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TERJESZTŐI HÁLÓZAT

R

.......................................................
Törzsvásárló

.......................................................
Új Munkatárs

1. Csatlakozó példánya

P.H.

.......................................................
MTH részéről

Közvetlen szervező: ..........................................................................................................................................................

A szervező munkatársi száma: -
Új tagsági szám: -Új csatlakozásMódosítás

Név: ..................................................................................................................................................................................

Cím: ..................................................................................................................................................................................

Levelezési cím: .................................................................................................................................................................

Termékfelelős: ...................................................................................................................................................................

Telefon: .............................................................................................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................................................................................

Adószám: ...................................................................Nyilvántartási szám: .......................................................................

Bankszámlaszám: --
Törzsvásárló
A Törzsvásárlói Szerződés aláírása feljogosítja a szerződés aláíróját, hogy a Metabond Terjesztői Hálózat által 
forgalmazott termékeket a mindenkor érvényes munkatársi (kedvezményes) áron vásárolhassa meg. A Törzsvásárló 
– amennyiben a termékeket nem csak saját használatra, hanem továbbértékesítés céljából is vásárolja – köteles a 
forgalomba hozatal során a mindenkori törvények előírásait maradéktalanul betartani.

A Törzsvásárlói Szerződés az aláírás évét követő naptári év végéig érvényes. Ezt követően a törzsvásárlói tagság 
minden évben automatikusan meghosszabbodik, évente minimum 260 pont értékű vásárlás esetén. Kijelentem, 
hogy a Metabond Terjesztői Hálózat Együttműködési Szabályzatát ismerem és azt magamra nézve kötelezőnek 
tartom.

........................................... év ....................................... hó ............. nap.

Munkatárs
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Metabond Terjesztői Hálózat tagja kívánok lenni és a munkatársi 
mappa tartalmát képező Együttműködési Szabályzatot ismerem, azt magamra nézve kötelezőnek tartom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Metabond Terjesztői Hálózatban forgalmazott termékeket nem csak saját 
használatra, hanem továbbértékesítés céljából is vásárolom, valamint a hálózatba új értékesítőket, illetve tagokat 
toborzok, úgy az a magyarországi törvények értelmében gazdasági tevékenységnek minősül, és mint ilyet csak 
vállalkozási formában végezhetem.

A Munkatársi Szerződés az aláírás évét követő naptári év végéig érvényes. Ezt követően a munkatársi tagság 
minden évben automatikusan meghosszabbodik, évente minimum 260 pont értékű vásárlás esetén.

........................................... év ....................................... hó ............. nap.
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2. MTH példánya

P.H.

.......................................................
MTH részéről

Közvetlen szervező: ..........................................................................................................................................................

A szervező munkatársi száma: -
Új tagsági szám: -Új csatlakozásMódosítás

Név: ..................................................................................................................................................................................

Cím: ..................................................................................................................................................................................

Levelezési cím: .................................................................................................................................................................

Termékfelelős: ...................................................................................................................................................................

Telefon: .............................................................................................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................................................................................

Adószám: ...................................................................Nyilvántartási szám: .......................................................................

Bankszámlaszám: --
Törzsvásárló
A Törzsvásárlói Szerződés aláírása feljogosítja a szerződés aláíróját, hogy a Metabond Terjesztői Hálózat által 
forgalmazott termékeket a mindenkor érvényes munkatársi (kedvezményes) áron vásárolhassa meg. A Törzsvásárló 
– amennyiben a termékeket nem csak saját használatra, hanem továbbértékesítés céljából is vásárolja – köteles a 
forgalomba hozatal során a mindenkori törvények előírásait maradéktalanul betartani.

A Törzsvásárlói Szerződés az aláírás évét követő naptári év végéig érvényes. Ezt követően a törzsvásárlói tagság 
minden évben automatikusan meghosszabbodik, évente minimum 260 pont értékű vásárlás esetén. Kijelentem, 
hogy a Metabond Terjesztői Hálózat Együttműködési Szabályzatát ismerem és azt magamra nézve kötelezőnek 
tartom.

........................................... év ....................................... hó ............. nap.

Munkatárs
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Metabond Terjesztői Hálózat tagja kívánok lenni és a munkatársi 
mappa tartalmát képező Együttműködési Szabályzatot ismerem, azt magamra nézve kötelezőnek tartom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Metabond Terjesztői Hálózatban forgalmazott termékeket nem csak saját 
használatra, hanem továbbértékesítés céljából is vásárolom, valamint a hálózatba új értékesítőket, illetve tagokat 
toborzok, úgy az a magyarországi törvények értelmében gazdasági tevékenységnek minősül, és mint ilyet csak 
vállalkozási formában végezhetem.

A Munkatársi Szerződés az aláírás évét követő naptári év végéig érvényes. Ezt követően a munkatársi tagság 
minden évben automatikusan meghosszabbodik, évente minimum 260 pont értékű vásárlás esetén.

........................................... év ....................................... hó ............. nap.


