és jutalék kifizetési rendjét szabályozza. 

Jelen szabályzatban használt fogalmak értelmezése megfelel az Üzleti Szabályzatban foglaltaknak. 

Jutalék (bónusz) jogosultság 

1. Bónusz elszámolásra az InnoFit minden – az Üzleti Szabályzatban meghatározott feltételeknek 
megfelelő – aktív Partnere jogosult. 

2. A Partner a saját- és csoportforgalma után az üzleti szintjének megfelelő bónuszra jogosult. 

A jutalék (bónusz) alapja 

3. A jutalék számításának az alapja a Partner saját és csoportjában létrejött, az innofit.hu online 
rendelési felületén keresztül beérkezett, pénzügyileg rendezett és visszaigazolt megrendelések 
(„vásárlás”) pontértéke „PÉ”, amelyet a Partner jelszóval védett webirodájában azonnal jóváírunk. 
A PÉ az üzleti szintekre történő minősülés alapja.  

4. A PÉ minden hónap első naptári napja 0:00 órától az adott hónap utolsó napja 24:00 óráig tartó 
időszakban gyűjthető. Minden naptári hónap végén a bónuszelszámolást követően az összes PÉ 
nullázódik, azonban a Partner az addig elért üzleti szintjét az Üzleti Szabályzatban foglaltak szerint 
megtartja.  

A jutalék (bónusz) kiszámítása 

5. Minden, a csoporton belüli vásárlás után a PÉ-kel együtt az adott pillanatban érvényes üzleti 
szintnek és szintkülönbségnek megfelelő differencia bónusz is jóváírásra kerül. Kivételt képeznek a 
jogdíj típusú bónuszok, amelyek elszámolására és jóváírására a havi zárás időpontjában kerül sor. 

6.  A vásárlás során jóváírt bónusz a PÉ és a PÉ 7. pontban rögzített euró egyenértékének, valamint az 
1. Táblázat alapján számított differencia-százaléknak a szorzata a mindenkori MNB euró 
középárfolyamon forintban kifejezve.  

7. 1 PÉ = 1,117 euró.  A PÉ euróban kifejezett értéke változtatásának jogát az Innofit-Team Kft. 
fenntartja. A szorzó változtatása a már jóváírt, elszámolt, de még ki nem fizetett jutalék mértékét 
nem érinti. 
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1. Táblázat 

Differencia-százalékok és jogdíj-bónuszok 

 Induló 
Munka-

társ  

Munka-
társ 

Team 
Leader 

Senior 
Team 

Leader 

Bronze 
Manager 

Silver 
Manager 

Gold 
Manager 

Director / 
Ambassador 

4. generáció  2% 

3. generáció  3% 

2. generáció  5% 

1. generáció  8% 

Gold 
Manager 

70% 65% 60% 55% 40% 20% 70%  

Silver 
Manager 

50% 45% 40% 35% 20% 50%   

Bronze 
Manager 

30% 25% 20% 15% 30%    

Senior Team 
Leader 

15% 10% 5% 15%     

Team Leader 10% 5% 10%      

Munkatárs 5% 5%       

Induló 
Munkatárs 

–        

 

8. A Partnert megillető havi bónusz összesítésére az adott hónap utolsó napján 24:00 órai zárással 
kerül sor az adott hónapban a saját- és a csoportforgalom révén összegyűlt (és valós időben jóváírt) 
bónuszok összeadásával. Az így kiszámított bónusz összeg nettó, azaz az ÁFA-t nem tartalmazza. 

9. Amennyiben egy Partner fizetést követő elállása esetén a vásárlás után korábban elszámolt/jóváírt 
bónuszokat a Cég visszavonja (negatív előjellel írja jóvá). 

Oldaltartás 

10. Oldaltartásnak a Partner legerősebb (legtöbb pontértéket forgalmazó) vonalán kívül képződött 
forgalmát. 
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Például, ha a legerősebb láb 20.000 PÉ-et forgalmaz egy hónapban, és az összes többi, együttvéve 15.000 
PÉ-et (azaz összesen 35.000 PÉ a teljes csoportforgalom), akkor az oldaltartása 42,85%-os (15.000 a 
35.000-nek a 42,85%-a). 

11. Az oldaltartásra vonatkozó követelmény csak az Igazgató és az afölötti üzleti szinteken érvényes. 

Munkatársi és Vezetői Szinteken nincs jelentősége az oldaltartásnak, mert ott a differencia bónusz miatt 
eleve csak akkor kap bónuszt a Partner az alsóvonala után, ha van a kettejük között százalék-különbség. 

12. Igazgatói szinteken a jogdíj bónusz jogosultághoz a Partner jogdíjas frontja, azaz szintén Gold 
Manager szintet elért legnagyobb lábán kívül még 40%, de maximum 6.000 PÉ direkt 
csoportforgalom (oldaltartás) szükséges. 

13. Amennyiben a Partner teljesíti a szükséges oldaltartást, akkor a legerősebb vonala után is bónuszra 
jogosult. 

14. Amennyiben a Partner nem teljesíti a szükséges oldaltartást, akkor a legerősebb lábából nem 
jogosult bónuszra, minden további lába után azonban igen.  

15. A későbbiekben a Partner bármikor jogosulttá válhat a legerősebb lába után jutalékot felvenni, 
amennyiben az adott havi zárás alapján teljesíti a szükséges oldaltartást.  

A jutalék kifizetése 

16. Az Üzleti Szabályzatban meghatározottak szerint a jutalék kifizetésére kizárólag számla ellenében 
van lehetőség. Az Innofit-Team Kft. csak olyan, a vonatkozó jogszabályok szerint kiállított számlát 
fogad be, amelynek szállítója a Partner (amennyiben egyéni vállalkozó), vagy amelynek szállítójára 
a Partner engedményezte a követelését és amelynek adatait a Partner a webirodájában rögzítette. 
A számla kibocsátója („Szállító”) és a Partner közötti jogviszonyt az Innofit-Team Kft. nem vizsgálja, 
azonban Partner köteles arról nyilatkozni, hogy a Szállító megfelelő jogalappal rendelkezik a 
kiszámlázott szolgáltatás elvégzésére, azaz:  
16.1. jogi, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, illetve a Ptk-ban 

nevesített egyéb társulási forma, amely vállalkozói igazolvány/regisztrációs lap, 
cégnyilvántartás vagy bírósági nyilvántartás alapján ellenőrizhető, 

16.2. 16.1. pontban rögzített vállalkozásban a Partner képviseleti joggal, tagsági jogviszonnyal vagy 
munkaviszonnyal rendelkezik, 

16.3. reklámügynöki tevékenység folytatására jogosító, megfelelő tevékenységi kör megléte, 
továbbá 

16.4. jelen Szabályzat elfogadásával felhatalmazza a Céget, hogy a Szállító képviseletében 
meghatalmazott számlakibocsátóként számlákat állít ki a Partner által a megadott cégadatok 
alapján. 

17. Amennyiben a Szállító az általános forgalmi adó törvény hatálya alá tartozik, a számlának 
tartalmaznia kell a törvényes ÁFA-t. Alanyi adómentes Szállítónak a jutalékelszámolásban 
meghatározott nettó értéket kell szerepeltetnie a számlán. 

18. A jutalék kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). 
19. A jutalékról szóló számla kiegyenlítése a számla kiállításától számított 2. munkanapon a 

számlaösszeg bankszámlára történő átutalásával történik.  
20. Jutalék kifizetése kizárólag banki utalással lehetséges. 
21. Az Innofit-Team Kft. nem vállal felelősséget a jutalékkifizetésből származó, a Partner, illetve a Szállító 

által teljesítendő bevallási és adó-, illetve járulékfizetési és egyéb kötelezettségek teljesítéséért. 
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Külön felhívjuk a figyelmet, hogy jogszabályokból fakadó kötelezettségeket a Partner minden 
esetben köteles betartani. 

22. Ha Partner, illetve az általa megnevezett Szállító nem kéri a teljes bónusz kiszámlázását, a 
bennmaradt bónuszt felhasználhatja a 23. pontban leírt feltételekkel. 

23. A ki nem számlázott bónusz felhasználásának feltételei: 
23.1. a bónusz az InnoFit online rendelési felületén termékvásárlásra felhasználható, 
23.2. a vásárolt termékek árának legfeljebb 50%-a egyenlíthető ki (a számlán kedvezmény címén 

érvényesített) bónuszból, 
23.3. a felhasznált bónuszból megvásárolt termékek össz PÉ-e nem haladhatja meg a havi 150 PÉ-

et, 
23.4. a bónusz 180 napig használható fel, 
23.5. amennyiben Partner jutalék kiszámlázására jogosulttá válik (16. pont) a bónusz jelen pontban 

részletezett felhasználási lehetősége megszűnik. (átmenetileg felfüggesztve) 

Autóösztönző program 

24. Az a Partner, aki bármely három naptári hónap alatt teljesíti az alábbi feltételeket, minősül az 
autóprogramra: 
24.1. a Partner frontján lévő – a minősülési időszakban újonnan regisztrált – Partnerei közül 

legalább hárman minősülnek Bronze Manager vagy magasabb pozícióra, és 
24.2. a csoportforgalma eléri vagy meghaladja a 6.000 pontot a három hónap legalább egyikében, 

és 
24.3. a Partner – az Üzleti Szabályzatban foglalt feltételek szerint – aktív. 

25. Ez esetben az alábbi feltételekkel jogosult – külön erre a célra a 27-29. pontok alapján elszámolt 
jutalékból („autóbónusz”) – az InnoFit által megjelölt partnertől autót bérelni és azt a bérleti 
szerződés szerinti feltételek mellett korlátlanul használni: 
25.1. A jogosultság a minősülést követő hónap elsejétől számított fél évre szól. 
25.2. A minősülés a 26. pontban foglaltak szerint meghosszabbítható. Amennyiben a minősülés 

időtartama lejár, az autóbónusz jogosultság megszűnik, azonban az autó bérlését saját 
költségén Partner fenntarthatja. 

25.3. Amennyiben a Partner nem kíván az autóbérlés lehetőségével élni, az autóbónusz 29.5. 
pontban meghatározott részére tarthat igényt.  

25.4. Az autó bérlési jogosultság másra nem ruházható át. 
25.5. A jogosult köteles az autón az InnoFit által biztosított mágnesmatricákat jól látható helyre 

kihelyezni. 
26. A minősülés időtartama meghosszabbodik minden egyes új Bronze Manager front minősüléssel, 

ekkor a fél éves minősülési időtartam számítása a következő hónap elsejével újraindul. 

Az autóbónusz mértékének kiszámítása és kifizetése 

27. Az autóbónuszt megkaphatja a Partner, amint a minősülés feltételei teljesülnek. 
28. Az autóbónusz kiszámításának alapja a Partner csoportjának euróban mért nettó csoportforgalma, 

28.1. amelybe 100%-ig beleszámít azon lábainak forgalma, ahol még nincs autóbónuszra minősült 
Partner, 
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28.2. beleszámít továbbá azon frontjai nettó forgalmának 20%-a, ahol a front Partner autóbónuszra 
minősült, 

28.3. nem számít bele a 2. generációs, vagy mélyebben lévő Partner csoportjának forgalma, ha ő is 
teljesítette az autóbónusz minősülés feltételeit. 

28.4. Az autóbónusz mértéke az autóbónusz fentiek alapján számított alapjának 2,3%-a. 
29. Az autóbónusz kifizetésének rendje: 

29.1. Az autóösztönző programban részt venni nem kötelező. 
29.2. Amennyiben a Partner az Innofit-Team Kft. szerződött flottakezelőjétől autót bérel, akkor a 

teljes autóbónusz összegét a 16-19. pontokban ismertetett jutalék kifizetési szabályoknak 
megfelelően megkapja. A várható összegről az InnoFit a flottakezelő partnerét tájékoztatja. 

29.3. A Partner szabadon választhat a várható havi autóbónusz összegének megfelelő havi 
bérletidíjjal rendelkező autó típust az InnoFit flottakezelő partnere kínálatából.  

29.4. A bérleti szerződésben Partner köteles gépkocsivezetőként saját magát megjelölni.  
29.5. Amennyiben a Partner nem köt autó bérleti szerződést a flottakezelővel, de vállalja, hogy az 

általa rendszeresen használt autóra az InnoFit mágnesmatricáit a megadott módon kihelyezi, 
jogosult az autóbónusz ⅓-át reklámozás jogcímen az Innofit-Team Kft.-nek kiszámlázni. 

 

Érvényesség 

30. Jelen Szabályzat 2018. november 11.-től visszavonásig érvényes. 

 

 
2018. november 10.  
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