
SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT 
ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS 

A jelen közösségépítésre irányuló szerződés („Szerződés”) az alábbi felek között jött létre: 
Egyrészről 

SunMoney Solar FZ LLE (License No: 4350/2014, Cím: P.O. Box: 4422, Creative Tower, 
Fujairah, UAE) a továbbiakban: „SunMoney”), valamint 

Jogi személy adatai:  
Bejegyzett cégnév:…………………………………….. 
Adószám:……………………………………………….. 

Regisztráló hatóság és cégjegyzékszám:…………………………………… 
Székhely:………………………………………(Ország) 
……………………………………………………(Város), 

……………………………………………..………(Utca), 
………………………………………….……(Házszám), 
Képviseli: 

……………………………..………………(Keresztnév), 
………………………………………….…(Vezetéknév), 
…………………………………………….…….(Neme), 
……………………………………….……(Anyja neve), 

…………………………………………………(Lakcím), 
……………………………………….…(Születési hely) 
………………………………………..…(Születési idő) 

Fényképes igazolvány száma:……………………… 
Állampolgárság:……………………………………….. 

Természetes személy adatai (ideértve az egyéni vállalkozót is): 
Keresztnév:…………………………………………... 
Vezetéknév:…………………………………………... 

Neme:…………………………………………………. 
Születési hely:………………………………………... 
Születési idő:…………………………………………. 

Adószám:……………………………………………… 
Fényképes igazolvány száma:……………………… 
Állampolgárság:……………………………………….. 

Cím:……………………………………………………. 



(Ország)……………………………………………..… 

…………………………………………………(Város), 
………………………………………………..…(Utca), 
……………………………………………..(Házszám), 

Törvényes képviselő: 
Keresztnév:…………………………………………... 

Vezetéknév:…………………………………………... 
Neme:…………………………………………………. 
Születési hely:………………………………………... 

Születési idő:…………………………………………. 
Adószám:……………………………………………… 
Fényképes igazolvány száma:……………………… 

Kiállító hatóság:……………………………………….. 
Állampolgárság:……………………………………….. 
Cím:……………………………………………………. 

(Ország)……………………………………………..… 
…………………………………………………(Város), 
…………………………………………………(Utca), 
………………..(Házszám) a továbbiakban, mint Ajánló" 

A nagybetűvel kezdődő kifejezések a SunMoney Üzletpolitikai Szabályzatában meghatározott 
jelentéssel bírnak, amit mindkét Fél megismert. 

1.  Szerződés tárgya 

SunMoney jelen Szerződés feltételei szerint megbízza az Ajánlót annak érdekében, hogy 
tevékenységével a SunMoney Közösségi Naperőmű Programot népszerűsítse, annak 

céljainak és ideáinak elterjesztése érdekében a tagság bővítését elősegítse, a 
közösségépítésben közreműködjön. Ajánló kijelenti, hogy ezen tevékenységben részt kíván 
venni. Felek kijelentik, hogy Ajánló online, saját és egyedileg generált linkjét - a SunMoney 

Közösségi Naperőmű Program bemutatása céljából - küldi meg harmadik személyeknek 
vagy az Üzletpolitikai Szabályzatban egyéb módon meghatározottak szerint eljárva a tagság 
bővítése céljából meghívót küld, amely alapján SunMoney kapcsolatba lép ezen harmadik 

személlyel. Felek kijelentik, hogy jelen pontban szabályozottakon -  SunMoney és harmadik 
fél közötti jogviszonyok tekintetében – és az Üzletpolitikai Szabályzatban esetlegesen 
meghatározottakon kívül Ajánló nem jár el. 



2.  Ajánlói díjak és bónuszok 

2.1. Felek megállapodnak, hogy amennyiben SunMoney a jelen Szerződés hatálya alatt olyan 

Partnerrel köt szerződést, akit a SunMoney részére az 1. pontban meghatározottak alapján - 
az Ajánló mutatott be, és az Ajánló egyedi linkjén vagy meghívóján keresztül csatlakozik a 
Közösséghez, akkor az Ajánló abban az esetben jogosult Ajánlói Díjakra („Díjak”), ha - a 

meghívás hónapjában vagy a Tárgyhavi Bázisidőszak hónapjában - a weboldalon közzétett 
Kondíciós Lista szerinti valamely Közösségi Csomaggal rendelkezik. A díjazások további 
rendjét az Üzletpolitikai Szabályzat és a weboldalon mindenkor közzétett Kondíciós Lista 

tartalmazzák. A Tárgyhavi Bázisidőszak lezárultával jogosultság hiányában ki nem fizetett 
Ajánlói Díjak követelésének, későbbi jogosultság megszerzésével  helye nincs. 

2.2. A mindenkori Díjak mértéke bruttó összeg, és a Weboldalon közzétett mindenkor 
hatályos Kondíciós Listában kerül meghatározásra. 

2.3. A Díjak magukban foglalnak minden a közösségépítés során felmerülő  költséget, így a 
SunMoney az Ajánló részére egyéb más költség megfizetésére vagy megtérítésére nem 
köteles. 

2.4. A SunMoney az Ajánlót bónuszban részesítheti az Ajánló által a SunMoney Közösségi 
Naperőmű Programban végzett kiemelkedő közösségépítő tevékenységét elismerendő. A 
bónusz feltételeiről, valamint mértékéről és esedékességéről a SunMoney az Ajánlót 

Webirodája útján tájékoztatja. 

3.  Az Ajánló jogai és kötelezettségei 

3.1.  Az Ajánló jelen Szerződés hatálya alatt a közösségépítés keretében az alábbi teendőket 

látja el:   

i, a SunMoney Közösségi Naperőmű Program leendő tagjait felkutatja, 

ii, SunMoney Közösségi Naperőmű Programot a leendő tagokkal megismerteti, 
iii, Közösség potenciális tagjait a SunMoneynak bemutatja 
3.2. Ajánló vállalja, hogy tevékenysége során az Üzletpolitikai Szabályzat rendelkezései 

szerint jár el. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az Ajánló a SunMoney Közösségi 
Naperőmű Programot az Üzletpolitikai Szabályzatban meghatározott tartalommal köteles 
megismertetni a potenciális tagokkal. Ajánló kijelenti, hogy a rá vonatkozó jogszabályok 

követelményeinek megfelel és tevékenységét ennek megfelelően látja el. 



3.3 Felek megállapodnak, hogy az Ajánló nem jogosult a Partnerrel, vagy Taggal a 
Szolgáltatásra vonatkozóan a SunMoney nevében, helyett, javára vagy képviseletében 
szerződést kötni, kötelező erejű ajánlatot tenni vagy ajánlatot elfogadni, bármely 

pénzösszeget átvenni. 

3.4. Felek rögzítik, hogy az Ajánló tevékenysége nem eredménykötelem, és célja a 

közösségépítés érdekében történő gondos eljárás. Ajánló a bemutatott tagok magatartásáért, 
szerződésszegéséért, a közösségépítés meghiúsulásáért nem felel, ezért kártérítési vagy 
egyéb kötelezettség, felelősség nem terheli. 

4.   SunMoney jogai és kötelezettségei 

4.1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás nem keletkeztet kizárólagosságot. 
SunMoney kijelenti, hogy a közösségépítés körében további közreműködői tevékenységet 

vesz igénybe és a közreműködői tevékenység körében az Ajánlók tevékenységét nem 
hangolja össze. 

4.2. SunMoney vállalja, hogy a közösségépítéshez szükséges dokumentumokat, 

információkat az Ajánló rendelkezésére bocsátja, illetve elérhetővé teszi. 

5.  Szerződés tartama és megszűnése 

5.1. Jelen Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Jelen Szerződés megszűnik az 

Ajánló pozíciójának megszűnésével, vagy átszállásával. 

5.2. Felek megállapodnak, hogy az Ajánló jogosult a Szerződést a naptári hónap utolsó 

napjára felmondani. A felmondási idő a Szerződés  
i, első évében egy hónap; 
ii, második évében két hónap 

iii, harmadik és azt követői éveiben pedig három hónap" 
Az Ajánló a felmondást nem köteles indokolni. 

5.3. Felek megállapodnak, hogy a SunMoney a Szerződést kizárólag abban az esetben 
jogosult felmondani, ha az Ajánló a jelen Szerződésben, az Üzletpolitikai Szabályzatban vagy 
az Etikai Kódexben foglaltakat súlyosan megszegi. SunMoney a felmondást indokolni köteles. 



5.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés megszűnését követően a Felek egymással 

elszámolnak, és az elszámolást követően az Ajánló további Díjra nem jogosult. 

5.5  Jelen Szerződés a SunMoney Üzletpolitikai Szabályzatával együtt érvényes. 

6.  Vegyes rendelkezések 

Jelen Szerződésben nem vagy nem megfelelően szabályozott kérdések tekintetében az 
Üzletpolitikai Szabályzat rendelkezései, valamint az Egyesült Arab Emirségek jogszabályai 

irányadóak. Az Üzletpolitikai Szabályzat és jelen Szerződés közötti eltérés esetén a jelen 
Szerződésben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.  

SunMoney jogosult jelen Ajánlói Szerződésből keletkező jogok, kötelezettségek és kötelmek 
SunMoney Solar Group-on belüli jelenlegi vagy jövőben létrejövő gazdasági társaságokra 
történő átruházására, azzal, hogy az átruházáskor az átruházó és az átvevő gazdasági 

társaság tulajdonosi szerkezetének meg kell egyeznie, továbbá szerződő felek lényeges jogai 
nem sérülhetnek. SunMoney köteles jelen pont szerint bekövetkező változásról szerződő 
felet 30 napon belül értesítenie. 

FENTIEK TANÚSÍTÁSÁRA JELEN MEGÁLLAPODÁS átolvasását és értelmezését követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, Felek elfogadták és magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el.


