
ÜZLETPOLITIKAI SZABÁLYZAT 

Preambulum 

SunMoney Solar FZ LLE (License No: 4350/2014, address: PO Box: 4422, Creative 
Tower, Fujairah, UAE) (SunMoney kereskedelmi név alatt megújuló 

energiaforrások hasznosítására specializálódott: a napenergia kiapadhatatlan 
forrását használja ki. 

A SunMoney célja egy Közösségi Naperőmű Program felépítése és népszerűsítése 
révén a zöld energia minél szélesebb körű elterjesztése, és a közösségépítés által 
a Föld zöldebbé tétele. A SunMoney valamennyi tevékenysége annak a célnak a 

megvalósulását szolgálja, hogy a Közösség – az ajánlási rendszerben és a 
közösségépítésben való aktív közreműködése révén – anyagi és erkölcsi 
motiváltsággal felvértezve minél több ember vegyen részt a világ egyik 

legnagyobb környezetvédelmi programjának szánt SunMoney Közösségi 
Naperőmű Program felépítésében és működtetésében. 

SunMoney a SunMoney Közösségi Naperőmű Programban fizikailag létező, és 
azok használati és hasznosítási jogainak megszerzésekor meghatározott 
naperőműben üzemelő napelempanelhez kapcsolódó használati és hasznosítási 
jogokkal rendelkezik és Szolgáltatási Megállapodásokkal ezen napelempanelhez 

kapcsolódó hasznosítási jogokat értékesíti tovább az Üzletpolitikai Szabályzatban 
meghatározott csomagok formájában. Tagok a csomagokban ilyen 
napelempanelekhez kapcsolódó hasznosítási jogokból felépülő SunMoney 

Közösségi Naperőmű Programból vásárolnak egységnyi és névleges 
teljesítményben kifejezett hasznosítási jogot tartalmazó csomagot.  

SunMoney a csomagok által megtestesített hasznosítási jogot haszonbérbe veszi 
abból a célból, hogy azt a SunMoney Közösségi Naperőmű Program keretében 
hasznosítsa. 

Ezek a hasznosítási jogok megvásárlásuk pillanatában a fizikailag meglévő 
napelempanelekhez kapcsolódnak és SUNMONEY SOLAR GMBH.  (DE-80336 

München, Mozartstrasse 8., cégjegyzékszám: HRB 224129, regisztráló hatóság: 



Amtsgericht München Registergericht) vagy egyéb partnerek tulajdonában, illetve 
használatában vannak. 

SunMoney a Közösségi Naperőmű Program megalkotása és szervezése során egy 
olyan közösséget épít, amelynek célja a zöldenergia széleskörű elterjesztése, és 
amelyben a résztvevők irányába a hasznosítási jogokat aképpen értékesíti, hogy 

névleges teljesítményekhez (W) igazodóan valamennyi Tag a meglévő Solar 
Package-ük, vagy Napelem-részeik után valamennyi, a SunMoney Közösségi 
Naperőmű Programban részt vevő névleges teljesítményben kifejezett 

hasznosítási jogra eső és befolyt eredményből Tárgyhavi Bázisidőszakban azonos 
mértékű Solar Royalty-ra jogosult. 

A SunMoney ezen Szolgáltatása révén, hosszú távon biztosít bevételt a SunMoney 
Közösségi Naperőmű Program tagjai részére, hiszen a Nap kiapadhatatlan 
energiaforrást biztosít a SunMoney tevékenységéhez.  A SunMoney Közösségi 

Naperőmű Program tagjai egyrészt a Szolgáltatás részeként megvásárolt 
jogosultságok haszonbérbe adásából szereznek bevételt, másrészt pedig a 
Szolgáltatás harmadik személyek felé történő ajánlásában való közreműködésből, 

az aktív közösségépítésből. 

A Regisztrációval a Közösségi Naperőmű Program tagja elismeri, hogy a jelen 
Üzletpolitikai Szabályzatot, a mindenkori Etikai Kódexet, a mindenkor hatályos 

Üzletpolitikai Szabályzat és Etikai Kódex rendelkezéseit magára nézve 
kötelezőnek elfogadja, továbbá hozzájárul az adatainak az Adatkezelési 
Szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez. 

A jelen Üzletpolitikai Szabályzat, valamint az Etikai Kódex a SunMoney, valamint a 
Közösségi Naperőmű Program tagjainak jogait és kötelezettségeit határozza meg 

a közöttük létrejött Szolgáltatási Megállapodásban és Ajánlói Szerződésben 
rögzített feltételek mellett. A mindenkor hatályos Üzletpolitikai Szabályzatot, 
valamint az Etikai Kódexet köteles a SunMoney, valamint a Közösségi Naperőmű 

Program valamennyi tagja betartani. 



1. Definíciók 

„Szerződés” vagy „Szerződések” jelenti szövegkörnyezettől függően a 

Szolgáltatási Megállapodást 

„Bónusz Számla” jelenti azt a számlát, amelyen a SunMoney az Ajánlót az 5.3.2 – 

5.3.4 pontok szerint megillető Díjakat nyilvántartja 

„Community Package” jelenti azt a közösségi csomagot, amely a Weboldalon 

közzétett érvényes és hatályos Kondíciós Lista szerinti Csomagokat.   

„CV (Community Volume)” jelenti a Díjak kiszámításánál figyelembe vett 

pontértéket. 

„Közvetlen Partner” jelenti azt a Partnert, aki közvetlenül az Ajánlótól származó 

meghívó, vagy az ajánlói link útján regisztrál.   

„Ajánlói Szerződés” jelenti azt a szerződést, amit az Ajánló köt meg annak 

érdekében, hogy a SunMoney Közösségi Naperőmű Programban való tagság 
bővítése útján a közösségépítésben közreműködjön. 

„Ajánló” jelenti azt a Partnert, aki A SunMoney Közösségi Naperőmű Program 

tagja és ajánlások útján közreműködik a közösségépítésben. 

„Díj” vagy „Díjak” jelenti szövegkörnyezettől függően a SunMoney Közösségi 

Naperőmű Program tagját a Szerződések alapján megillető ellenszolgáltatások 
mindegyikét, illetve bármelyikét 

„Láb” jelenti az Ajánló által, az Ajánlóhoz kapcsolódóan felépített Ajánlói 
Közösséget. Valamennyi Ajánló közvetlenül két lábbal rendelkezik. 

„Ajánlói Díjak” jelentik az Ajánlót az 5.3.2 – 5.3.4 pontok szerint megillető Díjakat 

„Közösség” jelenti az Ajánlóhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó Lábakon 

Pozícióval rendelkező Ajánlókat 
„Közösségi Fa” jelenti az Ajánlóhoz kapcsolódó Közösségi viszonyrendszert. 



„Online Közösségépítést Elősegítő Weboldal” jelenti a Webirodában a „Fiók/
A l d o m a i n ” m e n ü p o n t a l a t t i g é n y e l h e t ő , a z [ i g é n y e l t 
aldomain].SunMoneyonline.com vagy SunMoneyonline.com/igényelt aldomain 

alatt elérhető, személyre szabható, a SunMoney-val kapcsolatos online 
közösségépítést elősegítő weboldalt 

„Csomag” jelenti a Solar Package-et és a Community Package-et együttesen vagy 
szövegkörnyezettől függően ezek valamelyikét 

„Partner” jelenti azt, aki Csomag-vásárlás, vagy a SunMoney Közösségi Naperőmű 
Program által nyújtott egyéb Szolgáltatások igénybe vétele céljából Regisztrációt 
kezdeményez, illetőleg Regisztrációja megtörténik. 

„Rosszhiszemű pozíciószerzés”-nek minősül, ha valaki 6.4. pontban 
szabályozottak megkerülése végett korábban regisztrált - és átruházás vagy 

egyéb jogcímen - más tulajdonába adja pozícióját, abból a célból, hogy - eredeti - 
Közösségi Fában való elhelyezkedését megváltoztatva új pozíciót szerezzen. 

„Tag” jelenti a regisztrált Személyt. 

„Személy” jelenti a természetes személyeket, gazdasági társaságokat, és más 
jogi személyeket, valamint magába foglalja a természetes személyek örököseit, a 

gazdasági társaságok és más jogi személyek jogutódjait. 

„Pozíció” a 6. pontban meghatározott jelentéssel bír. 

„Adatkezelési Szabályzat” jelenti a SunMoney-nak a Weboldalon elérhető 
adatkezelési tájékoztatóját 

„Regisztráció” a 2. pontban meghatározott jelentéssel bír. 

„Solar Royalty Számla” jelenti azt a számlát, amelyen a SunMoney a SunMoney 
Közösségi Naperőmű Program Tagját megillető Solar Royalty-t nyilvántartja. 
„Solar Royalty” az 5.3.1 pontban meghatározott jelentéssel bír 

„Szolgáltatási Megállapodás” jelenti a SunMoney Közösségi Naperőmű Program 
Tagja és a SunMoney között a Szolgáltatások tárgyában létrejött megállapodást. 



„Szolgáltatási Díj” jelenti a Szolgáltatási Megállapodásban meghatározott díjat 

„Szolgáltatás” jelenti a Napelem-részek hasznosítási jogának SunMoney általi 

értékesítését, valamint a névleges teljesítményben kifejezett Napelem-részek 
hasznosítási jogának SunMoney általi haszonbérletét annak érdekében, hogy azt a 
SunMoney hasznosítsa a SunMoney Közösségi Naperőmű Program keretében. 

Community Package vásárlása esetén az Online Közösségépítést Elősegítő 
Weboldal igénylési lehetőségének biztosítását, a Webiroda használatát, az 
Oktatási Anyagok biztosítását, valamint a SunMoney Közösségi Naperőmű 

Program tagjai számára nyújtott és az Online Közösségépítést Elősegítő 
Weboldalon közzétett  egyéb Előnyöket. 

„Solar Package” jelenti jelen Üzletpolitikai Szabályzat 4.2.1 pontjában 
meghatározott bármely csomagot, amelyek kizárólag Napelem-részeket 
tartalmaznak 

„Napelem-rész” jelenti a SunMoney Közösségi Naperőmű Programban mindenkor 
működő naperőművekben  a Csomagok részeként névleges teljesítményben (W) 

kifejezett hasznosítási jogokat, amely Solar Royalty-ra jogosít. 

„Naperőmű” jelenti a SunMoney Közösségi Naperőmű Programban hasznosított, a 
németországi bejegyzésű SunMoney Solar GmbH (Mozartstraße 8, 80336 

München, Germany) és egyéb partnerek tulajdonában lévő, naperőművek részét 
alkotó napelemekhez tartozó és névleges teljesítményben kifejezett SunMoney 
által kezelt - és SunMoney részére átruházott -  hasznosítási és használati jogok 

összességét. 

„Üzletpolitikai Szabályzat” jelenti a jelen üzletpolitikai szabályzatot. 

„Erősebb Láb” jelenti az Ajánlóhoz csatlakozó és a tárgyhavi bázisidőszak 
figyelembe vétele alapján nagyobb EuroCV pontértéket generáló Lábat 

„Tárgyhavi Bázisidőszak” jelenti az adott naptári hónapra vonatkozó elszámolási 
adatok összességét. 

„Örökös” jelenti a természetes személy örökösét vagy a nem természetes 
személy jogutódját 



„SunMoney” jelenti azt a Közösségi Naperőmű Programot, amellyel kapcsolatos 
jogok kezelője a SunMoney Solar Group Big Billers Rec 2 Rec FZ LLE (PO Box: 
4422, Creative Tower, Fujairah, Működési engedély: 4350/2014)   

„SunMoney Solar Group” jelenti a SunMoney Közösségi Naperőmű Program 
üzemeltetését és egyéb SunMoney védjegyet jogszerűen használó zöldenergia 

elterjesztésére irányuló tevékenységet végző jelenlegi és jövőbeli gazdasági 
társaságot magába foglaló vállalatcsoportot. 

„Oktatási Anyag” jelenti a SunMoney célkitűzéseinek megismerésére, a 
Napenergia népszerűsítésére és a közösség-építés, valamint személyiség-
fejlesztés elősegítésére szolgáló képzési anyagot és információt, tekintet nélkül 

annak megjelenési formájára. 

„Webiroda” jelenti a SunMoney által a Weboldalon keresztül üzemeltetett 

elektronikus irodát. 

„Weboldal” jelenti a www.Sunmoney.com internetcím alatt elérthető weboldalt. 

„Gyengébb Láb” jelenti az Ajánlóhoz csatlakozó és a tárgyhavi bázisidőszak 
figyelembe vétele alapján kisebb EuroCV pontértéket generáló Lábat 

2. Regisztráció 

2.1. Regisztráció 

2.1.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Partner köteles regisztrálni a Weboldalon 
keresztül („Regisztráció”). A Partner Regisztrációja az alábbi módokon 
kezdeményezhető: 

(i) az Ajánló a Webirodán keresztül a „Közösség/Meghívás” menüpont alatt a 
Partner nevének és email címének megadásával a Partner részére meghívó 



küldését kezdeményezi ( SunMoney jelen pont szerinti meghívás lehetőségét 
felfüggesztheti); vagy 

(ii) az Ajánló a „Közösség/Tag elhelyezése” menüpont alatt, a Közösségi Fában 
„Invite” felirattal jelölt helyek valamelyikére kattintva a Partner elektronikus 
levelezési címének, nevének és születési idejének és helyének  megadásával a 

Partner részére meghívó küldését kezdeményezi. 

(iii) az Ajánló számára - SunMoney által automatikusan generált, egyedi 

azonosításra alkalmas, valamint a Webirodában mindenkor fellelhető, különböző 
nyelveken egyedi megjelenésű - biztosított link segítségével 

2.1.2. A SunMoney - a 2.1.1. (iii) esetét ide nem értve - a Regisztráció 
kezdeményezését követő 24 órán belül megküldi a Partner részére a meghívót. A 
meghívó angol nyelven, továbbá az Ajánló által a Webirodában kiválasztott 

nyelven kerül megküldésre. Az Ajánló által kiválasztott nyelven megküldött 
meghívó és az angol nyelvű meghívó szövege megegyezik. A két meghívó 
szövegezésében fennálló esetleges eltérés esetén az angol nyelvű meghívó az 

irányadó, az Ajánló által kiválasztott nyelven megküldött meghívó csak tájékoztató 
jellegű.  

2.1.3. A meghívóban a SunMoney megküldi a Partner részére azt a linket, 

amelynek segítségével a regisztrációs oldalt elérheti. A regisztrációs oldalon a 
Partner neve és e-mail címe megadásával vagy Facebook, illetve Google account 
segítségével, illetve a jelölőnégyezetek kipipálásával tud regisztrálni. Belépési 

nevét (ID), az első belépésre feljogosító jelszavát, valamint egy regisztrációs 
linket, amelyre kattintva a Partner – ha ténylegesen regisztrálni kíván a 
SunMoney-ba – egy felugró ablak útján megerősíti a regisztrációs szándékát és 

véglegesíti a Regisztrációt. Facebook, illetve Google account segítségével történő 
regisztráció esetén Partner feljogosítja SunMoney-t valamennyi, a regisztráció 
megvalósulásához szükséges adatok megismerésére, tárolására, és célhoz kötött 

felhasználására. 

Minden Tag számára automatikusan generálódik regisztrációkor egy azonosítási 

link, amely link továbbküldése és az azon történő harmadik személy részéről való 
bejelentkezés szintén Regisztrációt eredményez ezen harmadik személy részéről. 
Ez utóbbi esetben a Regisztráció elvégzéshez nincs szükség meghívó küldésére. 

Belépési nevét (ID), az első belépésre feljogosító jelszavát, valamint egy 



regisztrációs linket, amelyre kattintva– ha ténylegesen regisztrálni kíván a 
SunMoney-ba – egy felugró ablak útján megerősíti a regisztrációs szándékát és 
véglegesíti a Regisztrációt. 

2.1.4. A Tag a Regisztrációval elismeri, hogy a jelen Üzletpolitikai Szabályzatot, az 
Etikai Kódexet, hozzájárul ahhoz, hogy a SunMoney hírlevelet küldjön a 

Regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére, illetőleg 
kötelezettséget vállal, hogy a mindenkor hatályos Üzletpolitikai Szabályzatot, 
Etikai Kódexet magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá hozzájárul az 

adatainak az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez. 

A Regisztráció véglegesítésével a Partner az Ajánló Közösségi Fájához 

csatlakozva a SunMoney Közösségi Naperőmű Program Tagjává válik. A 
Regisztráció véglegesítésével a Partner elismeri, hogy a Közösségi Naperőmű 
Program Tagjaként magára nézve kötelezőnek fogadja el a mindenkor hatályos 

Üzletpolitikai Szabályzatot, Etikai Kódexet és Adatkezelési Szabályzatot. 

3. Ajánlói Szerződés megkötése és az Ajánló tevékenysége 

3.1. A Tag a Regisztráció véglegesítésével egyidejűleg köteles a SunMoney-val 
Ajánlói Szerződést kötni annak érdekében, hogy a Weboldalon közzétett érvényes 

és hatályos Kondíciós Lista szerinti Csomagok ajánlásában és/vagy a 
közösségépítésben közreműködjön. 
3.2. Az Ajánlói Szerződés megkötése 

3.2.1. Az Ajánlói Szerződés elektronikus szerződésként kerül megkötésre. Az  
Ajánlói Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a SunMoney rögzíti. A 

megkötésre került Ajánlói Szerződés bármikor visszakereshető, hozzáférhető az 
Ajánló számára. 

3.2.2. Az Ajánlói Szerződés angol nyelven kerül megkötésre. Az Ajánlói Szerződés 
megkötésekor az angol nyelvű Ajánlói Szerződés mellett feltüntetett angoltól 
eltérő nyelvű szerződés megegyezik az angol nyelvű szerződéssel, az kizárólag 

tájékoztató jellegű és az ügylet lebonyolításának elősegítését szolgálja. Az angol 
és az angoltól eltérő nyelvű Ajánlói Szerződés közötti esetleges eltérés esetén 
kizárólag az angol nyelvű Ajánlói Szerződés az irányadó. 



3.2.3.  Az Ajánlói Szerződés megkötésére a 7.3 pontban (név, szig., lakcím, 
állampolgárság) foglalt adatok regisztrálását követően kerülhet sor a „Megkötöm 
az Ajánlói Szerződést” opció kiválasztásával. 

3.2.4. A SunMoney tájékoztatja a Tagot azokról az adatairól, amelyek az Ajánlói 
Szerződésben szerepelni fognak és lehetőséget biztosít a Tag részére ezen adatok 

módosítására. A Tag az adatokat azok ellenőrzését követően, az „Ellenőriztem” 
gombra kattintással hagyja jóvá. Amennyiben szükséges, az adatok módosítására 
a megkötésre kerülő Ajánlói Szerződés tekintetében kerül sor, a „Fiók/Adatok 

módosítása” menüpont alatt. A Szerződés Elfogadását követően a megadott 
adatok módosítása kizárólag a SunMoney ügyfélszolgálatán keresztül 
kezdeményezhető. 

3.2.5. A SunMoney kitölti az Ajánlói Szerződést a Tag 3.2.4 pont szerint 
jóváhagyott adataival. 

3.2.6. A Tag által átolvasott, értelmezett és akaratával mindenben egyező Ajánlói 
Szerződést a Tag az „Ajánlói Szerződés elfogadása” mező kipipálásával és az 

Elfogadom gomb lenyomásával továbbítja a SunMoney részére. 

3.2.7. Az Ajánlói Szerződés csak akkor jön létre, ha azt a SunMoney késedelem 
nélkül, de legkésőbb 24 órán belül elektronikus úton visszaigazolja – a 

megkötésre került Ajánlói Szerződés csatolásával – a Tag által megadott 
elektronikus levelezési címre. Ha a SunMoney nem nyilatkozik, vagy az Ajánlói 
Szerződés létrejöttét nem igazolja vissza a fenti határidőn belül a Tag által 

megadott elektronikus levelezési címre, úgy az Ajánlói Szerződés nem jön létre. 

3.2.8. SunMoney nem tartozik felelősséggel azért, ha a Tag által megadott 

elektronikus levelezési címre elküldött üzeneteket a tag bármely okból nem kapja 
meg, vagy nem olvassa el. 

3.2.9. Az Ajánlói Szerződés a SunMoney által az elektronikus levélben megküldött 
Ajánlói Szerződésben foglalt tartalommal jön létre. 

3.2.10. SunMoney a jelen Üzletpolitikai Szabályzatot, az Etikai Kódexet, az 
Adatkezelési Szabályzatot, valamint az Ajánlói Szerződést az Ajánló 
szerződéskötését megelőzően olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé 

teszi az Ajánló számára annak tárolását és változatlan tartalommal való későbbi 



előhívását. Az Ajánló a Weboldalon elhelyezett, megkerülhetetlen tartalommá tett 
jelen Üzletpolitikai Szabályzatra, Etikai Kódexre, valamint az Adatkezelési 
Szabályzatra utalással köti meg az Ajánlói Szerződést, amelynek révén az Ajánló 

és a SunMoney között létrejövő Ajánlói Szerződésnek az Üzletpolitikai Szabályzat, 
Etikai Kódex és az Adatkezelési Szabályzat elválaszthatatlan részévé válik. 

3.2.11. A Tag a „Megkötöm az Ajánlói Szerződést” gombra kattintással elismeri, 
hogy a fenti tájékoztatást megkapta és a jelen Üzletpolitikai Szabályzatot, Etikai 
Kódexet az Adatkezelési Szabályzatot, valamint a Szerződések rendelkezéseit 

magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá hozzájárul az adatainak az 
Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez. Tagnak mindaddig 
nem áll módjában a Szerződéseket megkötni, ameddig az ügyfél-tájékoztatás 

megtörténtét a fentiek szerint nem igazolja. 

3.3 Ajánlói tevékenység 

3.3.1. Az Ajánló a tevékenységét kizárólag az Ajánlói Szerződés rendelkezéseinek 
megfelelően, valamint az Üzletpolitikai Szabályzat és Etikai Kódex betartásával 
folytathatja.  

Az Ajánlási tevékenység elsődleges célja a SunMoney Közösségi Naperőmű 
Program céljainak megismertetése, a környezettudatos közösség, és a 
zöldenergia széleskörű, felelős használatának elősegítése. 

3.3.2. Az Ajánló önmagához közvetlenül két Tagot csatlakoztathat és ezzel két 
Lábat indíthat a Közösségi Fában. 

3.3.3. Amennyiben az Ajánló további Tagokat kíván a Közösséghez csatlakoztatni, 
akkor az Ajánló Tagokat a hozzá csatlakozó Lábakon „Invite” felirattal jelölt helyek 

valamelyikére, vagy a hozzá csatlakozó Lábak egyikének legalsó Pozíciójába 
csatlakoztathatja. 

3.3.4. Az Ajánló az Ajánlói Szerződésben foglalt megismertetési 
kötelezettségének a 2.1.1 (i)-(iii) és 3. pontban foglaltak megvalósításával eleget 
tesz. Az Ajánló a 2.1.1 (i)-(iii) és a 3. pontban foglaltakon, azaz a meghívó, illetőleg 



a regisztrációs link küldésének kezdeményezésén túl, a Partner Regisztrációjával 
kapcsolatos ügyintézésben nem vesz részt. 

3.3.5. Az Ajánló nem jogosult a Weboldalon közzétett érvényes és hatályos 
Kondíciós Lista szerinti Csomagokat értékesíteni. Amennyiben az Ajánló a 
Csomagokat kis- vagy nagykereskedelmi forgalomban értékesíti, akkor az a jelen 

Üzletpolitikai Szabályzat és Etikai Kódex súlyos megsértésének minősül. 

4. Csomagértékesítés és –vásárlás 

4.1. Csomagok vásárlása 

Az Ajánló a Weboldalon közzétett érvényes és hatályos  Kondíciós Lista szerinti 
Csomagokat vásárolhatja meg a Webirodán keresztül, a „Webáruház/Community 
Package vásárlás”, valamint a „Webáruház/Solar Package vásárlás” menüpont 

alatt, a Szolgáltatási Megállapodás vagy Kiegészítő Szolgáltatási Megállapodás 
megkötésével. 

A Csomagok Weboldalon közzétett hatályos és érvényes Kondíciós Listában 
meghatározott vételárát az Ajánló a Szolgáltatási Megállapodásban vagy 
Kiegészítő Szolgáltatási Megállapodásban meghatározott határidőn belül a 
SunMoney által a szerződéskötés időpontjában biztosított fizetési módok egyikén 

keresztül köteles kiegyenlíteni. 

4.2. Csomagok fajtái 

4.2.1. Az Ajánlók a Szolgáltatási Megállapodás aláírásával egyidejűleg a 
Weboldalon közzétett érvényes és hatályos Kondíciós Lista szerinti Solar Package 

és Community Package vásárlására jogosultak. 

4.2.2. Az Ajánlók, amennyiben már rendelkeznek Szolgáltatási Megállapodással 

további Csomagok vásárlására jogosultak, azzal, hogy az Ajánló a tulajdonában 
álló Community Package-nél csak nagyobb értékű Community Package 
megvásárlására jogosult. A további Community Package megvásárlása esetén az 

Ajánló kizárólag a legnagyobb értékű Community Package-re irányadó kondíciókat 
érvényesítheti, kivéve a korábban vásárolt Community Package-ek Napelem-rész 
tartalma révén Ajánlót megillető jogok érvényesítését. Minden Ajánló csak egy 

Community Package-dzsel rendelkezhet. 



4.3. A Szerződések megkötésére vonatkozó rendelkezések 

4.3.1. A Szerződések elektronikus szerződésként kerülnek megkötésre. A 
Szerződések írásba foglalt szerződésnek minősülnek, azokat SunMoney rögzíti, és 
bármikor visszakereshetőek, hozzáférhetőek az Ajánlók számára. 

4.3.2. A Szerződések angol nyelven kerülnek megkötésre. A Szerződések 
megkötésekor az angol nyelvű Szerződések mellett feltüntetett angoltól eltérő 

nyelvű szerződések megegyeznek az angol nyelvű szerződésekkel, azok kizárólag 
tájékoztató jellegűek és az ügylet lebonyolításának elősegítését szolgálják. Az 
angol és az angoltól eltérő nyelvű Szerződések közötti esetleges eltérés esetén 

kizárólag az angol nyelvű Szerződések az irányadók. Az Ajánló a „Webáruház/
Community Package vásárlás” vagy „Webáruház/Solar Package vásárlás” 
menüpont alatt kiválasztja, hogy melyik csomagot kívánja megvásárolni, majd a 

kiválasztott Csomag alatt található „Vásárlás” gombra kattintással elindítja a 
vásárlási folyamatot. 

4.3.3. A SunMoney a személyes adatok ellenőrzését, és Tag által történő 
jóváhagyását követően felajánlja az Ajánló részére a szerződéskötés időpontjában 
a Webirodán keresztül rendelkezésre álló fizetési módokat. Az Ajánló a 
szerződéskötés folytatásához köteles kiválasztani azt a fizetési módot, amely 

útján a Szolgáltatási Díjat megfizeti. Az Ajánló a választását követően a 
megkötésre kerülő Szerződés tekintetében nem jogosult a fizetési módot 
módosítani. 

4.3.4. A SunMoney tájékoztatja az Ajánlót azokról az adatairól, amelyek a 
Szerződésben szerepelni fognak és lehetőséget biztosít az Ajánló részére ezen 

adatok módosítására. A Tag az adatokat, azok ellenőrzését követően, az 
„Ellenőriztem” gombra kattintással hagyja jóvá. A korábban megadott adatok 
módosítása kizárólag a SunMoney ügyfélszolgálatán keresztül kezdeményezhető 

(support@sunmoney.com). 

4.3.5. A SunMoney kiválasztja a vásárlásra irányadó Szerződéseket, kitölti az 

Ajánló 4.3.4 pont alapján jóváhagyott adataival, valamint a kiválasztott Csomagra 
vonatkozó adatokkal. 



4.3.6. A „Szerződések elfogadása” gomb kipipálásával továbbítja az Ajánló az 
átolvasott, értelmezett és akaratával mindenben egyező Szerződéseket a 
SunMoney részére. 

4.3.7. SunMoney nem köteles az Ajánló szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát 
elfogadni. A Szerződések csak akkor jönnek létre, ha azokat a SunMoney 

késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül elektronikus úton visszaigazolja – a 
megkötésre került Szerződések csatolásával – az Ajánló által megadott 
elektronikus levelezési címre. Amennyiben SunMoney nem nyilatkozik, vagy a 

Szerződések létrejöttét nem igazolja vissza a fenti határidőn belül az Ajánló által 
megadott elektronikus levelezési címre, úgy a Szerződések nem jönnek létre. 
4.3.8. SunMoney nem tartozik felelősséggel azért, ha az Ajánló által megadott 

elektronikus levelezési címre elküldött üzeneteket az Ajánló bármely okból nem 
kapja meg, vagy nem olvassa el. Amennyiben a fentiek szerinti visszaigazoló 
elektronikus levélben vállalt szolgáltatások eltérnek az Ajánló által igényeltektől, 

akkor ennek tényét az Ajánló köteles haladéktalanul jelezni a Sunmoney-nak.  A 
SunMoney és az ajánló köteles egyeztetni az eltérés okát. Amennyiben az ajánló 
ilyen felhívást nem intéz a SunMoney-hoz, abban az esetben a szerződések a 

SunMoney által az elektronikus levélben megküldött szerződésekben foglalt 
tartalommal jönnek létre. 

4.3.9. SunMoney a jelen Üzletpolitikai Szabályzatot, Etikai Kódexet, az 

Adatkezelési Szabályzatot és a Szerződéseket az Ajánló szerződéskötését 
megelőzően olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az Ajánló 
számára annak tárolását és változatlan tartalommal való későbbi előhívását. Az 

Ajánló a Weboldalon elhelyezett, megkerülhetetlen tartalommá tett jelen 
Üzletpolitikai Szabályzatra, Etikai Kódexre, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóra 
utalással köti meg a Szerződéseket, amelynek révén az Ajánló és a SunMoney 

között létrejövő Szerződéseknek az Üzletpolitikai Szabályzat, Etikai Kódex 
valamint az Adatkezelési Szabályzat elválaszthatatlan részévé válik. 

4.3.10. A Tag a „Megkötöm a Szolgáltatási Szerződést” gombra kattintással ismeri 
el, hogy a fenti tájékoztatást megkapta és a jelen Üzletpolitikai Szabályzatot, Etikai 
kódexet, az Adatkezelési Szabályzat, valamint a Szerződések rendelkezéseit 

magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá hozzájárul az adatainak az 
Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez. A Tagnak mindaddig 
nem áll módjában a Szerződéseket megkötni, ameddig az ügyfél-tájékoztatás 

megtörténtét a fentiek szerint nem igazolja. 



4.4. Az Ajánló közlési- és változás-bejelentési kötelezettsége 

4.4.1. Az ajánló a weboldalon keresztül kezdeményezett szerződéskötéskor 
köteles a SunMoney-val a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni az ajánlói 
szerződés és a szerződések létrejöttével kapcsolatos minden adatot. Az ajánló a 

SunMoney-val akár írásban, akár elektronikusan közölt adatok valóságtartalmáért 
teljes körűen, és kizárólagosan felelős. 

4.4.2. Az Ajánló köteles az Ajánlói Szerződést  és a szerződéseket érintő adatok 
változását a SunMoney-nak a változás bekövetkezését követő 8 napon belül 
bejelenteni az ügyfélszolgálatra. az support@sunmoney.com címre küldött E-

mailben. A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre irányuló kötelezettségek 
elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért, hátrányokért a 
SunMoney-t felelősség nem terheli. A változások akkor tekinthetők közöltnek, 

amennyiben SunMoney azokat e-mailben visszaigazolja. Sunmoney jogosult a 
változásokhoz vezető dokumentumok bekérésére, amely dokumentumok 
valódiságáért és jogszerűségéért Ajánló szavatol. A dokumentumok bekérése, 

illetőleg azok megvizsgálásának ideje nem számít bele a 4.4.3. Pontban 
meghatározott ügyintézési határidőbe. 

4.4.3. SunMoney a 4.4.2 pont szerint megtett bejelentések alapján, a bejelentés 

visszaigazolásától számított 7 munkanapon belül átvezeti az Ajánló adataiban 
bekövetkezett változást. 

5. Kifizetések az Ajánlók részére 

5.1. Díjak kiszámításának alapja 
A Díjak az Ajánló által megvásárolt Community Package-hez tartozó díjmértékek 
(%), illetve a hozzá kapcsolódó Közvetlen Tagok vásárlásainak CV értéke, valamint 

az Ajánlóhoz kapcsolódó Lábakon történt vásárlások CV értéke alapján kerülnek 
kiszámításra a Tárgyhavi Bázisidőszak figyelembe vétele mellett. A 5.3.3 – 5.3.4 
pontok Lábak szerint külön-külön összeadott pontértékek alapján Ajánló részére 

fizetendő Díj kiszámításának alapjául a Gyengébb Láb szolgál, amennyiben az 
Erősebb Láb legalább háromszor nagyobb forgalmú. Az Ajánló részére fizetendő 
díj kiszámításának alapjául az Erősebb Láb egyharmad része szolgál, amennyiben 

az Erősebb Láb nagysága nem haladja meg a Gyengébb Láb háromszorosát. 



5.2. A Díjak számításánál figyelembe vett forgalom 
A Díjak kiszámítása tekintetében a megvásárolt Community Package-től függően a 
Weboldalon közzétett érvényes és hatályos Kondíciós Lista szerinti forgalmak 

kerülnek figyelembevételre. 

5.3. Díjak fajtái 

5.3.1. Solar Royalty 
A Solar Royalty az Ajánló által megvásárolt Csomaghoz kapcsolódó Napelem-rész 

névleges teljesítményéhez igazodó hasznosítási jogosultságának SunMoney 
részére történő átadása ellenértékeként megfizetésre kerülő díj. 
A Solar Royalty összege a Szolgáltatási Megállapodásban meghatározott összeg. 

A Solar Royalty adott hónapra kiszámított összegét a SunMoney legkésőbb az 
adott hónap utolsó napját követő harmadik munkanapon teszi közzé a 
Webirodában. 

5.3.2. Közvetlen Díj és Első Csatlakoztatási Bónusz 
A Közvetlen Díj az Ajánlót a Közvetlen Tagok Tárgyhavi Bázisidőszakban történő 
vásárlása után megillető Díj.  

A Közvetlen Díj a Közvetlen Tagok által megvásárolt Csomagok Weboldalon 
közzétett érvényes és hatályos Kondíciós Lista szerinti CV értékének és az Ajánló 
tulajdonában álló Community Package-hez a Weboldalon közzétett hatályos és 

érvényes Kondíciós Lista szerint kapcsolódó Közvetlen Díjmérték szorzata. 

Az Első Csatlakoztatási Bónusz az Ajánlót a Közvetlen Tag első Community 

Package vásárlása után megillető Bónusz. Az Első Csatlakoztatási Bónusz a 
Közvetlen Tagok által megvásárolt Csomagok Weboldalon közzétett érvényes és 
hatályos Kondíciós Lista szerinti CV értékének és az Ajánló tulajdonában álló 

Community Package-hez a Weboldalon közzétett hatályos és érvényes Kondíciós 
Lista szerint kapcsolódó Első Csatlakoztatási Bónusz díjmértékének szorzata. 
Abban az esetben, ha Első Csatlakoztatási Bónusz illeti meg az Ajánlót, úgy 

Közvetlen Díj nem illeti meg. Egy Pozícióra tekintve SunMoney egyetlen 
alkalommal számít Első Csatlakoztatási Bónuszt. 



5.3.3. Közösségépítő Díj 
A Közösségépítő Díj az Ajánlót a hozzá kapcsolódó Közösség vásárlásai alapján 
megillető Díj. A Közösségépítő Díj az Ajánlóhoz kapcsolódó Lábak Tárgyhavi 

Bázisidőszakban történő vásárlásai a Weboldalon közzétett hatályos és érvényes 
Kondíciós Lista szerinti CV értékének és az Ajánló tulajdonában álló Community 
Package-hez a Weboldalon közzétett hatályos és érvényes Kondíciós Lista szerint 

kapcsolódó Közösségépítő Díjmérték szorzata. A Közösségépítő Díj számításnak 
Tárgyhavi Bázisidőszakban csak abban az esetben van helye, amennyiben az 
Ajánló mindkét Lábán egyaránt rendelkezik egy Community Package-dzsel 

rendelkező Közvetlen Taggal. 

5.3.4. Közösségi Naperőmű Díj 

A Közösségi Naperőmű Díj az Ajánlót a hozzá kapcsolódó Közösségbe tartozó 
Tagok részére a fenti 5.3.1 pont szerint fizetendő Solar Royalty alapján megillető 
díj.  

A Közösségi Naperőmű Díj az Ajánlóhoz kapcsolódó Közösségbe tartozó Tagokat 
az 5.3.1 pont szerint megillető Solar Royalty CV értékének és az Ajánló 

tulajdonában álló Community Package-hez a Weboldalon közzétett hatályos és 
érvényes Kondíciós Lista szerint kapcsolódó Közösségi Naperőmű díjmértékének 
a szorzata.  

Közösségi Naperőmű Díj számításának Tárgyhavi Bázisidőszakban csak abban az 
esetben van helye, amennyiben az Ajánló mindkét Lábán egyaránt rendelkezik egy 
Community Package-dzsel rendelkező Közvetlen Taggal. 

5.3.5. Ajánló részére fizetendő díjmaximum 
Az Ajánlót egy pozíció és egy hónap tekintetében megillető Díjak összege 

maximálva van, attól függően, hogy az Ajánló milyen Community Package-dzsel 
rendelkezik: az Ajánlót a fenti 5.3.2 – 5.3.4 pontok alapján egy hónapban megillető 
Díjak összege nem haladhatja meg az Ajánló tulajdonában álló Community 

Package-hez a Weboldalon közzétett hatályos és érvényes Kondíciós Lista szerint 
kapcsolódó díjmaximumot. A díjmaximumba nem számít bele az az érték, ami az 
Ajánlót Első Csatlakoztatási Bónusz jogcímén megilleti, amennyiben Első 

Csatlakoztatási Bónusznak van helye. 



5.3.6. Pénzvisszafizetési garancia 
Ajánló bármely csomag vásárlástól (banki átutalásos vásárlás esetében a 
vásárlás elindításától) számított legfeljebb 24 órán belül jogosult a pénz 

visszafizetését kérni és vásárlásától elállni. Jelen garancia kizárólag a 
webirodában kezdeményezhető, és érvényesítése esetén a vásárlástól eláll, az 
alapján Ajánlói díjak megfizetésének nincsen helye. A csomag ellenértékének 

visszautalása  a webirodában megadott bankszámlaszámra - 30 napon belül - 
történik, melynek költségei Ajánlót terhelik. Jelen garancia Ajánló részéről történő 
érvényesítése esetén a csomag megvásárlásából származó jogok és 

kötelezettségek a garancia érvényesítésétől nem illetik meg, illetve nem terhelik 
Ajánlót, továbbá SunMoney nem köteles Ajánlói díjak és egyéb előnyök 
megfizetésére. 

5.3.7. Csomagvisszavásárlási garancia 
SunMoney az adott Szolgáltatási Megállapodásban meghatározott 25 éves 

szerződéses időtartam alatt bármikor visszavásárolja a Solar Package-eket, 
valamint a Community Package-eket az alábbi feltételek (képlet) szerint. Ajánló 
tudomásul veszi, hogy a Community Package-ek visszavásárlási garanciájának 

érvényesítése esetén a visszavásárlás kizárólag a Community Package-ek 
Napelem-részét érintik, és a számításnál csak a Napelem-rész vehető figyelembe, 
míg Solar Package-ek esetében a csomag ellenértékének 100%-a veendő 
figyelembe az alábbi képlet alapján. 

Csomagvisszavásárlás összege (EUR) = (Vásárolt napelem névleges teljesítménye 
x 1,2 ) - (eltelt évek x [1/25 x (Vásárolt napelem névleges teljesítménye  x 1,2) ] ) 

Csomagvisszavásárlási garancia érvényesítése esetén Felek 60 napon belül 
kötelesek egymással elszámolni. SunMoney kizárólag a webirodában megadott 

bankszámlaszámra köteles teljesíteni. 

5.4. Díjak elszámolása 

5.4.1. SunMoney az 5.3.1 – 5.3.4 pontok szerinti Díjak tekintetében az elszámolást 
legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik munkanapján a Webirodán 

keresztül küldi meg az Ajánló részére. 5.3.2 - 5.3.4 pontok szerint megillető Díjak 
elszámolásának csak akkor van helye, ha az Ajánló a Tárgyhavi Bázisidőszakban 
Community Package-et (akár a Tárgyhó utolsó napján)  vásárol vagy korábbi 

időpontban már Community Package-et vásárolt. 



5.4.2. Az Ajánló az elszámolás Webirodán történő közzétételét követő 48 
(negyvennyolc) órán belül jogosult az elszámolás ellen kifogást emelni. 

Amennyiben az Ajánló a jelen 5.4.2 pontban említett határidőn belül nem emel 
kifogást a SunMoney által elkészített elszámolás ellen vagy az elszámolás alapján 
bizonylatot állít ki a SunMoney részére, akkor a felek az elszámolást mindkét fél 

által elfogadottnak tekintik. 

5.4.3. SunMoney az 5.4.2 pont szerinti elszámolást követő 48 órán belül feltünteti 

az Ajánlót az 5.3.1 pont szerint megillető Solar Royalty egyenleget a Solar Royalty 
Számlán, illetve az Ajánlót az 5.3.2 – 5.3.4 pontok szerint megillető Ajánlói Díjak 
egyenlegét az Ajánló Bónusz Számláján. 

5.4.4. SunMoney a Tag által a Webirodán keresztül kiállított bizonylat keltétől 
számított 72 (hetvenkét) órán belül köteles az Ajánló által kiállított bizonylatot az 

alábbi 5.5 pont szerint a kifizetést elindítani vagy amennyiben SunMoney 
elszámolása és a Tag által kiállított bizonylat között eltérés mutatkozik, a Tag által 
kiállított bizonylat ellen kifogást emelni. 

5.5. Díjak kifizetése 
A Díjak kifizetése az alábbi 5.5.1-5.5.2 pontokban meghatározott módok 
valamelyikén történhet. Az Esedékesség Napja az Elszámolás közzétételétől 

számított 48 órát követő nap. 

5.5.1. Díjak kifizetése az Ajánló részére 

Az Ajánló a Webirodában a „Pénzügyek” menüpont alatt meghatározhatja, hogy a 
Solar Royaltyból vagy Ajánlói Díjból mekkora EUR összeg kifizetését kéri. Ajánló 
20 EUR összegnél alacsonyabb összeg kifizetését nem igényelheti. A kifizetés 

során jelentkező banki és egyéb tranzakciós költségek Ajánlót terhelik. SunMoney 
nem köteles a kifizetést teljesíteni, amennyiben a tranzakciós költségek 
meghaladják a kifizetés összegét. 

AZ AJÁNLÓ A NYILVÁNTARTOTT AJÁNLÓI DÍJAK - IDE NEM ÉRTVE AZ ELSŐ 

CSATLAKOZTATÁSI BÓNUSZOKAT - LEGFELJEBB 80%-ÁNAK KIFIZETÉSÉT 
KÉRHETI. AZ  AJÁNLÓI DÍJAK 20%-ÁT AZ AJÁNLÓ TOVÁBBI CSOMAGOK 
VÁSÁRLÁSÁRA FORDÍTHATJA AZ ALÁBBI 5.5.2 PONTBAN MEGHATÁROZOTTAK 

SZERINT. SUNMONEY EGYOLDALÚ NYILATKOZATÁVAL DÖNTHET ÚGY, HOGY AZ 



AJÁNLÓ NYILVÁNTARTOTT AJÁNLÓI DÍJÁNAK 100%-ÁT FIZETI KI TÁRGYHAVI 
BÁZISIDŐSZAKBAN. 

A SunMoney az Ajánló részére az Ajánló által az 5.4.4 pont szerint kiállított 
bizonylat ellenében teljesít kifizetést az Ajánló Webirodában nyilvántartott 
bankszámlájára banki átutalás útján. Az Ajánló a számlát a „Kiállítom a 

bizonylatot” gombra kattintással állíthatja ki a Webirodában. 

5.5.2. További Csomagok vásárlása 

Az Ajánló a Webirodában a „Pénzügyek” menüpont alatt a Bónusz 
Számláján- ,Első csatlakozási számláján és a Solar Royalty számláján jóváírt 
Díjból további Csomagokat vásárolhat. 

További Csomag vásárlása Szolgáltatási Megállapodás megkötésével történhet. 

6. Pozíció 
Pozíció jelenti a Tag, illetve az Ajánló Ajánlói Szerződés, Szerződések és jelen 
Üzletpolitikai Szabályzat és Etikai Kódex alapján fennálló jogai és kötelezettségei 

összességét, valamint azt, hogy a Tag, illetve az Ajánló a Közösségi Fában hol 
helyezkedik el. 

6.1. Pozíció megszerzése 

6.1.1. Annak a Partnernek a Pozíciója, akinek a Regisztrációja kezdeményezésére 
a 2.1.1 (i) pont szerint került sor, a következők szerint kerül meghatározásra: a 

Partner az Ajánló alatt elhelyezkedő Közösségben, az Ajánló által a „Közösség/
Láb kiválasztása” menüpont alatt meghatározott Láb első szabad Pozíciójára 
kerül elhelyezésre. 

6.1.2. Annak a Partnernek a Pozícióját, akinek a Regisztrációja kezdeményezésére 

a 2.1.1 (ii) pont szerint került sor, az Ajánló határozza meg. 

6.1.3. Ha ugyanarra a Pozícióra két vagy több Partner kerül meghívásra, akkor az 

a Partner szerzi meg a Pozíciót, aki elsőként fogadja el a Regisztrációját a 
SunMoney által elektronikus levélben megküldött regisztrációs linkre kattintással. 
Az a Partner, illetőleg azok a Partnerek, akik ugyanarra a Pozícióra meghívásra 

kerültek, az Ajánló alatt elhelyezkedő Közösségben, az Ajánló által a „Közösség/



Láb kiválasztása” menüpont alatt meghatározott Láb első szabad Pozíciójára 
kerülnek elhelyezésre. 

6.1.4. A Tag, illetve az Ajánló egyidejűleg csak egy Pozíciót szerezhet a SunMoney-
ban. További saját pozíciókat csak a legelső regisztrált Pozícióhoz kötődő, annak 
közvetlen meghívottjaként regisztrálhat. Amennyiben jelen pontot Tag megszegi, 

SunMoney jogosult valamelyik, vagy valamennyi pozíciójához tartozó 
jogosultságokat (ide értve az Ajánlói Díjakat, az Első Csatlakoztatási Bónuszokakat 
is) - a napelem-részekhez kapcsolódó Solar Royaltyk kivételével - mérlegelésétől 

függően határozott időtartamra vagy véglegesen megvonni. Ez esetben a 
határozott időtartam leteltéig, vagy véglegesen Tag nem vásárolhat újabb 
Community Package-et. A Pozícióhoz tartozó napelem-részek a Pozíción 

megmaradnak, így a közösségi fában a továbbiakban is szerepelnek. Jelen 
pontban szabályzott hátrányokról vagy Pozíció-megvonásról annak 
bizonyítottsága esetén  SunMoney Tagot elektronikus úton értesíti, mellyel 

szemben az Etikai Kódexben szereplő módon Tag kifogással élhet. Jelen pontban 
szabályozottak vonatkoznak a Rosszhiszemű Pozíciószerzés esetére is. 

6.1.5. Amennyiben az Ajánló bármely módon saját Pozícióján kívül további Pozíciót 
szerez (pl. öröklés útján), akkor a - 6.1.4 pont esetét ide nem értve - köteles a 6.2 
pont rendelkezései szerint a választása szerinti Pozíciót 30 napon belül átruházni. 

6.1.6. Az Ajánló Regisztrációjának bármely okból történő törlése esetén az Ajánló 
Pozíciója is törlésre kerül. Ha az Ajánló újból Regisztrációt kezdeményez a 
SunMoney-nál, akkor az Ajánló nem jogosult a korábbi Pozícióját visszaszerezni, 

hanem a 6.1.1 és 6.1.2 pontban meghatározottak szerint szerez Pozíciót. 

6.2. Pozíció átruházása 

Az Ajánló jogosult a Pozícióját a SunMoney-ban még nem regisztrált személy 
részére átruházni. A SunMoney-val szemben a Pozíció átruházása csak akkor 
érvényes és hatályos, amennyiben a SunMoney az átruházáshoz az átruházást 

megelőzően írásban hozzájárult. A hozzájárulás megadásának feltétele, hogy 

(i) az átvevő megismerje az átruházó által megkötött Ajánlói Szerződés, 

Szerződések és a jelen Üzletpolitikai Szabályzat, valamint Etikai Kódex 
rendelkezéseit, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el; 



(ii) az átvevő vagy az átadó a SunMoney részére az support@sunmoney.com 
elektronikus levelezési címre megküldje a Pozíció megszerzésére vonatkozó, 
átadó és átvevő által aláírt nyilatkozat szkennelt példányát; 

(iii) a SunMoney ne éljen kifogással az átvevő Pozíciószerzése ellen. 
Amennyiben az Ajánló a Pozíciót a SunMoney tudomása és/vagy hozzájárulása 

nélkül átruházza, az a jelen Üzletpolitikai Szabályzat súlyos megsértésének 
minősül és a Pozíció törlését eredményezheti. 

AZ AJÁNLÓ NEM JOGOSULT A POZÍCIÓJÁT MÁS AJÁNLÓ VAGY MÁR REGISZTRÁLT 
TAG  RÉSZÉRE ÁTRUHÁZNI. AMENNYIBEN AZ AJÁNLÓ A POZÍCIÓJÁT MÁS 
AJÁNLÓRA VAGY TAGRA RUHÁZZA ÁT, AKKOR AZ A JELEN ÜZLETPOLITIKAI 

SZABÁLYZAT SÚLYOS MEGSÉRTÉSÉNEK MINŐSÜL ÉS A POZÍCIÓ TÖRLÉSÉT 
EREDMÉNYEZHETI." 

6.3. Pozíció öröklése 

6.3.1. Az Ajánló halála vagy jogutódlással történő megszűnése esetén az Ajánló 

Pozícióját az Ajánló Örököse a 6.2 pontban meghatározott feltételek megfelelő 
alkalmazásával szerezheti meg. 

6.3.2. Öröklés jogkövetkezményei 
Az Ajánló Örököse megszerzi az Ajánló halálakor vagy jogutódlással történő 

megszűnésének időpontjában fennálló Pozícióját. A Pozíció tekintetében a 
kifizetésekre az Örökös az Ajánlóra vonatkozó rendelkezések szerint jogosult. 
Amennyiben az Örökös a SunMoney rendszerben az örökléskor Pozícióval 

rendelkezik, akkor köteles az örökség átadását követő egy hónapon belül a 
választása szerinti Pozíciót harmadik személyre átruházni a 6.2 pontban foglalt 
feltételek figyelembevételével. 

6.3.3. Kifizetések teljesítése Öröklés esetén 

(i) A SunMoney az Ajánló halálának időpontjától a hagyatékátadásról szóló 
hatósági igazolás másolatának SunMoney részére történő megküldéséig az 
elhunyt Ajánlót megillető Díjakat nyilvántartja. 



A SunMoney az Ajánló Örököse részére a hagyatékátadásról szóló hatósági 
igazolás másolatának a SunMoney részére történt megküldését követően, az 
Örökös által a 6.3 pontban foglalt feltételek teljesítése esetén, az Ajánlói 

Szerződésben, a Szerződésekben és a jelen Üzletpolitikai Szabályzatban foglalt 
feltételekkel teljesít kifizetéseket.  SunMoney jogosult a hatósági igazolás 
ellenőrzésére, és ennek időtartama alatt a kifizetést - legfeljebb 12 hónapig - 

megtagadhatja. 

(ii) SunMoney az Ajánló jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódlás 

nyilvántartásba vételére vonatkozó határozat másolatának SunMoney részére 
történt megküldését követően, az Örökös által a 6.3 pontban foglalt feltételek 
teljesítése esetén, az Ajánlói Szerződésben, a Szerződésekben és a jelen 

Üzletpolitikai Szabályzatban, valamint az Etikai Kódexben foglalt feltételekkel 
teljesít kifizetéseket. SunMoney jogosult a jogutódlás tényének ellenőrzésére, és 
ennek időtartama alatt a kifizetést - legfeljebb 6 hónapig - megtagadhatja. 

6.4. Pozíció átruházása válás esetén 
Az Ajánló válása esetén az Ajánló Pozícióját a bíróság által jóváhagyott házassági 

vagyonjogi megállapodás vagy a bíróságnak a házassági vagyonjog felosztására 
vonatkozó jogerős ítélete alapján az Ajánló volt házastársa a 6.2 pontban 
meghatározott feltételek megfelelő alkalmazásával szerezheti meg. 

6.5. Pozícióegyesítés és –megosztás tilalma 
A jelen Üzletpolitikai Szabályzat tiltja a Pozíciók egyesítését vagy egy Pozíció 
megosztását. A jelen Üzletpolitikai Szabályzat súlyos megszegésének minősül a 

Pozíciók egyesítésének vagy megosztásának kísérlete, mely az érintett Pozíciók 
törlését eredményezheti. 

7. Webiroda használata 

7.1. Sunmoney nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen vagy 
ténylegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amik a Webiroda 
használatából, a Webiroda használatra képtelen állapotából, nem megfelelő 

működéséből, üzemzavarából keletkeznek, illetve amik az információtovábbítási 
késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más 
hasonló okból származnak. 



7.2. Az Ajánló informatikai eszközeinek, és az azon tárolt adatok védelme az 
ajánló kizárólagos felelőssége. 

7.3. Tag adatainak megadása 

7.3.1. A Regisztrációt követő első belépéskor a Tag köteles a Webirodában – a  

„Fiók/Adatok módosítása” menüpont alatt –, a következő adatait megadni: jogi 
személy vagy természetes személy. Jogi személy adatai: cég bejegyzett neve, 
adószáma,  a cég regisztrációjának állama, regisztrációs száma, város, közterület, 

házszám. Képviselő adatai: neme, keresztnév, vezetéknév, lakcím, születési idő, 
biztonsági kérdés, biztonsági válasz. Természetes személy (egyéni vállalkozó 
esetén is) adatai: keresztnév, vezetéknév, születési idő, adószám, fényképes 

igazolvány száma, állam, állampolgárság, lakcím (állam, város, közterület, 
házszám) biztonsági kérdés, biztonsági válasz. Természetes személy törvényes 
képviselőjének adatai keresztnév, vezetéknév, születési idő, adószáma, fényképes 

igazolvány száma, állam, állampolgárság, lakcím (állam, város, közterület, 
házszám) biztonsági kérdés, biztonsági válasz. Tag az adatokat az „Ellenőriztem” 
mezőt kipipálva jelzi az adatok ellenőrzésének tényét és „Küldés” gombra 

kattintással a SunMoney részére megküldeni. 

7.3.2. Amíg a Tag a fenti 7.3.1 pontban foglalt adatokat hiánytalanul nem adja és 

küldi meg SunMoney részére, addig nem jogosult a Webiroda használatára és az 
Ajánlói Szerződés, valamint a Szerződések megkötésére. 

7.3.3. A Tag a 7.3.1 pontban foglalt adatok módosítását azok SunMoney részére 
történt első megküldését követően, csak a SunMoney ügyfélszolgálatán keresztül 
tudja kezdeményezni a Webirodában nyilvántartott email címéről az 

ügyfélszolgálat (support@sunmoney.com) e-mail címére küldött elektronikus 
levélben. Tag azonosítása végett SunMoney jogosult személyazonosító igazolvány 
vagy egyéb igazolvány másolatának bekérésére. 

7.3.4.Webirodában található menüpontok 

7.3.4.1. Fiók 
A Tag az „Adatok módosítása” menüpont alatt adhatja meg a 7.3.1 pontban 
meghatározott adatait. 

Az Ajánló a „Jelszó módosítása” menüpont alatt változtathatja meg a belépési 
jelszavát és a „Módosítás” gombra kattintással küldheti meg az új belépési jelszót 

a SunMoney részére. A belépési jelszó módosítását követően az Ajánló csak az új 



belépési jelszavával léphet be a Webirodába. Tag jelszavának elfelejtése esetén új 
jelszót igényelhet a belépés mellőzésével. Az új jelszó valamennyi esetben a 
nyilvántartott e-mail címre történő kiküldéssel kerül kézbesítésre. 

Az Ajánló a „Bankszámla” menüpont alatt köteles megadni a bankszámla adatait a 
SunMoney-tól igényelt első kifizetést megelőzően. Az Ajánló kizárólag a nevére 

szóló bankszámlának a számát jogosult megadni. Az Ajánló bármikor jogosult a 
„Bankszámla” menüpont alatt megadott adatokat módosítani. 
Az Ajánló bankszámlájára vonatkozó adataiban bekövetkezett változást SunMoney 

3 munkanapon belül módosítja. SunMoney az Ajánló által megadott új 
bankszámlaszámot a módosítástól számított 1 munkanapon túl benyújtott 
bizonylatok esetén tudja figyelembe venni. A bankszámlaszám bejelentésének 

elmulasztása miatti vagy a bejelentésével kapcsolatos károkért, hátrányokért a 
SunMoney-t felelősség nem terheli. 

Az Ajánló – ha Community Package-dzsel rendelkezik – jogosult az „Aldomain” 
menüpont alatt Online Közösségi Weboldalt igényelni. Valamennyi Ajánló egy 
Online Közösségi Weboldaligénylésére jogosult. Az Ajánló az Online Közösségi 

Weboldal jóváhagyását és részére történő megállapítását követően az 
[SunMoneyonline.com/közösségi weboldal neve/ weboldalon saját weboldalt 
készíthet a SunMoney-val kapcsolatos online marketing tevékenység végzése 
céljából. Az Ajánló az igényelt Online Közösségi Weboldal webcímét az igénylést 

követően nem változtathatja meg. 

Az Ajánló a Webirodában a Weboldal alsó részén elhelyezett ikonokra kattintással 

megtekintheti azon szerződéseket, amelyeket megköthet a SunMoney-val, 
illetőleg azon további dokumentumokat, amelyek az  Ajánló és a SunMoney között 
fennálló jogviszonyra irányadóak. 

7.4.2. Közösség 

Az Ajánló a „Közösségi fa” menüpontban az alatta elhelyezkedő Közösség ábráját 
tekintheti meg, valamint információt kap a Díjak kiszámításánál figyelemben vett 
forgalmának CV és Napelem-rész névleges W  értékéről. 

Az Ajánló a „Tag elhelyezése” és a „Meghívás” menüpontok segítségével a 2.1.1 
pontban foglaltak szerint kezdeményezheti meghívó küldését a Partner részére. 
Az Ajánló a „Láb kiválasztása” menüpontban határozhatja meg, hogy azon 

Partnerek, akik részére a 2.1.1 (i) pont szerint küld meghívót, melyik Láb első 
szabad Pozícióján kerüljenek regisztrálásra.  



A Közösségi Fában Tag hálózatépítést elősegítő adatait SunMoney jogosult 
láthatóvá tenni azok számára, akiknek Tag a Közösségi Fájában szerepel, illetve 
SunMoney belső üzenetküldési funkciót tehet lehetővé Tagok között. 

Az Ajánló a „Láb kiválasztása” menüpontban továbbá kiválaszthatja, hogy a 
SunMoney az angol nyelvű meghívó mellett vagy helyett, milyen nyelven küldje 
meg a meghívót a Partner részére. 

7.4.3. Webáruház 
Az Ajánló a „Community Package vásárlása”, valamint a „Solar Package 

vásárlása” menüpontok alatt kezdeményezhet csomagvásárlást a 4. pontban 
foglalt feltételekkel. 

7.4.4. Díjak 
Az Ajánló információhoz juthat arról, hogy az 5.3 pontban meghatározott díjakból, 
mekkora összegű Díjra jogosult. SunMoney ezen információt havi bontásban 

bocsátja az Ajánló rendelkezésére. 

7.4.5. Watt (W) 
Az Ajánló információhoz juthat arról, hogy - azok megvásárlásának naptári 
évének és hónapjának közzététele mellett - milyen mértékű Solar Package-dzsel 
és Community Package-hez tartozó napelem-résszel, valamint aktuálisan melyik 

Community Package-dzsel rendelkezik, továbbá arról, hogy mekkora összegű 
Solar Royaltyra jogosult. 

7.4.6. Pénzügyek 
Az Ajánló információhoz juthat a SunMoney által az Ajánló részére eszközölt 
pénzügyi tranzakciókról. SunMoney ezen információt havi bontásban bocsátja az 

Ajánló rendelkezésére. 

Valamennyi Díj bruttó összegben kerül meghatározásra, ezen Díjakkal 

kapcsolatos, az Ajánlókat terhelő adózási szabályok betartásáért (ideértve 
különösen a bizonylat kiállítási,   adóbevallási, és adófizetési kötelezettséget) az 
Ajánló tartozik felelőséggel. SunMoney saját honossága szerinti szabályok 

figyelembe vételével jár el, az Ajánlóra vonatkozó eltérő szabályokkal 
kapcsolatban a SunMoney minden felelősséget kizár. 



7.4.7. Átvezetés, Kiutalás Menete 
Átvezetés menüpontban a Solar Royalty számláról átvezethető a Tag által 
megadott összeg a Vásárlási számlára vagy a Kifizetési számlára.  

Az Első csatlakozási számláról átvezethető a Tag által megadott összeg a 
Vásárlási számlára vagy a Kifizetési számlára.  
A Bónusz számláról átvezethető a Tag által megadott összeg a Vásárlási számlára 

vagy a Kifizetési számlára az 5.5.1-ben szabályozottakra figyelemmel. Az 
átvezetett összegnek 10-el oszthatónak kell lennie.  

Kiutalás: 
Pénzügyek/Kiutalás menüpontban a Kifizetési számlán megjelent összeget a 
“Kiutalás” gombbal indíthatja el a kiutalást. Ügyfélszolgálat egy megerősítő e-mail 

-t küld egy megerősítő linkkel. Erre a linkre kattintva hagyja jóvá a kiutalást az 
Tag." 

7.4.8. Ügyfélszolgálat 

Az Ajánló az „Ügyfélszolgálat” menüpont alatt elektronikus levelet küldhet a 
SunMoney ügyfélszolgálata részére. 

8. Hírlevél 
A SunMoney a fontosabb eseményekről, változásokról rendszeresen hírlevelet 
küld az Ajánló részére az Ajánló által a Regisztráció során megadott elektronikus 

levelezési címre.  
Ha az Ajánló le kíván iratkozni a SunMoney által megküldésre kerülő hírlevelekről, 
akkor azt a hírleveleken elhelyezett linkre kattintással, az ügyfélszolgálaton 

keresztül teheti meg.  

9. Oktatási Anyag 
A SunMoney a Szolgáltatás részeként az Ajánlók részére Oktatási Anyagot 
biztosíthat a SunMoney Közösségi Naperőmű Program megismeréséhez és az 

Ajánlók közösségépítő tevékenységének elősegítéséhez. 
Bármely Ajánló jogosult az Oktatási Anyaghoz a SunMoneynet.com weboldalon 
történő regisztrációt követően hozzáférni.  



10. Kapcsolattartás 
Az Ajánlók esetleges kérdéseikkel és észrevételeikkel a SunMoney-val az 

support@sunmoney.com email címre megküldött elektronikus üzenet útján 
vehetik fel a kapcsolatot. 
Kérdések megválaszolásának határideje 8 munkanap, amelybe az Egyesült Arab 

Emírségek-beli ünnepnapok nem számítanak bele. A határidők számításánál az 
angol időzóna kerül figyelembe vételre (Greenwich Mean Time, GMT+4) 

11. Szolgáltatási Megállapodásra vonatkozó rendelkezések 
A Szolgáltatás részeként az Ajánlók részére az általuk vásárolt Solar Package 
vagy Community Package napelem-része alapján meghatározott névleges 

teljesítményhez igazodó Napelem-rész hasznosítási joga kerül értékesítésre 25 
éves határozott időtartamra.  
A SunMoney az Ajánlók részére értékesített hasznosítási jogot 25 éves 

időtartamra haszonbérbe veszi az Ajánlóktól ezen névleges teljesítményhez 
igazodó Napelem-részeknek a SunMoney Közösségi Naperőmű Programban való 
hasznosítása céljából. 

A Közösségi Naperőmű Programban Solar Royalty jogcímén és más előnyök 
juttatása által valamennyi a Közösségi Naperőmű Programban részt vevő 
napelem-részt azonos értékű egységként kezel és ennek megfelelően a különböző 

napelem-részek alapján valamennyi Tag számára a jogosultsági ideje alatt 
ugyanakkora mértékű előnyt vagy Solar Royalty-t juttat a Tag Bázis Időszakában 
tulajdonolt névleges teljesítményben kifejezett napelem-részeknek a teljes 

Közösségi Naperőmű Programban részt vevő névleges teljesítményben kifejezett 
napelem-részek arányát figyelembe véve. 

A hasznosítási jog értékesítésére, valamint haszonbérletére vonatkozó 
rendelkezéseket a Szolgáltatási Megállapodás, valamint a jelen Üzletpolitikai 
Szabályzat tartalmazzák. 

12. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések 
A SunMoney a Tagnak adatait az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint 
kezeli. 



13. Üzletpolitikai szabályzatra vonatkozó rendelkezések  
A SunMoney fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletpolitikai Szabályzatot 
bármikor egyoldalúan módosítsa vagy kiegészítse.  

A SunMoney az Üzletpolitikai Szabályzat módosításáról vagy kiegészítéséről az 
Ajánlókat értesíti az Ajánlók által a Webirodában megadott elektronikus levelezési 
címre küldött üzenet útján.  

A már megkötött Ajánlói Szerződésre és szerződésekre a szerződéskötéskor 
hatályos Üzletpolitikai Szabályzat és Etikai Kódex irányadó.  

SunMoney jogosult jelen Üzletpolitikai Szabályzatból 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. 

A SunMoney nem vállal felelősséget a jelen üzletpolitikai szabályzatban foglalt 

rendelkezésekben történő esetleges elírásokért, hibás megfogalmazásért.  
Az Üzletpolitikai Szabályzat és Etikai Kódex tartalmilag mindenkor a SunMoney 
által megkötött Ajánlói Szerződés és Szerződések részét képezi és elérhetőek a 
Weboldalon.  

Az Üzletpolitikai Szabályzat és az Ajánlói Szerződés, valamint az Üzletpolitikai 
Szabályzat és a Szerződések közötti bármilyen eltérés esetén az Ajánlói 

Szerződést, valamint a Szerződéseket kell irányadónak tekinteni. 

14. Üzletpolitikai szabályzat megsértésének következményei 
Amennyiben az ajánló a jelen Üzletpolitikai Szabályzatot súlyosan megsérti, akkor 
a SunMoney jogosult az Ajánlóval fennálló szerződéseket azonnali hatállyal 

felmondani, az Ajánló pozícióját azonnali hatállyal zárolni és az Ajánló 
Webirodához való hozzáférését megszüntetni. Jelen Üzletpolitikai Szabályzat 
súlyos megsértésének minősül a jelen Üzletpolitikai Szabályzat 3.3.5, 6.2 és 6.5 

pontjában foglaltaknak a megsértése.  
A SunMoney az Ajánlóval fennálló Ajánlói Szerződés és Szerződések azonnali 
hatállyal történő felmondását és az Ajánló Pozíciójának zárolását követő 60 napon 

köteles az Ajánlóval elszámolni.  



Az Ajánló a Pozíció zárolását és az elszámolást követően további kifizetésre nem 
jogosult. 

15. Együttműködés 
A SunMoney és az Ajánlók kötelesek a jelen Üzletpolitikai Szabályzatban 

meghatározott célok elérése során egymás jogos gazdasági érdekeit figyelembe 
venni és a célok elérése érdekében együttműködni. 
A SunMoney és az Ajánlók az Ajánlói Szerződés és a Szerződések teljesítése 

során úgy kötelesek eljárni, hogy az ne sértse a másik fél jó hírét. 
16. Irányadó jog 
Jelen Üzletpolitikai Szabályzatra, a Szolgáltatási és Kiegészítő Szolgáltatási 

Megállapodásra, Ajánlói Szerződésre valamint az Etikai Kódexre, továbbá az 
Üzletpolitikai Szabályzattal kapcsolatban, illetve ebből eredő feltételekre és 
jogvitákra az Egyesült Arab Emírségek joga irányadó.


