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Együttműködési szabályzat 

Mely létrejött 

1. A Társaság -  Košice kerületi cégbíróságnál bejegyzett, 040 00 Košice, Štúrova 27, székhelyű, CJSZ: 
36792381, Adószám: 2022398796, mint a Dr. Nona International Ltd exkluzív területi képviselője  
 
      és a 
 

2. Termékforgalmazó – jogképességgel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki a Társaság 
adatbázisába regisztrált és az Eyüttműködési szabályzatban és a Marketingtervben meghatározott 
elvekkel összhangban együttműködik a Társasággal. 
 
     között. 

 

1. § Az együttműködési szabályzat célja és hatálya 

1. Az Együttműködési szabályzat célja a Társaság által kínált termékek (tovább csak Termékek) 

viszonteladásával kapcsolatban meghatározni az együttműködés szabályait a Társaság és a 

Termékforgalmazó között. 

2. A felek közötti együttműködés keretén belül a Társaság feljogosítja a Termékforgalmazót, hogy a 

feltüntetett kedvezménnyel Termékeket vásároljon, saját felhasználásra vagy viszonteladás céljából, 

az Együttműködési szabályzat és a Marketingterv meghatározásaival összhangban. A viszonteladás 

lebonyolítása, valamint a kereskedésből származó minden adódó kötelezettségek a 

Termékforgalmazót terhelik. 

3. A Társaság által kínált termékek listája megtekinthető a Társaság árjegyzékében és a Társaság 

weboldalán is (magyar nyelvű információk itt: www.dnh.hu). 

4. A Termékforgalmazónak a megvásárolt Termékre való jogosultsága, ahogy a felelősség is (pl. 

tárolási körülmények) a Termék megvásárlásának és átvétének időpontjában lép érvénybe. A 

Társaság kijelenti, hogy a Termék a Társaság tulajdonát képzi a Termék ellenértékének teljes 

kifizetéséig.  

5. A Termék megvásárlása a Társaság értékesítési helyén történik, telefonos ill. e-mailban történő 

megrendelés esetén pedig futárszolgálaton keresztül.  

2. § Termékforgalmazó regisztrációja 

1. Annak a személynek, aki a Termék viszonteladásában szeretne részt venni, regisztálnia kell, azaz 

kitölteni a regisztrációs űrlapot, igazolni, hogy elolvasta és elfogadja az Együttműködési szabályzatot 

és a regisztráció során legalább 100 pont értékben vásárolni. 

2. A regisztrációs űrlapban szereplő személyes adatok kizárólag a Termékforgalmazónak a Társaság 

által nyújtott jövőbeni információk kézbesítésére és a jövedelem kifizetésére szolgálnak, a 

Marketingtervben meghatározottakkal összhangban. 

3. § Kifejezések 

Az Együttműködési szabályzatban használt kifejezések jelentését az alábbiakban ismertetjük: 

http://www.dnh.hu/
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1. Marketingterv – „Dr. Nona International Ltd.” Társaság által meghatározott szabályrendszer, mely 
meghatározza a Termék vásárlásával megszerezhető kedvezmények módját, valamint további 
jövedelem megszerzésének lehetőségét. 

2. Startcsomag – információs anyag (Katalógus, Együttműkődési szabályzat és Utazási szett), melyet a 
regisztrációkor a Termékforgalmazó átvehet. 

3. Pont – a Termék pontban meghatározott értéke – minden Termék rendelkezik pontértékkel. 
4. Csomagküldés feltételei – meghatározott feltételek, melyek kötelezik mindkét felet a termékek 

telefonon, e-mailban vagy online shopban való megrendelés esetén. 
5. Regisztrációs űrlap – dokumentum, amelybe a Termékforgalmazó kitölti a személyes adatait, 

melyek a regisztrációhoz szükségesek, továbbá e dokumentum alapján saját regisztrációs kódot 
kap, hogy kedvezménnyel vásárolhasson és átvehesse a jövedelmét. 

6. Együttműködés – a 2. § 1. pontja szerinti történt regisztrációt követően létrejön az Együttműködési 
megállapodás a Termékforgalmazó és a Társaság között, mely feltételei ebben az Együttműködési 
szabályzatban és a Marketingtervben vannak meghatározva. 

7. Elszámolási időszak – az az időszak, amely az értékesítési adatok és a jövedelem kiszámításához kell 
– 1 naptári hónap.  

 

4. § Az együttműködés alapelvei, jogok és kötelezettségek 
 

1. Az együttműködés alapelvei: 
a. A Termékforgalmazó nem a Társaság alkalmazottja, önállóan tevékenykedik, saját maga 

határozza meg a tevékenysége idejét, helyszínét és módját. A Társaság semmilyen módon 
nem kötelezi a Termékforgalmazót a munka elvégzésére. 

b. A Termékforgalmazó önállóan szervezi a munkáját, saját költségére és felelősségére. Viseli a 
tevékenységéhez kapcsolódó összes költséget és kötelezettséget. A Társaság nem köteles a 
Termékforgalmazónak munkaeszközöket, berendezést adni, vagy visszatéríteni a költségeit, 
ha csak a Társaság és a Termékforgalmazó másképp nem dönt különálló megállapodás 
formájában. Az előzőekkel eltérően a Termékforgalmazók használhatják a Társaság által a 
Termékforgalmazók részére kibocsájtott segédeszközöket és dokumentumokat. 

c. A Termékforgalmazó nem jogosult kötelezettséget vállalni a Társaság nevében, annak 
nevében eljárni, nyilatkozatot tenni vagy bármilyen jogi vagy ténybeli ügyben nevében 
eljárni. Harmadik féllel folytatott tárgyalások során a Termékforgalmazónak kötelessége 
érthetően tudatni a féllel tényleges kapcsolatát a Társasággal. A Termékforgalmazó nem 
jogosult átvenni semmilyen, a Társaság részére szóló összegeket. 

d. A Társaság nem vállal felelősséget a harmadik személyek cselekményeiért, akiknek a 
szolgáltatásait a Termékforgalmazó a Társasággal való együttműködés során igénybe vette. 
Ezen személyekért a Termékforgalmazó saját maga vállal felelősséget.  

e. Az elszámolási és adófizetési kötelezettség a Termékforgalmazó kizárólagos joghatásába 
tartozik, aki saját nevében és saját kölségére cselekszik. A Társaság nem felelős a 
Termékforgalmazó elszámolási, adófizetési, illeték és díjfizetési kötelezettségek 
intézkedéseiért.  

f. A Termékforgalmazó elkötelezi magát, hogy a Társasággal való együttműködésből származó 
tevékenysége során betartja a hatályban lévő általánosan alkalmazható jogszabályokat.  
 

2. A Termék viszonteladásának feltételei: 
a. A Termékforgalmazónak nincs joga bármilyen kiadványt készíteni a Társaság nevében. 
b. A Társaság tiltja bármilyen saját kiadványának másolását és sokszorosítását értékesítés 

céljából. 
c. A Termékforgalmazónak joga van a Terméket saját weboldalán, vagy szociális hálóján 

kínálni az alábbi feltételekkel: a domén, profil stb. elnevezése nem kezdődhet „drnona” 
névvel (csak ha előtag előzi meg pl. ”valami”drnona), miközben az elnevezést 
engedélyeztetni kell a Társasággal.  
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d. Tilos bármilyen kiadványban, blogban vagy egyéb nyilvános nyilatkozatban hamis 
információkat közölni vagy bármilyen módon a Társaság vagy a Termék hitelességét 
károsítani. A Társaság nem felelős a Termékforgalmazó által kiadott kiadványok tartalmáért. 

e. A Termékforgalmazónak joga van a termékeket saját internetes oldalon értékesíteni, 
amennyiben betartja az Együttműködési szabályzatot. Az online értékesítés során fellépő 
bármilyen jogi vagy pénzügyi problémák az online üzlet tulajdonosát terhelik. 
 

3. A Termékforgalmazó jogai: 
a. A Termékforgalmazónak joga van részt venni minden, a Társaság által rendezett marketing, 

promóciós vagy egyéb társadalmi tevékenységen, a tevékenységhez kapcsolódó feltételek 
szerint. A Társaság beleegyezését adja, hogy ezen eseményeken saját személyével készített 
fényképeket, videókat és kiadványokat, a tevékenységével kapcsolatos célok eszközeként 
nyilvánosságra hozhat. 

b. A Termékforgalmazó feltüntetheti a Társaság honlapján saját adatait az erre a célra 
biztosított felületen. 

c. A Termék forgalmazásának és a tevékenység fejlesztésének érdekében az együttműködés 
keretén belül, a Termékforgalmazó felhasználhatja a „Dr. Nona” logót és megnevezést saját 
kiadványain, honlapján, közösségi oldalain, stb, feltéve, hogy a megnevezés és a logó mellé 
jól látható helyen feltünteti a „Független termékforgalmazó”mondatot. 

d. A Termékforgalmazónak joga van a Termék cseréjére, amennyiben az nem felel meg a 
címkén feltüntetett adatoknak vagy az előírt jogszabályoknak, vagy amennyiben a Termék 
tulajdonságai a felhasználás során megváltoznak. 

e. A Termékforgalmazónak nincs kifejezetten tiltva más gazdasági társaságokkal való 
együttműködés, viszont: 

 Nem tarthat előadást vagy más társadalmi tevékenységet a Társasággal vagy a 
Termékkel kapcsolatban egyidőben más tevékenységgel; 

 Nem kínálhatja egyidőben egy helyen a Társaság Termékét más szubjektumok 
termékeivel; 

 Nem kínálhatja más szubjektumok termékeit a Társaság bármilyen eseményén vagy 
annak helyiségeiben; 

 Nem használhatja fel a Társaság segédeszközeit más szubjektumok részére történő 
tevékenység során. 

f. A Termékforgalmazónak joga van, előzetes megegyezés alapján, előadás vagy más, 
kizárólag a Társasággal való együttműködéssel összefüggő tevékenység céljára, felhasználni 
a Társaság termeit. 
 

4. A Termékforgalmazó kötelezettségei: 
a. A Termékforgalmazó vállalja, hogy a regisztráció során valós adatokat közöl személyéről 

és/vagy cégéről, illetve hogy azokat megváltozásuk esetén jelzi a Társaság felé. A Társaság 
sem jogilag, sem pénzügyileg nem felelős a helytelenül megadott vagy hamis adatok 
következményeiért. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a regisztráció során ellenőrizze azok 
pontosságát. 

b. A Termékforgalmazónak tilos változtatnia a regisztráltató személy nevét (Tanácsadó), illetve 
egynél több regisztrációs kódra regisztrálni. 

c. A Termékforgalmazó vállalja, hogy tartózkodik minden olyan tevékenységtől és eseménytől, 
amely károsíthatja a Társaságot vagy más Termékforgalmazót, különös tekintettel az 
érdekükre, tevékenységükre és hírnevükre.  

d. A Termékforgalmazó vállalja, hogy a Terméket az Együttműködési szabályzat, Marketingterv 
és az aktuális árjegyzék szerint fogja értékesíteni. Tilos a Terméket aukción, áron alul vagy 
más tanácsadói vonalba tartozó Termékforgalmazónak eladni. 

e. A Termékforgalmazó vállalja, hogy a Termékről valós és alátámasztott tényeket közöl, és 
nem vállal felelősséget vagy közöl olyan tényeket a Termékről, amilyet a gyártó nem közölt 
vagy nyújt. A Vásárló reklamációja esetén, a Termék hatását illetően, a Termékforgalmazó 
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vállal felelősséget a létrejött helyzetért, és köteles a Termék vásárlásával kapcsolatos 
költségeket megtéríteni. 

f. A Termékforgalmazó kötelessége a tevékenységéből származó bevétel ellenőrzése és 
követése. Telefonon, e-mailban vagy a Társaság kihelyezett raktáraiban érdeklődhet a 
bevétele összegéről. A bevétel érvényesíthető az elszámolási időszakot követő hónap 
folyamán. 

g. Abban az esetben, ha a Termékforgalmazó igazoltan megszegi e paragrafus a) – d) 
valamelyik bekezdését, a Társaság jogosult a regisztráció felbontására az 5. § 4. pontja 
szerint. 
 

5. A Társaság kötelezettségei: 
a. A Társaság garantálja a Termékforgalmazónak, hogy az elért kedvezményét és pozícióját 

nem veszíti el, kivéve az 5. § 5. bekezdésében foglaltakat. 
b. A Társaság köteles a Termékforgalmazónak a Marketingterv szerint meghatározott 

jövedelmének kifizetésére az adott forgalmi időszakot követően, de nem korábban, mint a 
következő hónap 5. napján. 

c. A Társaság a jövedelmet a Termékforgalmazó jogi státusza szerint érvényes dokumentum 
alapján fizeti ki (pénztári bizonylat, számla) a dokumentum kézhezvételétől számított 7 
munkanapon belül. A jövedelem egyéb formában történő elszámolása a Társasággal való 
egyedi megállapodás szerint történik. 

d. A dokumentum hiányos, vagy hibás adatai esetén, melyek a jövedelem kifizetéséhez 
szükségesek, a Társaság köteles haladéktalanul tájékoztatni a Termékforgalmazót. A 
Társaság fenntartja a jogot a jövedelem visszatartására a kifizetést megalapozó megfelelő 
dokumentum beszolgáltatásáig. 
 

5. § Az együttműködés szabályzatának érvényességi ideje 
 

1. A jelen szabályzat szerinti együttműködés az Együttműködési szabályzat Termékforgalmazó által 
történő elfogadása napján kezdődik a regisztrációs feltételek végrehajtásával egyidőben (2.§ 1.). 

2. A Termékforgalmazó bármikor felmondhatja a szerződést, indoklás nélkül, a Társasághoz eljuttatott 
írásos kérelmével. Ilyen esetben újra regisztrálni a Társaság rendszerébe csak 6 hónapos türelmi idő 
elteltével lehetséges. 

3. A Társaság felmondhatja a szerződést, amennyiben a Forgalmazó megsérti az Együttműködési 
szabályzat feltételeit, és a Társaság által küldött írásos figyelmeztetést követően ezt nem hozza 
helyre az adott határidőn belül.  

4. A Társaság felmondhatja a szerződést azonnali hatállyal, amennyiben a Termékforgalmazó megszegi 
a 4. § 4. pontjának a-e. bekezdéseiben foglaltakat. Erről a Termékforgalmazót írásban kell értesíteni.   

5.  Amennyiben a Társaság a szerződést az Együttműködési feltételek Termékforgalmazó által történt 
megszegése miatt felmondja, a Termékforgalmazó azonosítószáma (ID) a rendszerben zárolva lesz, 
nem lehet folytatni rajta további tevékenységet és a hálózata a Tanácsadóhoz kerül. Ilyen esetekben 
nincs lehetőség az ismételt regisztrációra, csak a Dr. Nona International Ltd elnökének írásos 
engedélyével. 

 

6. § Nyilatkozat 
 

1. A Társaság kijelenti, hogy a „Dr. Nona International Ltd. kizárólagos területi képviselőjeként 
rendelkezik minden olyan Termékhez kapcsolódó joggal, mely a Termékforgalmazóval való 
megfelelő együttműködés biztosításához szükséges.  

2. A Társaság fenntartja a jogott arra, hogy a maximális hatékonyság elérésének érdekében, 
árjegyzékben meghatározza a Termékforgalmazók számára a Termék harmadik félnek való ajánlott 
eladási árát. Az ajánlott ár összhangban van a piaci verseny elveivel és nem képez a 
Termékforgalmazónak semmi további jogi kötelezettséget. 
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3. Miután a Termékeket a Társaságtól megvette, a Termékforgalmazó a harmadik félnek való 
viszonteladásnál függetlenül jár el, saját nevében és saját költségén, továbbá felelős a harmadik fél 
részére történő eladás során a Termékekhez kötött adásvételi szerződés megfelelő végrehajtásáért. 

4. Ha a Termékforgalmazó tevékenységéből, tudatlanságából, vagy a Termék eladásával kapcsolatos 
szerződések nem megfelelő végrehajtásából kifolyólag a harmadik fél követeléssel lép fel a 
Társasággal szemben, a Termékforgalmazó köteles kártalanítani a Társaságot és megtéríteni annak 
minden költségét és kárát, amit a harmadik fél követelése okozott.  
 

7. § Záró rendelkezések 

1. A Társaság nem felelős a Termékforgalmazó részén történt, előre nem látható tényezők miatti 

károkért, amelyeket nem a Társaság okozott. 

2. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az Együttműködési szabályzat rendelkezéseit megváltoztassa, 

előzetes értesítés alapján e-mailban, levélben vagy az irodában, kifüggesztett formában. A 

módosítás a Társaság honlapján (www.drnona.eu) történő kihirdetés napján lép hatályba. 

Amennyiben a Termékforgalmazó nem ért egyet az Együttműködési szabályzat módosításaival, úgy 

joga van 30 napon belül írásos nyilatkozat alapján szerződését felmondani. Az írásos nyilatkozatot a 

Társasághoz kell eljutatnia. Amennyiben az Együttműködési szabályzat módosításainak 

meghirdetését követően a Termékforgalmazó folytatja tevékenységét, pl. vásárol, értékesít, akkor a 

módosításokat részéről elfogadottnak kell tekinteni. 

3. Az Együttműködési szabályzat rendeletei összhangban vannak Magyarország hatályos törvényeivel. 
Azokban a kérdésekben, melyeket nem szabályoz az Együttműködési szabályzat a mindenkor 
hatályos Ptk. rendelkezései érvényesek. 

4. Az együttműködés során minden felmerülő vitát a Társaság és a Termékforgalmazó között, 
elsősorban békés úton kell megoldani, amennyiben ez nem sikerül, akkor az összes vita az illetékes 
bíróság előtt, az általánosan alkalmazandó jogi eljárásban kerül megoldásra. 

5. A Társaság Marketingterve az Együttműködési szabályzat szerves részét képzi. 
 
 

Az együttműködési szabályzat érvényességének kezdete 2016.03.15. 
 


