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PARTNERPROGRAM MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Bevezetõ
Az AWS Számítástechnika a PC egyszeregy Project (a továbbiakban: Project) keretein belül
megvalósuló
http://pcegyszeregy.atw.hu
website-ot támogató Partnerprogram lehetõséget ad mindenki számára, hogy egy
partnerlinken keresztül anyagi ráfordítás nélkül pénzt keressen az Interneten.
A Partnerprogramhoz való csatlakozás és bennmaradás INGYENES és önkéntes, teljesítménytõl
független.
A Partnerprogram központi felülete a http://pcegyszeregy.atw.hu/fshop.php oldalról
érhetõ el.
Regisztrációs felület
A regisztrációs felület a fenti oldalon elérhetõ. Regisztráció során kizárólag a jutalék kiküldéséhez
és a Partner azonosításához szükséges információk kerülnek bekérésre. Az adatkezelésrõl
bõvebben az Adatkezelési szabályzatban olvashat, amely szintén megtekinthetõ a fenti
Partnerprogram fõoldalon.
Partnerlink
A pénzkereséshez szükséges Partnerlinket a szükséges regisztráció után azonnal aktiváljuk és a
regisztrált Partner rendelkezésére bocsátjuk.
A Partnerlink minden kapcsolódó domain névhez és termékhez érvényes. A Partnerlink célja az,
hogy a generált vásárlások utáni jutalékok a Partnerlink alapján a megfelelõ Partner javára
kerüljenek jóváírásra.
A Partnerlink használatáról regisztrált Partnerként bõvebben olvashat a Partner Admin felületen
belül ingyenesen megtalálható Hogyan keressünk pénzt partnerprogramokkal címû e-könyvben.
Partner Admin felület
Az Admin felület belépési oldala a http://pcegyszeregy.atw.hu/fshop.php oldalon érhetõ el.
Partnereink az Admin felületen keresztül a nap 24 órájában követhetik, kezelhetik
keresményeiket, látogatottsági és vásárlási statisztikáikat, ingyenes reklámbannereinket, adat és
jelszó módosítási lehetõségeiket.
A Partner Admin felületre a belépés jelszóval védett.
Ugyanitt folyamatosan elérhetõek a kapcsolódó szabályzatok és egy Help Desk is.
Jelszó
A Partnerprogramhoz történõ csatlakozáskor a rendszer egy generált jelszót juttat el a regisztráló
Partnerhez. Az elsõ belépéskor ez a jelszó szükséges. A Partner a jelszót bármikor
megváltoztathatja a Partner Admin felületen belül.
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Bannerek
A Partner Admin felületen belül található bannerek szabadon felhasználhatóak. Fontos, hogy
elhelyezésük során a kapott Partnerlink-el legyenek bekötve. A bannerek használatáról regisztrált
Partnerként bõvebben olvashat a Partner Admin felületen belül.
A jutalékos rendszer
A Partnerprogram egyedülálló 20%-os jutalékot fizet minden generált és kifizetett vásárlás után.
A jutalék akkor kerül jóváírásra, amikor a vásárlás után a teljes fizetendõ vételár megérkezik és
elszámolásra kerül központunkban. Online vásárlás esetében ez azonnal megtörténik, Postai
utánvéttel történõ vásárlás esetén pedig az utánvételkor kifizetett összeg központba történõ
beérkezésekor.
A folyamatban levõ tranzakciókra vonatkozó és a kifizetésre váró, már jóváírt jutalékok összege
megtekinthetõ a Partner Admin felületen belül.
A Project tulajdonosa semmiféle korlátot nem állít a megszerezhetõ jutalékkal szemben
mindaddíg, amíg annak megszerzése bizonyíthatóan nem károkozás céljából történik.
A jóváírt jutalék összege 25% ÁFA-t tartalmaz.
A jóváírt jutalék kifizetésére csak akkor kerül sor, ha az meghaladja a 6000, azaz hatezer
Forintot. A jutalékrendszer és a kifizetendõ jutalékok zárása minden hónap 01-06. napja közötti
idõszakban történik.
A kifizetés postai csekken történik. A csekk a Partnerprogramban nyilvántartott postai címre kerül
feladásra a hónap 15. napjánál nem késõbb. A nyilvántartott postai cím bármikor frissíthetõ a
Partner Admin felületen belül.
A kifizetést a Partnerprogram szervezõje 2 sikertelen próbálkozás után tovább nem próbálja
folyósítani, azt sikeresnek és kifizetettnek tekinti. A Partner a jóváírt összeget elveszíti. A jóváírás
továbbra is folytatódik, de a nullázott egyenlegrõl.
A jóváírások, a jutalékok, a kifizetések és a csekkek folyamatos monitoring alatt állnak.
Bármilyen, a rendszerrel szembeni károkozás vagy jogtalan elõny illetve vagyongyarapodás
céljából történõ manipuláció, cselekmény, próbálkozás esetén a Partnerprogram szervezõje
fenntartja a jogot a jóváírások és kifizetések azonnali felfüggesztésére, kivizsgálására és szükség
esetén a vétkes Partner azonnali kizárására. A döntése ellen fellebezésnek és jogorvoslatnak
helye nincs.
Magyarország, 2005. augusztus 02.
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