A Tagfelvételi kérelmet kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

A BELÉPŐ TAGSÁGI SZÁMA: ...................................
Név: ...........................................................................................................................................................

Kérem felvételemet az Életfa Országos Egészségőrző Programba és a Just-Nahrin Hungária
vásárlói és forgalmazói hálózatába. Aláírásommal igazolom, hogy az Üzleti Szabályzatban
foglaltakat elfogadom. Tudomásul veszem, hogy klubtagként jogosult vagyok a termékeket tagi áron megvásárolni, azokkal szabadon rendelkezem.

Lakcím/levelezési cím

Tagságom nem jelent hivatalos munkaviszonyt, kapcsolatunk kizárólag az Életfa
Programban való részvételemre, valamint a termékek fogyasztására, illetve forgalmazására vonatkozik.

Helység, irányítószám: ...............................................................................................................

A Tagfelvételi Kérelem elfogadás esetén Együttműködési szerződés funkcióját tölti be.

Utca, házszám: ..................................................................................................................................

Tudomásul veszem, hogy a JNSHUNGÁRIA Kft. (adatkezelő) a tudomására jutott személyes
adatokat Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
CXII. tv. (Info tv.) és az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (2016/679 sz. rendelet)
továbbiakban GDPRelőírásai szerint kezeli. Az adatkezelés kapcsán szem előtt tartja a célhoz kötöttséget, az adattakarékosság elvét, és megtesz minden olyan szervezési és technikai intézkedést, amely az érintett természetes személyek adatai védelméhez szükséges.

Telefonszám: ......................................................................................................................................
E-mail cím: ............................................................................................................................................
Számlázási cím (vállalkozás esetén): .....................................................................................
........................................................................................................................................................................
Adószám (vállalkozói adószám): ...............................................................................................

DÁTUM:

Bankszámlaszám: ...........................................................................................................................

A kérelmet elfogadom:

Szállítási cím:.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Jelentkező aláírása

32028
Ajánló neve és tagsági száma: .............................................................................................

ügyvezető igazgató

ELSŐ RENDELÉSEM

Ezúton feliratkozom az Életfa Program által küldött hírlevelekre (a megfelelő
helyre tegyen ×-et)
Heti, havi, különleges akciók
Rendezvények
Élet(FA)mód Klub
Mindegyikre

JNSHungária Kft.

Kód

Terméknév

Darabszám
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Az ÜZLETI SZABÁLYZAT a JNS Hungária Kft. és a klubtagok kapcsolatát, az ezzel
összefüggő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az Üzleti Szabályzat betartása
mindkét fél érdeke és kötelezettsége. Jelen szabályzat érvénybe lépésével az előző Üzleti
Szabályzat visszavonásra kerül.
I.

FOGAL M I M EGHATÁROZÁSOK

JNS Hungária K ft.
Az Életfa Országos Egészségőrző Programot működtető, valamint a svájci Nahrin és
Just cégek termékeit Magyarországon kizárólagos joggal forgalmazó gazdasági társaság,
mely többszintű közvetlen értékesítési rendszert alkalmaz a termékek forgalmazásában.
A klubtagok részére biztosítja: az árut és az árukhoz tartozó információs anyagokat,
termékismereti szakmai képzést,
üzletmeneti képzést,
információt az üzletmeneti kérdésekről,
központi nyilvántartást a klubtagok besorolási rendjéről.
Klubtag
A JNS Hungária Kft. vásárlói klubjának tagja, törzsvásárló, termékforgalmazó vagy
hálózatépítő. Jogosult a termékeket klubtagsági áron megvásárolni és azokat saját részre
fogyasztani, illetve meghatározott árrést alkalmazva értékesíteni. Jogosult a klubtagsági
lehetőség ajánlására, ezáltal forgalmazói hálózat kialakítására.
A klubtag nem áll munkaviszonyban a JNS Hungária Kft-vel, nem kap felhatalmazást
arra, hogy a JNS Hungária Kft. nevében fellépjen, vagy bármilyen kötelezettséget
vállaljon.
II.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

A KL UBTAGSÁG FEL TÉTEL EI
A JNS Hungária Kft. vásárlói klubjának tagja lehet minden 18. életévét betöltött
természetes személy, gazdasági társaság, önálló vállalkozó, aki elfogadja az Üzleti
Szabályzatot, kitölti és aláírja a Tagfelvételi Kérelmet, valamint a JNS Hungária
Kft. ügyvezető igazgatója elfogadja a jelentkezését.
Új klubtag csak besorolási számmal rendelkező klubtaghoz csatlakozva kerülhet a
vásárlói klub hálózatába.
Csatlakozáskor egyszeri árurendelést tesz, minimálisan 10 pont értékben, és
megvásárolja a Start-csomagot.
Minden klubtag azonosító kódszámot kap, mely meghatározza helyzetét a vásárlói
klub hálózatában. A helyváltozás külön eljárás szerint lehetséges.
Házastársak és családtagok külön kódszámon jegyzett klubtagsági jogot is
kaphatnak.
Bármely gazdasági társaság, vagy vállalkozási forma vezetője, illetve tulajdonosa,
továbbá alkalmazottai külön klubtagsági jogot kaphatnak.
Csatlakozáskor átveszi a Just-Nahrin Start-csomagot, és az azokban található
ismeretek alapján tesz ajánlásokat.
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Minden klubtag önálló gazdálkodással végzi tevékenységét, figyelemmel
valamennyi jogszabályi rendelkezésre.
Minden klubtag ismeri és elfogadja a JNS Hungária Kft. Adatvédelmi Rendszerét.

III.
AZONOSÍ TÓ K ÓDSZÁM ÁTRUHÁZÁSA
1. Az azonosító kódszám meghatározott pozíciót jelöl a hálózati rendszerben. A
pozíció különösen nagy értékű lehet, amennyiben nagy létszámú forgalmazói
csoport működik alatta.
2. Az azonosító kódszám átruházása esetén két tanúval hitelesített szerződéssel kell a
változást bejelenteni. Ez esetben az új klubtagnak ki kell töltenie a Tagfelvételi
Kérelmet, és aláírásával igazolnia kell az Üzleti Szabályzat elfogadását. Az
átruházáshoz szükséges a JNS Hungária Kft. ügyvezető igazgatójának a
jóváhagyása.
3. A változásokat a következő hónaptól érvényesíti a számítógépes rendszer.
IV.
A K L UBTAGSÁG M EGSZŰNÉSE
1. A klubtag bármikor megszüntetheti a kapcsolatot, és kérheti adatainak törlését a
JNS Hungária Kft. nyilvántartásából.
2. A JNS Hungária Kft. fenntartja magának a jogot, hogy nyilvántartásából törölje,
illetve kapcsolatát megszüntesse azzal a klubtaggal, akinek magatartása súlyosan
sérti a JNS Hungária Kft. érdekeit, az Életfa Programot, az értékesítési rendszert,
illetve valamely termék jó hírét veszélyezteti.
3. A klubtagság automatikusan megszűnik abban az esetben, ha a klubtagnak 12
hónap alatt nincs pontban értékelhető vásárlása saját azonosító kódszámára.
4. A klubtagsági kapcsolat megszűnése után a klubtag csak a kiléptetés napjáig járó
jutalék kifizetésére tarthat igényt. A klubtagsági viszony megszűnése után a klubtag
elveszíti a klubtagsággal járó minden jogát és előnyét, beleértve teljes hálózatát is.
5. A klubtagsági viszony megszűnése után hat hónap türelmi idő elteltével
kezdeményezhető újra a klubtagsági viszony létesítése. A visszatérő klubtag nem
tarthat igényt régi hálózatára, új tagként a mindenkit egyenlően megillető jogokat és
előnyöket élvezheti.
6. A kilépett klubtag alatt lévő hálózat automatikusan felkerül a közvetlen felette lévő
klubtaghoz.
7. A klubtag a Tagfelvételi Kérelemben közölt személyi adatokban bekövetkezett
változást egy hónapon belül köteles a JNS Hungária Kft-nek írásban bejelenteni.
Amennyiben ez nem történik meg, és a tagot 6 hónapon keresztül a JNS Hungária
Kft nem tudja elérni, a klubtagság megszűnik.
V.
1.
2.
3.
4.

AZ ÉRTÉK ESÍ TÉS M ÓDJA
A klubtagok csak részletes ismertetést nyújtó, közvetlen értékesítési ajánlással
adhatják el a termékeket.
A JNS Hungária Kft. termékei nem hozhatók kis- és nagykereskedelmi forgalomba,
a klubtag nem adhatja el a termékeket kereskedőnek viszonteladás céljából.
Megengedett a termékek bemutatása, ajánlása és forgalmazása kiállításokon,
rendezvényeken. Mindenkor figyelemmel kell lenni a termékek színvonalas
bemutatására, a higiéniai feltételek biztosítására.
A JNS Hungária Kft. termékeire a hatályos jogszabályokban (44/1998
kormányrendelet) megfogalmazottak szerint garanciát vállal.

ÜZL ETI
SZABÁL YZAT

5.
6.
7.
8.

ÉRVÉNYES:
2018. 07. 01-TŐL VI SSZAVONÁSI G

A klubtagok csak a JNS Hungária Kft. hivatalos kiadványaiból és rendezvényein
megszerezhető információkat használhatják a vásárló tájékoztatására.
A klubtag köteles a termékeket a vásárlónak bemutatni, az alkalmazás módját
elmagyarázni, kérésére kipróbáltatni.
Tilos a termékek bemutatása során a klubtagnak valótlan adatokat állítani az egyes
termékek minőségéről, hatásáról és használhatóságáról.
Csak eredeti, sértetlen csomagolással rendelkező árut szabad értékesíteni.

VI.
ÁRUBESZERZÉS
1. A JNS Hungária Kft. termékeit kizárólag értékesítési rendszerén, klubtagokon
keresztül értékesíti.
2. A klubtagok telefonon, faxon, levélben, e-mailben vagy a honlapon tehetnek
árurendelést. A JNS Hungária Kft. a rendelt termékeket normál esetben 24 órán
belül, utánvéttel postázza vagy elküldi a megrendelő felé.
3. Nagyobb megrendelés esetén a JNS Hungária Kft. átvállalja a postaköltséget, ennek
mértékéről a havi Információs újságban ad tájékoztatást.
4. A hibásan leadott megrendelésekből eredő károkért a JNS Hungária Kft. nem vállal
felelősséget. Telefonon történő megrendelés esetén a rendelés visszaolvasása után a
megrendelés elfogadottnak minősül, és utólagos reklamációra nincs lehetőség.
5. A JNS Hungária Kft. hivatalos épületeiben tart fenn raktárakat, ahol képzett
munkatársak segítenek a rendelések összeállításában. A helyszínen lehetőség van
azonnali vásárlásra is.
6. Az értékesítési igazgatók is üzemeltethetnek raktárt a megfelelő előírások szerint a
JNS Hungária Kft. ügyvezető igazgatója jóváhagyásával.
VII. TÖBBSZI NTŰ K ERESK EDEL M I HÁL ÓZATÉPÍ TÉS
1. Új klubtag csak besorolási számmal rendelkező klubtaghoz csatlakozhat, ily módon
kerül a JNS Hungária kft. értékesítési rendszerébe.
2. A klubtagok, új klubtagok megnyerésére, ajánlásokat tehetnek hirdetésekkel,
csoportos ismertetőkön, külön rendezvényeken, figyelemmel arra, hogy csak valós
tájékoztatást adhatnak.
3. A klubtagok Magyarország területén bárhol dolgozhatnak, nincsenek területi
korlátok, kizárólagos értékesítési, vagy képviseleti jogot senki nem szerezhet.
4. A JNS Hungária Kft. termékei kizárólag Magyarország területén értékesíthetők.
5. A klubtagok a JNS Hungária Kft. vásárlói klubhálózatát csak az itt beszerezhető
termékek forgalmazására használhatják.
6. A klubtag jövedelme a jutalékrendszer alapján teljes mértékben a teljesítményétől
függ, így a JNS Hungária Kft. nem vállal garanciát semmilyen szintű jövedelem
elérésére. A klubtag alapvető érdeke minél nagyobb forgalmat teljesítő, és minél
több klubtagot tartalmazó hálózat kiépítése.
7. A hálózati rendszer a Multi Level Marketing System alkalmazásával működik, a
többszintű kereskedelmi modell valamennyi hasznos előnyét felhasználva.
VIII. JUTAL ÉK RENDSZER
1. Jutalékfizetésre kizárólag azok a klubtagok jogosultak, akik belépésük után részt
vettek az Életfa Program Alapképzésen, az Életfa Program Termék Alapképzésen és
az Életfa MLM Alapok képzésen.
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A klubtag a jutalékrendszerben foglaltakon kívül más javadalmazásra nem tarthat
igényt.
3. A JNS Hungária Kft. csak a számlájára vagy pénztárába beérkezett pénzt tekinti a
jutalékfizetés alapjának.
4. A jutalék-kifizetések havonkénti elszámolással történnek, a naptári hónap szerinti
munkanapok alapján. A hónap utolsó, záró forgalmazási-árurendelési napja a
naptári hónap utolsó munkanapja.
5. A jutalék-elszámolás alapvetően a Multi Level Marketing alapjaira épül,
figyelembe véve a jutalékok felosztási arányait, a meghatározott forgalmazási
százalékszinteket és a százalék különbözetet.
6. A jutalék-elszámolást hó végén a JNS Hungária Kft. végzi. Az érintett
klubtagoknak értesítést ad a forgalmi eredményről és a képződött jutalékról. A
jutalék kifizetése a klubtag által benyújtott átutalási számla alapján, banki
átutalással történik, a számla beérkezését követően, legkésőbb a következő hónap
20-ig. Számlaadásra nem jogosult klubtagok a képződött havi jutalék mértékéig
kedvezményes vásárlásra jogosultak a következő hónapban, a számlaérték 50%-áig.
7. Jutalékra az a klubtag jogosult, akinek a tárgyhavi egyéni forgalma elérte az 50
pontot.
8. A JNS Hungária Kft. nem téríti meg a klubtagok forgalmazási tevékenysége során
keletkező költségeket. Minden klubtag teljesen önálló gazdálkodással végzi
tevékenységét.
9. A jövedelmi lehetőségekre és a jutalékfizetési rendszer részleteire vonatkozóan a
különálló Jutalékrendszer Bemutató ad tájékoztatást.
10. A jutalék-elszámolásnál összevontan egybe számít a Nahrin és Just termékek
forgalma.
2.

IX.
EGYÉB RENDEL K EZÉSEK
1. A klubtagok forgalmazói tevékenységükhöz készíthetnek reklámanyagokat,
ismertetőket, névjegykártyát, de azt nem társíthatják más cégek termékeivel, minden
szempontból figyelemmel a JNS Hungária Kft. kiadványaira és az ajánlott
formákra.
2. A klubtagok végezhetnek helyi és országos propaganda tevékenységet,
szervezhetnek fogyasztói találkozókat, önálló kiállításokat.
3. A klubtagok önállóan szervezhetnek saját munkatársaik segítésére, oktatására
rendezvényeket.
4. A JNS Hungária Kft. fenntartja magának a jogot, hogy termékeinek árát előzetes
bejelentés után, gazdasági érdekeinek megfelelően megváltoztassa.
5. A termékek eladási ára minden klubtag által történő értékesítésnél kötött, attól
eltérő, csökkentett vagy emelt árat alkalmazni nem szabad.
6. A JNS Hungária Kft. mindig az Üzleti Szabályzatban leírtaknak megfelelően jár el.
7. Az Üzleti Szabályzatot megsértő klubtag kizárásra kerül, klubtagságát elveszíti.
8. A JNS Hungária Kft. ügyvezető igazgatója jogosult az Üzleti Szabályzat
megváltoztatására.
9. A klubtagok korlátozás nélkül vásárolhatnak a JNS Hungária Kft. árukínálatában
szereplő Nahrin és Just termékekből.
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JUTALÉKRENDSZER BEMUTATÓ
1. TÍ PUSÚ JÖVEDEL EM : 15% vagy 30% ár r és
Minden klubtag kedvezményes, tagi vagy törzsvásárlói áron vásárolhat a JNS Hungária
Kft. kínálatában szereplő Nahrin és Just terméket, melyet a vevő felé 15%-os vagy 30%os árréssel adhat tovább, a jogosultságának megfelelően. Fogyasztói ár kizárólag egyféle
van!
15%-os tagi ár r ésr e jogosult:
•

Minden új belépő klubtag (az aktuális hónapban lépett be)

•

Minden régi klubtag (nem az aktuális hónapban lépett be), aki nem jogosult a
30%-os árrésre
30%-os tör zsvásár lói ár r ésr e jogosult:
•

Minden régi klubtag (nem az aktuális hónapban lépett be), aki az aktuális
hónapot megelőző mindhárom hónapban vásárolt bármilyen pontértékű terméket
a JNS Hungária Kft-től

2. TÍ PUSÚ JÖVEDEL EM : személyes és csopor tfor galom alapj án j ár ó j utalék
Erre a jövedelemre kizárólag azok a klubtagok jogosultak, akik belépésük után részt
vettek az Életfa Program Alapképzésen, az Életfa Program Termék Alapképzésen és az
Életfa MLM Alapok képzésen.
A termékekhez kapcsolódó PONTÉRTÉK alapján számolható a forgalom mértéke.
Magasabb forgalmi értékek elérésekor, több szintet meghatározva, a JNS Hungária Kft.
jutalékfizetést garantál.
Jutalékszint táblázat
Pontér ték *
Jutalék

100
3%

300
6%

600
9%

1200
12%

2400
15%

3600
18%

5000
21%

A klubtagok hálózatában a jutalékok felosztása a százalék különbözet alapján történik. A
tárgyhavi egyéni és csoportforgalom alapján minden klubtag, aki megfelel a feltüntetett
képzési feltételeknek, jogosult forgalmi jutalékra a táblázat szintjeihez kötött százalékos
arányban, minimálisan havi személyes 50 pont forgalom elérése esetén.
3. TÍ PUSÚ JÖVEDEL EM : különleges j utalékok – j ogdíj ak (Royalti)
Ha a klubtag csoportja forgalmával eléri a 21%-os szintet, a hálózati rendszerben felette
lévő klubtag különleges jutalékra jogosult az alábbiak szerint.
1. Különleges jutalékra akkor jogosult a klubtag, ha a 21%-os hálózati ágai melletti
csoportokból összesen legalább 1200 pont forgalom keletkezett és egyéni forgalma
eléri az 50 pontot.
2. Egy vagy több 21%-os vonal alatt képződött, több 21%-os vonal esetére, és általában
is, a különleges jutalék egy forgalmi összegre egyszeresen fizethető.
A Br onz tanácsadó egy közvetlenül alatta lévő 21%-os csoport esetén, ha a maradék
forgalma eléri az 1200 pontot, jogosult a csoport teljes forgalma utáni 4% különleges
jutalékra.

*

A pontértéket az aktuális árlista tartalmazza.
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Az Ezüst tanácsadó két, szélességben közvetlenül alatta lévő 21%-os csoport esetén, ha
a maradék forgalom eléri az 1200 pontot, jogosult a két levált csoport teljes forgalma
utáni 4% különleges jutalékra és további 0,5% különleges jogdíjra a teljes struktúra
forgalma után.
Az Ar any tanácsadó három és több, szélességben közvetlenül alatta lévő 21%-os
csoport esetén, ha a maradék forgalma eléri az 1200 pontot, jogosult a három és több
csoport teljes forgalma után 4% különleges jutalékra és további 1% különleges jogdíjra a
teljes struktúra forgalma után.
Több egymás alatti 21%-os szint esetén, ha a maradék 1200 pont forgalom teljesült,
minden esetben alulról-felfelé történik a kifizetés, egy forgalmi összegre egyszeresen, a
legfelső szintig haladva. Amennyiben valamelyik 21%-os szinten nem valósult meg az
1200 pont maradék forgalom, a felette lévő legközelebbi 21%-os szint jogosult a 4%
különleges jutalékra és jogdíjra.

