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ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

 
Az Affiliate rendszerben az Affiliate Partner (PA) vonatkozásában regisztrált, Affiliate Partnerprogram Megállapodás (APM) 
általános feltételei, együtt a specifikus feltételekkel („Specifikus feltételek”), melyek mindegyikét az adott feltételeknek 
megfelelően időről időre módosítják,  képezik a teljes megállapodást az itt meghatározott marketing tevékenységekkel 
kapcsolatos együttműködésről („Megállapodás”) a Conwell Kft. mint a Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra webáruház 
üzemeltetője és az Affiliate Partner között. 
 
1. BEJEGYZÉS 
 
1.1 A Conwell Kft. értékesítő tevékenységet folytat webáruházán keresztül ("Affiliate Rendszer "), amely rögzíti az összes 
Affiliate Partner adatait és az Affiliate Partner egyedi linkjein keresztül érkezett, - általa közvetített ügyfelek vásárlásait. 
 
1.2 A felek közötti jelen megállapodás érvénybe lép, amint az Affiliate Partner a kötöltött és elküldött elfogadó nyilatkozattal 
elfogadja a Partnerprogram Megállapodás feltételeit. A Conwell kft. biztosítja az Affiliate Partner számára az online 
hozzáférését az Affiliate Rendszerhez (regisztráció után beállítja az affiliat profilt). 
 
1.3. A jelen megállapodás határozatlan időre szól. 
 
2. FOGALMAK 
 
Affiliate Partner az, aki regiszrál a Conwell Kft. (Napirág Natúrkozmetikum Manufaktúra) webáruházába, majd a Affiliate 
elfogadó nyilatkozat kitöltése után megkapja a szükséges hozzáférést az egyedi online linkekhez. 
 
Affiliate webhelyek az Affiliate Partnerek által üzemeltetett webhelyek. 
Affiliate Rendszer a Conwell Kft. által fenntartott webáruház, amely a jelen megállapodásban szabályozott marketing 
együttműködéshez szükséges információkat és adatokat rögzíti. 
Affiliate Látogató olyan ügyfél aki egy Affiliate Oldalon keresztül látogatja a www.napviragszappan.hu oldalt. 
Megállapodás alatt a jelen Megállapodás Általános Feltételeit és Egyéb Feltételeit értjük. 
 
Affiliate közvetítés alatt a Napvirág weboldalán egy Affiliate Látogató által sikeresen kifizetett vásárlását értjük. 
Cookie (Sütik) az Affiliate Látogatóktól származó és az Affiliate Rendszerben rögzített adatok. 
 
Cookie Life (Sütik élete) a Sütik tárolására és felhasználására vonatkozó 30 napos időtartam, ami segítségével kiszámítható 
az arra vonatkozó jutalék. 
 
Jutalék mértéke a jutalék kiszámításának alapját képező 20% bruttó standard jutalékszint. 
 
APM a jelen Affiliate Partnerprogram Megállapodás Általános Feltételeit jelenti. 
 
Marketing anyagok minden olyan marketing anyag, beleértve a logót, hirdető táblákat, szövegeket és képeket, bővítményeket 
(plugineket), kódokat, adatbázisokat és más reklám elemeket, amelyeket a Conwell Kft (Napvirág Natúrkozmetikum 
Manufaktúra) fejlesztett ki vagy a Conwell Kft. nek  (Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra) fejlesztettek ki, és amelyeket 
a Conwell kft. alkalmasnak tart az online platformja és annak tartalmának a hirdetésére. 
 
Felek (vagy külön-külön: Fél) a Conwell Kft (Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra) és az Affiliate Partner. 
 
Specifikus Feltételek a Felek által elfogadott és az érintett Fél által az Affiliate Rendszerbe bejegyzett specifikus feltételek. 
 
3. AFFILIATE WEBHELYEK 
 
3.1. Az Affiliate webhelyet az Affiliate Partner működteti. 
 
3.2. Az Affiliate Partner képviseli és garantálja, a Conwell Kft (Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra) számára, hogy 
birtokolja az Affiliate webhelyekhez szükséges jogokat, engedélyeket és címeket, és ezeket a jelen megállapodás feltételeinek 
megfelelően használja. 
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3.3. Az Affiliate Partner a felelős, saját költségén, az Affiliate webhely fenntartásáért, használatáért, karbantartásáért, a 
hatályban lévő törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályozásokat is. 
 
3.4 Az Affiliate Partner teljes felelősséggel felel, és kártéríti a Conwell Kft-t (Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra) 
minden olyan felmerülő kárért, kiadásért, költségért amelyet az Affiliate Partner az Affiliate Webhely jogellenes 
felhasználásával okozott. 
 
5. MARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 
5.1 Az Affiliate Partner vállalja, hogy közzétesz és hirdet a Conwell Kft (Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra) termékeit 
említő marketing anyagokat az Affiliate webhelyeken. 
5.2 A Conwell Kft (Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra) az Affiliate Rendszeren keresztül és a nyilvános webáruházban 
biztosít az Affiliate Partnernek termékleírásokat és más reklám anyagokat. 
 
5.3 A Conwell Kft (Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra) korlátozott hatályú engedélyt biztosít az Affiliate Partnernek, a 
jelen APM megjelölt céloknak megfelelően a webhelyén található marketing anyagok felhasználására. Az Affiliate Partner 
nem jogosult, hogy a marketing anyagokat más célokra fordítsa vagy azokhoz hozzáférést adjon vagy engedélyt egy harmadik 
félnek.  
 
5.4 Az Affiliate Partnernek nem jogosult a Conwell Kft (Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra) által üzemeltetett vagy 
annak tulajdonában lévő webhelyek megkárosítására vagy megtámadására. 
 
6. JUTALÉK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
6.1 Az Affiliate Partner jogosult egy bruttó jutalékra amelyet, egy előre meghatározott százalék (”Jutalék mértéke”) jelent, egy 
meghatározott időn belüli (Sütik Élettartama) egy affiliate webhelyről származó látogató által megvalósított és ténylegesen 
fizetett vásárlás bruttó értékéből. 
 
6.2 Az Affiliate Rendszer tárolja a Sütik Élettartama (Cookie Life) számára a Látogatók (Cookie) szükséges releváns adatait, 
amelyek affiliate webhelyről a Conwell Kft (Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra) weboldalára érkeznek (Affiliate 
Látogató). Ennek megfelelően, ha a vásárló később visszatér közvetlenül a Conwell Kft (Napvirág Natúrkozmetikum 
Manufaktúra) webhelyére az adott Cookie Life-on (Sütik Élettartama) belül, az affiliate Látogató által egy affiliate webhelyen 
keresztül sikeresen véglegesített és ténylegesen fizetett vásárlás után, akkor az Affiliate Partner továbbra is jogosult a 
jutalékra. 
 
6.3 A jutalék mértéke illetve a Sütik (Cookie) élettartama az alábbi táblázatban van megjelölve: 
 

Paraméterek Értékesítés 

Affiliate Partner bruttó jutalék 20% 

Sütik (Cookie) élettartama 30 nap 

Elszámolási időszak Folyamatos, elszámolásra akkor kerül sor, ha a partner kéri a 
jutalék kifizetését. 

Jutalék számla kifizetése a számla 
befogadásától számítva 

8 nap 

 
 

Paraméterek Hírlevés feliratkozók gyűjtése 

Affiliate Partner bruttó jutalék 50 Ft/db 

Sütik (Cookie) élettartama 30 nap 

Elszámolási időszak Folyamatos, elszámolásra akkor kerül sor, ha a partner kéri a 
jutalék kifizetését. 

Jutalék számla kifizetése a számla 
befogadásától számítva 

8 nap 
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6.4 A Megállapodás értelmében a jutalék az Affiliate Partnernek fizetendő összes ellenérték; A Megállapodás értelmében az 
Affiliate Partner nem jogosult további kompenzációt igényelni az általa felmerült költségek vagy kiadások miatt. 
 
6.5 A jutalék az Affiliate Rendszerben bejegyzett adatok alapján kerül kiszámításra az Affiliate Partner kérésére. A rendszer a 
kérésig folyamatosan göngyölíti a jutalékokat.  A Conwell Kft (Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra) a jutalékáról szóló 
igazolást az affiliate partner által az affiliate rendszerben rögzített e-mail címre küldi, a kérés beérkezését követő legfeljebb 
3. munkanapon. A jutalék a számla befogadásától számított 8 napon belül kerül kifizetésre.  
 
6.6 Az Affiliate Partner a jutalékról szóló tevékenységi igazolás alapján küldi a számlát a Conwell Kft, 
a napviragmarketing@gmail.com. A Conwell Kft a számlát annak befogadásától számított 80 napon belül, banki átutalással 
fizeti ki. 
 
7. MÓDOSÍTÁSOK 
 
7.1 A Conwell Kft-nek joga van egyoldalúan, bármikor, szabadon módosítani a Megállapodás Általános Feltételeit, az Affiliate 
Partnert előzetes értesítve erről e-mailen keresztül, [és az Affiliate Rendszerén keresztül], legkevesebb 20 nappal a 
Megállapodás hatályba lépését megelőzően. 
 
7.2 Ha az Affiliate Partner nem ért egyet a módosítással, akkor a 8.1 pont alapján felmondhatja a Megállapodást. Ha az 
Affiliate Partner nem szünteti meg a Megállapodást, akkor a módosítást elfogadottnak tekinti. 
 
8. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE 
 
8.1 A Megállapodást bármelyik Fél, 15 napon belül előzetes értesítés feltételével, felmondhatja. 
8.2 A Megállapodást bármelyik Fél, Önállóan azonnali hatállyal felbonthatja, ha a másik Fél súlyosan megsérti a 
Megállapodást, beleértve: 
a) az Affiliate Partner áthágja a Megállapodás 3.3, 5.4 vagy 5.5 pontok egyikét 
b) az Affiliate Partner tettével vagy mulasztásával, a Conwell Kft (Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra)  saját véleménye 
szerint, a Conwell Kft (Napvirág Natúrkozmetikum Manufaktúra)  hírnevének és/vagy közképének és/vagy helyzetének 
megsértésekent ítél meg. 
c) a Conwell kft. képtelen teljesíteni a jutalék fizetési kötelezettségét, az Affiliate Partner ezzel kapcsolatos e-mailben 
elküldött felszólításától számított 15 napon belül 
8.3 A megállapodás felmondása esetén, a megállapodás megszűnésének idejétől kezdve az Affiliate Partner: 
a) nem fér hozzá többé az Affiliate Rendszerhez 
b) nem jogosult a szerződés megszüntetése utáni foglalásokból származó jutalékra 
c) nem jogosult a marketing anyagok bármilyen célra történő felhasználásához, valamint az Affiliate Partnernek el kell 
távolítania minden elektronikus marketing másolatot vagy nyomtatott marketing anyagot az Affiliate összes webhelyéről, 
annak adatbázisaiból és bármilyen más rendszeréből. 
8.4 A 3.4. és 8.3. pontok a Megállapodás megszűnése után továbbra is fennmaradnak. A 6-os rész a Megállapodás megszűnése 
után továbbra is fennmarad, amíg az Affiliate Partnernek fizetendő összes jutalék kifizetésre kerül. 
 
9. EGYÉB 
 
9.1 A jelen megállapodást a magyar törvények értelmében kell és lehet értelmezni, ez alól kivétel képeznek az eltérő 
rendelkezések, amelyek nem alkalmazhatóak. 
 
9.2 A Megállapodásból fakadó vagy azzal kapcsolatos vitákat a Feleknek békés úton kell rendezniük. Jelen Megállapodásban 
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadók. 
 

 


