
Általános szerződési feltételek

Partnerek és törzsvásárlói klubtagok jogai és kötelezettségei:
1. Üzleti partner:
a. Minden vállalkozás, amely kereskedelemmel illetve szolgáltatással foglalkozik.
b. Tevékenységében  conntax  törzsvásárlói  klubtagoknak  saját  maga  által 
meghatározott  százalékos  kedvezményt  ad.  Ezen  kedvezményt  a  meghatározott 
termék(ek)re ill. szolgáltatás(ok)ra, azoknak ellenértékéből azonnal megadja.
c. Bármikor  változtathat  klubtagsági  kedvezményein,  de arról  minden esetben 
köteles a conntax kft-t értesíteni.
d. Amennyiben rendelkezik weboldallal abban az esetben köteles a conntax.hu 
portálon levő „conntax partner” bannert vagy annak forrását saját oldalára beilleszteni.
e. Minden  partnerünk  és  törzsvásárlói  klubtagunk  kap  egy,  a  rendszer  által 
előállított partnerkódot. Ezt a kódot minden esetben fel kell tüntetni minden új partner ill. új 
klubtag regisztrációjakor. Regisztrációs szerződés letölthető a conntax.hu portálról.
f. Új  ügyfél  bekapcsolása  a  rendszerbe:  a  conntax  kft.  az  ajánló  partner 
partnerkódját  figyelembe  véve,  tulajdonosának  jutalékot  ír  jóvá.  Minden  conntax  opti 
szolgáltatást megrendelő új üzleti partner éves tagdíjából bruttó 3.000 forint jutalékot tesz az 
ajánló  partner  virtuális  számlájára,  minden  conntax  mini  szolgáltatás  ill.  új  törzsvásárlói 
klubtagság megrendelésénél az éves díjból bruttó 500 forint kerül az ajánló partner virtuális 
számlájára.  A virtuális számlán lévő összeget forintban átutalási  számla ellenében kifizetjük. 
Számla kiállításánál  fel  kell  tüntetni  a számlázó partner  partnerkódját,  bankszámla számát. 
Amennyiben  partnerkódján  pénzforgalom  van  abban  az  esetben  a  megadott  levelezési 
címre,  egy  egyenlegértesítőt  küldünk.  Az  aktuális  szolgáltatásokról  és  árakról  a 
partnerprogram menüben olvashat.
2. Törzsvásárlói klubtag:
a. Minden  nem  jogi  személy,  aki  a  conntax  kft.  törzsvásárlói  klubtagsági 
rendszerében nyilván van tartva és rendelkezik érvényes conntax törzsvásárlói klub kártyával.
b. Kedvezményeit  igénybe  veheti  minden  conntax  törzsvásárló  rendszerbe 
tartózó kártyaelfogadó partnernél.
c. Kártyaelfogadó partnerek listájáról ill. partnerek által nyújtott kedvezményekről 
kizárólag  a  conntax.hu  portálon  partnerek  menüben  tájékozódhat.  A  kedvezmények  a 
partnerek termékeinek ill. szolgáltatásainak teljes árából kerülnek levonásra.
d. Partnereink a kedvezmények mértékének a változtatási jogát fenntartják.
e. Törzsvásárlói  klubtagjainkra  jelen  szerződés  1./e  ill.  1./f  pontjai  ugyanúgy 
vonatkoznak.

Conntax kft. kötelezettségei és jogai:
3. Kötelezettségei:
a. Kereskedelmi  partnerek  és  kedvezményeik  listájának  aktualizálása.  Bármely 
kereskedelmi partnernél fennálló változást 24 órán belül a conntax.hu portálon feltüntetni.
b. Kereskedelmi partnerek és törzsvásárlói klubtagok nyilvántartása, a rendszerrel 
való bármilyen panasz kivizsgálása, probléma megoldása.
c. Jutalékszámla beérkezését 8 napon belül elbírálni és jutalékot átutalni.
4. Jogai:
a. Jelen szerződés bármely pontjának megszegése esetén a partnereket  vagy 
törzsvásárlói klubtagokat a rendszerből törölni.
b. Törlésre kerül  az,  az üzleti  partner,  amely az általa nyújtott  kedvezményeket 
nem adja meg törzsvásárlóink részére, vagy. bármely félrevezető tevékenységet gyakorol a 
conntax kft., vagy ügyfelei iránt.
c. Jutalék visszatartása hibás vagy jogtalan számla benyújtása, ill. törölt partner 
vagy klubtag számlabenyújtása esetén.
d. Partnerek és klubtagok éves tagság lejárata után 12 hónapig inaktív státuszba 
kerülnek.  Inaktív  státuszban  lehet  új  partnert  a  rendszerbe  kapcsolni,  de  a  tagság 
meghosszabbításáig a jutalékot nem tudjuk kifizetni, csak a virtuális számlán tárolni. A tagság 



megszűnését  követő  13.  hónapban a virtuális  számla megszűntetésre  kerül,  az  ezt  követő 
regisztráció  nem  minősül  tagság  meghosszabbításnak,  ezáltal  az  akkori  aktuális  általános 
szerződési feltételek lesznek az irányadók.


