ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
PosTrader® megosztásos kereskedelmi weboldal bármely felhasználója részére.
A jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak mindazon cégekre, vagy
magánszemélyekre, akik a www.postrader.com és a Postrader® által üzemeltetett
weboldalak*, továbbiakban al-domainek alatt futó weboldalak felhasználói, regisztrált
tagjai. Ezen általános szerződési feltétel (továbbiakban ÁSZF) és rendszer leírás a
PosTrader® kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. A regisztráció, illetve a vásárlás
során, az ÁSZF elfogadásával, továbbá bármely PosTrader® által biztosított szolgáltatás
használatával a "Kampányolók”, illetve a vásárlóik között, online szerződés jön létre, az
adott országban hatályos elektronikus kereskedelmi törvény bekezdésének megfelelően.
A Postrader egyes weboldalain lévő felhasználók (vásárlók, megosztásos vásárlók,
kereskedők, magánszemélyek és vállalkozások) a Postrader rendszerének különböző
meghívókon keresztüli népszerűsítését, mint marketingtevékenységet végeznek. A
marketingtevékenység célja: a közösségi kereskedelem jogtulajdonos által lefejlesztett
platformjának előfizetőkkel történő hatékony működésének kialakítása. A Postrader
társaságok ezen marketingtevékenységen keresztüli előfizetési díjakat a
marketingtevékenységet végzők részére vásárlási kedvezményként illetve vásárlásra
fordítható összegként jóváírja. A kereskedésekből származó összegeket az adózás célját
szolgáló dokumentumok kitöltése után fizeti ki eseti vagy üzleti célú felhasználóinak.
ÜZEMELTETŐ
POSTRADER USA LLC. 7061 S TAMIAMI TRL UNIT C SARASOTA, FLORIDA 34231
Adószám: 82-3317765
MŰKÖDÉS
- A Postrader biztosítja jogvédett platformját a felhasználóknak, amin előfizetésért
cserébe vásárolhatnak, és a termékeik árát meghívásokkal csökkenthetik.
- A felhasználók a platformunkra meghívásokon keresztül kampánycsomagokat
kínálnak.
- Ezt a választott terméken engedményként érvényesíti számukra a Postrader.

1. REGISZTRÁCIÓ
A PosTrader® ingyenes szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen
ÁSZFtől eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes
személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a „Kampányolást végzők”
kijelentik, hogy:

• Üzleti célú céges regisztrációt hajtott végre, hiteles cégadatokkal, vagy
kapcsolattartóval
(magánszemély) vagy
• 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
• 14. életévét betöltött kiskorú személy, saját keresettel önállóan rendelkezik, vagy
szülői felügyelet által eljáró személy, a PosTrader® által működtetett online
megosztásos kereskedelmi site használata során, vagy gazdálkodó szervezet
képviselője,
• a felhasználó minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet
nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál, •
megjelölt ismerősei a közösségi portálokon lehetséges vásárlók lehetnek
• a magánszemélyek a regisztrációt követően eseti jelleggel megosztanak.
• Felhasználók kampányolása
• Meghívás
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, POSTRADER PLATFORM
A PosTrader® online ESETI, vagy ÜZLETI megosztást végző felhasználók, mint
"Megosztást végzőkön" keresztül működő megosztásos kereskedelmi website a
Postrader USA Llc. Postrader USA Llc. MBR. 7061 S Tamiami TRL Unit C Sarasota, Florida
34231. tulajdona.
A weboldalon keresztül történt elektronikus foglalással, rendelés leadással, vagy hirdetés
piackutatási céllal összekötött üzlettel, a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint
vásárlási, illetve „Megosztást végzők” között írásbeli, vagy elektronikus szerződés jön
létre a PosTrader®, és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban vásárló)
között. A vásárlási, megosztási, közvetítői szerződést, a PosTrader® írásban megkötött
szerződésnek tekinti, melyről megosztás esetén kifizetési bizonylatszámokat iktatnak az
angol és ír bejegyzésű üzemeltetést és kifizetést végző társaságok a megrendelés
teljesítésétől számított egy évig tárolnak. A weboldalon található szavak és kifejezések
csak az érthetőséget szolgálják felhasználóinknak. Minden a weboldalakon elérhető
termék az angol és ír társaságok partnereiken keresztüli tulajdonát képezi, akik a
nemzetközi adatbázisain keresztül, felhő alapon a felhasználóinak nemzetközileg
elérhetővé teszik.
3. JOGVÉDELEM
Jogtulajdonos Postrader USA Llc. 7061 S Tamiami TRL Unit C Sarasota, Florida 34231.
Adószám: 82-3088943 nyilatkozik, hogy az általa használt, és elkészített
szoftverrendszerek jogtulajdonosa, és szerzői jogtulajdonosa egyben. Tulajdonát képezi
az általa üzemeltetett www.postrader.com és al-domain weboldalak, illetve Franchise
weboldalak, valamint az ezen az oldalon szereplő adatok és rendszerleírás. Ezek
másolása, továbbítása e-mailben, vagy bármely elektronikus írott, és/vagy postai
formátumban kizárólag a jogtulajdonos írásos engedélyével történhet. A jogtulajdonos
kifejezetten tiltja az adatok, logók, ábrák, megnevezések, rendszerleírás másolatát, vagy

hasonló rendszer készítését. Ez vonatkozik mindazon személyekre, cégekre is, melyek a
weboldalt csak látogatóként tekintik meg.
Az üzemeltetést végző társaság kijelentik, hogy mind a weboldal működtetéséhez, mind
a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez, az összes
jogszabályban előírt helyi engedéllyel rendelkeznek. Továbbá kijelentik, hogy az oldalon
az apróhirdetések kivételével olyan társaságok bemutató termékei szerepelnek ahol a
PosTrader® elvégezte a szükséges ellenőrzéseket a cégeknél, az adatbázisokban levő
nyilvános adatok tekintetében.
Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a weboldalon esetlegesen előforduló szoftver,
rendszerhibák és hasonló jelleggel fellépő műszaki jellegű problémák által okozott
károkért.
A PosTrader® adatbázisában szereplő partnerek, illetve a kereső általi új terméket
megosztó partnerek, a weboldal termékkatalógusában található termékekért igény
esetén felelősséget, garanciát, szavatosságot vállal, melyre termékpartnereink 14 napos
visszavásárlási határidőt garantálnak. Amennyiben egy fogyasztó a szavatossági vagy
jótállási igényét akarja érvényesíteni, a PosTrader-nek erről elektronikusan vagy
telefonos ügyfélszolgálaton keresztüli jegyzőkönyvet kell felvennie, mely tartalmazza a
vásárlás időpontját és a hiba leírását is. Ezen jegyzőkönyvet továbbítjuk
termékpartnerünknek, hogy határidőn belül intézkedjen, erről Önnek írásos
tájékoztatást küldünk, hogy milyen módon és időpontban kezelik az alany igényét! A
szerződés megkötését a fogyasztónak igazolnia kell. A hiteles adatok közlése a
regisztrációkor, kifejezetten a leendő tagok kötelessége.
A PosTrader®- nek nincs lehetősége a tagok adatait, egyes regisztrációját ellenőrizni, a
birtokába kerülő adatokat kizárólag statisztikai célokra használja. Társaságunk kéretlen
értesítőket, reklám ajánlatokat nem küld a „Felhasználó” ismerőseinek illetve a
rendszere sem készít ilyen típusú bujtatott tartalmakat.
4. JOGVISZONY
A „Kampányoló” kijelenti, hogy a jelen szerződéses jogviszonya szerinti tevékenységét
szabad akaratából folytatja, tevékenysége végzése során kizárólagosan saját anyagi
eszközeit, és saját infrastruktúráját használja. A „Kampányoló” tevékenysége sem időbeli,
sem helyre vonatkozó szabályok nem kötik. A „Felhasználó” jelen szerződéses jogviszony
szerinti tevékenységéhez esetlegesen szükséges engedélyeket, anyagi eszközöket
mindenkor saját magának és saját költségére kell beszereznie, illetve a tevékenysége
eredményeként esetlegesen őt terhelő adókat, egyéb közterheket, valamint a
tevékenységéhez kötődő egyéb költségeket neki kell viselnie. Amennyiben üzletszerűen
megosztási tevékenység végzését is folytatni kívánja a PosTrader ® rendszerben, úgy
tudomásul veszi, hogy e tevékenység végzéséhez adott esetben valamilyen vállalkozási
formát /egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb./ kell választania.

A PosTrader® amennyiben tudomást szerez arról, hogy a „Kampányoló” nem eseti
jelleggel, hanem üzletszerűen folytatja tevékenységét, de arra nem jogosult, akkor a
PosTrader® jogosult mindaddig felfüggeszteni az adott „Kampányolóra” eseti kifizetések
jóváírását a rendszerben, ameddig a „Felhasználó” a fenti tényt nem igazolja részére,
amennyiben ilyen tevékenységre létezik vállalkozási forma.
A „Kampányoló” tudomásul veszi, hogy a PosTrader®-től, jelen szerződés alapján
részére járó kifizetéseket, vagy bármely más juttatás után az esetlegesen fizetendő adó,
járulék, vagy bármely más közteher, egyéb költség /díj, illeték, stb./ viseléséért
közvetlenül ő tartozik helytállni, ebben a tekintetben semmi nemű igényt a
PosTrader®re nem jogosult áthárítani.
A PosTrader ®-hez hasonló weblapok készítése, termékek lemásolása, különböző, a
PosTrader ® vagy a PosTrader ®-el összefüggő linkek, reklámok és feliratok elhelyezése,
illetve saját szórólapok és logó vagy feliratok használata szigorúan tiltott, a postai
reklámküldemények, e-mailek/spamek küldése tilos, e tilalom megsértése a szerződés
azonnali felmondását eredményező szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a
„Felhasználó” szerződésszegést követ el a PosTrader ® jogosult kötbérigényét és
kártérítési igényét az „Felhasználóval” szemben érvényesíteni. A felek rögzítik, hogy a
kötbér mértéke a kötelezettségszegést megelőző hónapban a „Felhasználó”
teljesítménye után járó jutalék tízszerese. A PosTrader ® követelheti a kötbéren felüli
kárának megtérítését is.
Felek között kizárólag a jelen „eseti” megállapodásban meghatározott tartalmú
megbízási jogviszony jön létre, amely alapján a „Kampányolók" a PosTrader ®
rendszerben való részvétele, valamint az esetleges további ügyfelek közvetítése
tekintetében - saját felelősségére jár el, önálló és független piaci szereplőnek tekintendő.
Így közvetítési, adatszolgáltatási tevékenysége alapján a PosTrader®-el szemben, ezen
felül külön anyagi igényt nem támaszthat. A felhasználók által végzett megosztások a
meghívóban a Postrader rendszerében való kereskedést, bónuszokat illetve a kedvező
árú havi előfizetéssel való csatlakozást írja le. Amennyiben a felhasználó által
meghívottak sikeresen csatlakoznak a megosztásaira, csökkentik az egyes termékek
vásárlási árát akár 1 EUR-ig. Felhasználó meghívásaival a Postrader rendszerének
marketingen keresztüli népszerűsítését végzi, melyet a választott termékekből marketing
kedvezményként a rendszer levon, így már a csökkentett ár kerül feltüntetésre. A
„Felhasználó” a jelen ÁSZF illetve mindenkori melléklete által meghatározottakon túl,
semmiféle további igényre, jutalékra, végkielégítésre, érvényesítésére nem jogosult.
A „Felhasználó” kötelezi magát, hogy a személyes vagy cég adataiban bekövetkezett
esetleges változásokat, valamint a jelen szerződéses jogviszonnyal összefüggő egyéb
lényeges adatokat, információkat, esetleges közigazgatási engedély szám, adószám,
adóazonosító, lakcím, e-mail cím, banki adatok, telefonszám, stb., amelyek
befolyásolhatják a jelen szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítését, 8
munkanapon belül írásban közli a PosTrader®- el.

A „Felhasználó” tudomásul veszi, hogy a PosTrader® a Vásárlókat, „Megosztókat” a
PosTrader® rendszer esetleges változásairól, a termékeket érintő feltételrendszerek,
árak változásairól a PosTrader® weboldalán www.postrader.com rendelkezésre
bocsátott információk keretében informálja.
A PosTrader® jogosult a „Felhasználónak” a PosTrader® rendszer keretében folytatott
tevékenységének módját és jellegét, valamint annak előkészítését, magatartását, üzleti
etikáját, és pénzügyi fegyelmét ellenőrizni. A PosTrader®- nek jogában áll, hogy
kidolgozza a PosTrader® rendszer keretén belül a „Megosztóra” vonatkozó azon etikai
és módszertani szabályokat, amelyek célja, hogy a „Megosztót” jelen jogviszonya szerinti
tevékenységét a jogszabályoknak, A „Felhasználó” megállapodásnak, a mindenkori ÁSZF
-nek, illetve az általános etikai normáknak megfelelően végezze.
A fentiek alapján a PosTrader® jogosult ellenőrizni különösen:
• hogy a Vásárlók „kampány” által folytatott tevékenység megsérti-e valamelyik jogi
szabályt, vagy etikai normát;
A PosTrader® kijelenti, hogy a „Kampányoló” a fent meghatározott tevékenységeket
köteles a PosTrader® által meghatározott formában és tartalommal végezni, legjobb
tudása szerint. A felhasználók tevékenysége kifejezetten nem irányulhat csoportok,
közösségek szervezésére. A PosTrader® kijelenti, hogy a rendszer kizárólag egyszintű, és
kizárólag termékek megosztásával foglalkozhatnak regisztrált felhasználói, a megosztási
folyamatokból keletkező 40-70%-os haszon platformhasználati díj fejében a
kampányolók részére jár.
A PosTrader® szeretné megakadályozni, hogy a rendszerben résztvevő egyes
személyek, cégek jogellenes eszközökkel próbáljanak „sikeres" kampány
tevékenységet folytatni, erre tekintettel, jogtalan eszközökkel és módszerekkel szert
tenni jutalékigényre, ezen magatartásukkal jelentősen sértve a PosTrader® jó
hírnevét, illetve a PosTrader® rendszerben résztvevő egyéb személyek jogos
gazdasági és egyéb érdekét is, pl.
amennyiben valamely „Felhasználó” harmadik személyt megtévesztő csalárd módon
hívja meg a PosTrader® rendszerbe. A PosTrader® nevét és „Megosztó” pozíciójának
tényét megtévesztésre használja fel, a PosTrader® rendszert befektetési célú pénzügyi
rendszerként ismerteti, hozamot, fizetést kínálva stb.
A PosTrader® rendszer nem küld kéretlen tartalmakat, vásárlói linkeket, azok kiküldése
kifejezetten a felhasználók egyén felelősségére történik. A felhasználók információ
kampányolást végeznek a PosTrader® közösségi platformon. A tényleges eladást és
vásárlásokat a PosTrader® USA üzemeltető társaságai végzik el, megfelelve a helyi
jogszabályoknak.

A PosTrader® rendszer nem ad ki személyes adatokat. A PosTrader® rendszer nem kér
és nem tárol banki, vagy fizetésre vonatkozó információkat.
A „Felhasználóknak” tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, illetőleg valós tény
hamis színben történő feltüntetésével más „Felhasználó”, termékpartnert, vagy a
PosTrader® jó hírnevét, vagy hitelképességét sérteni, vagy veszélyeztetni.
Hírnévrontásnak minősül különösen:
•
a más „Felhasználó”, vagy a PosTrader® - t, annak működését, piaci szerepét
lekicsinylő üzleti és szakmai megbízhatóságát kétségbe vonó kijelentés,
•
olyan tény állítása, amely nem, vagy csak a másik „Felhasználó” jelentős és
méltánytalan érdeksérelme árán ellenőrizhető,
•
a más „Felhasználó”, termékpartnerre, vagy a PosTrader® - re vonatkozó olyan
adat, vagy információ híresztelése, amely alkalmas lehet a másik „Felhasználó”, vagy
esetleges vásárló bizalmának megingatására.
Tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni, felhasználni, vagy az érintett
hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozni. Üzleti titoknak minősül minden olyan, a
másik „Felhasználó”, vásárló vagy a PosTrader® tevékenységéhez, érdekköréhez
kapcsolódó adat, információ, tény, vagy megoldás, amelynek titokban maradásához az
érintettnek érdeke fűződik.
A közvetítő tevékenység tekintetében tilos a potenciális „Felhasználót”, vagy vásárlót a
rendszerben részt vevőt megtéveszteni. Ennek minősül különösen: a PosTrader®
rendszerről, a PosTrader® tulajdonosairól, vagyonáról, szolgáltatásairól és ügyfélköréről
szóló valótlan tájékoztatás, a „Felhasználói” megállapodás, az ÁSZF, a termékpartneri
megállapodás, az ismertetők, vagy a PosTrader® rendszer alapján nyújtott
szolgáltatások tekintetében valótlan tény, vagy való tény megtévesztésre alkalmas
módon történő állítása.

5. ELŐFIZETÉS
A regisztráció ingyenes, ugyanakkor a PosTrader® a fenntartja a jogot, hogy a
weboldalakon megjelenő szolgáltatásokért díjat számoljon fel, melynek mértéke változó.
A 30-90 napos kampánycsomag tájékoztató jellegű mértéke: A kampánytámogatási díj
fizetése számla ellenében történik. A meghíváson keresztül beérkező előfizetési díjak az
egyes felhasználók vásárlásainál marketingkedvezményként levonásra kerülnek a
termék árából.

Rendszerünk jogosult levonni a beérkező előfizetési díjakból a rendszer fenntartásához
és optimális működéséhez szükséges összeget. Emellett a különböző fizetési
szolgáltatók különböző díjat számíthatnak fel a tranzakció feldolgozásáért, amelyek a
beérkező díjakból szintén levonásra kerülnek. A fennmaradó összeget az Előfizető
egyenlegén jóváírjuk.
6. ” FELHASZNÁLÓ -KÖZVETÍTŐ”
A „Megosztó” a könnyített regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg adatait. A
„Felhasználók” szabad árazással, meghíváson keresztül osztják meg a termékeiket.
Minimum profit nincs.
A „Felhasználó” nem fizet a PosTrader® rendszerében:
• termékfoglalásért,
• alap kampány létrehozásért
• meghívásért
A Postrader® kijelenti, hogy a rendszerben bármilyen módozatban választott megosztás,
vagy vásárlás esetén a keletkező 40-70%-os haszon, a megbízási szerződésben
rögzítettek szerinti csökkentett összegét fizeti ki a „Felhasználó” regisztráló részére,
utólagosan számla ellenében vagy fordított számlázással angol jogszabályok szerint a
felhasználó részére annak kérését követő 8 napon belül.
A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a
„Felhasználót” terheli. PosTrader® a nyilvánvalóan hibás, vagy hamis regisztrációt
jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.
Mind az eseti mind az üzleti célú „Felhasználók” kijelentik, hogy a regisztrációval
megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és pontosak, ezen kívül
semmilyen olyan tényt, információt, vagy adatot nem hallgatott el, amely jelen szerződés
PosTrader ® általi megkötését befolyásolhatta volna. A „Felhasználó” tudomásul veszi,
hogy a PosTrader® rendszerbe történő esetleges többes regisztráció, nem
megengedett, egy természetes, vagy jogi személy egyidejűleg csak egy regisztrációval
rendelkezhet, de külön megosztóként és adóalanyként. A regisztrációt követően,
értesítést kap a PosTrader® -től e-mail formában.
Amennyiben a „Felhasználó” a többes regisztrációt megkísérli, vagy esetlegesen
végrehajtja, úgy e jogcselekménye jelen szerződéses jogviszony azonnali hatályú
felmondását vonja maga után.
”MEGOSZTÁSOS” kereskedelmi fogalmak
Vásárló:

Azon cégek, vagy magánszemélyek, mint az adott termék/termékek tényleges vevői,
jogosultak a felkínált termékek megvásárlására.
A PosTrader® felhasználók tudomásul veszik, hogy a Platformon „eseti” jellegű nem
kereskedelmi célzattal végeznek a PosTrader® számára megosztást, mely folyamatot
követően a PosTrader® rendszere a folyamatok zárásaként a tényleges vásárlásokat
lezárja, számlázza.
Kampány:
A felhasználók a rendszerben tudnak kampányt indítani majd vásárolni, meghívásaikkal
akár
1 USD-ra csökkenthetik a kiválasztott termékek árát, amelyet bármekkora befolyt
támogatással csökkentve megvehetnek.
A felhasználó a „Meghívás” menüben tudja meghívásokat kezdeményezni, akár
termékvásárlás indítása nélkül is.
Felhasználó vásárlásainak megosztások után csökkenő árát online követheti, a „Viszem”
gomb lenyomásával a terméket az aktuális áron megveheti.
Felhasználó az egyenleg menüben követheti a kedvezményeit, melyet vásárlásokra
költhet el.
A rendszerben az ajánlásokból, meghívásokból, a SHARE pocketben és ACTIVE
pocketben keletkező kedvezményeket a felhasználók kizárólag termékvásárlásra vehetik
igénybe.
A Postrader minden országban a felhasználókat promociós célú összegekkel támogatja.
Ezen pénzeszközök igénybevétele a kiválasztott termék árának akár 99% -áig terjedhet.
Ezt a kedvezményt kizárólag előfizetőink vehetik igénybe.
Véletlenszerű program alapján vásárlás
Bónusz:
Promóció keretében bónuszokat adunk, ennek részletei a Postrader oldalán találhatóak.
Postrader termékek:
A Postrader termékek gyártóktól és importőröktől származnak, garanciával, ingyenes
vagy kedvező kiszállítással. Ezeket a termékeket a felhasználók meg tudják vásárolni
akár 1 USDért. A Postrader termékek árai alkalmasak viszonteladók kiszolgálására is.

Termék like-ért koncepció
A nyeremény-igény érvényesítésének időtartama:
A nyeremények érvényessége 30 nap, azaz amennyiben a kisorsolást követő
30 napon belül a nyertes nem veszi át nyereményét, úgy az alábbi szabályok érvényesek:
a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményt a Postrader
USA LLC. visszavonja.

Voucher:
A Voucher megvásárlásakor a Postrader a jogosult nevére kiállítja a Vouchert és
hitelesítva, tértivevény ajánlottan megküldi részére 8 munkanapon belül.
A Voucher jogosultja a kedvezmény összegét csak termék megvásárlására veheti
igénybe, az egyéb, a termékeket terhelő költségekre nem fordítható.
Amennyiben a jogosult drágább terméket vásárolna, mint a Voucher értéke, a jogosult
köteles a különbözetet az eladó részére megfizetni.
Az esetleges Voucher összegéből fennmaradó maradvány értéket a „Postrader USA”a
felhasználó ACTIVE pocketjába jóváírja, mely későbbi vásárlásra felhasználható.
A felhasználó által kiválsztott Voucherek megvásárolhatóak a listából teljes áron, vagy
maradvány értéken. Felhasználásukat a felhasználók tudják meghatározni, de csak az
adott Voucheren megjelölt felhasználási területen (pl. ingatlan Voucher kizárólag
ingatlanra).
Jogosult köteles megjelölni, hogy az adott terméket kitől szeretné megvenni (termék
eladója), majd azt követően a Postrader az eladó felé a pénzügyi tranzakciót közvetlenül
teljesíti. A Postrader nem jogosult a Voucher jogosultjának termékválasztását felülbírálni.
Az egyes termékeket pénzügyileg a Postrader USA LLC. teljesíti közvetlenül, a termékre
jogosultnak pedig a Voucher tulajdonosát jelöli meg.
A Postrader USA LLC. az eladó országában a helyi ÁFÁ-val növelt összeget fizeti meg az
adott termék eladójának a Voucher értékének erejéig.
Voucher jogosultja tudomásul veszi, hogy saját országában a termék után keletkező
adókat, különösen úgy, mint az „egyéb jövedelem”, vagyonszerzési illeték stb., köteles
bevallani és megfizetni az adott ország adóhatóságának.
Postrader USA LLC. minden ilyen mulasztásból származó felelősséget és fizetési
kötelezettséget kizár.

Az egyes Voucherek felhasználásakor a Postrader kezelési költséget számol fel, melyet a
Voucher névértékéből levon felhasználáskor, de a voucher vásárlási értéke nem
csökken.

Regisztráció
Felhasználók regisztrációt követően kifejezetten hozzájárulnak, hogy a PosTrader®
rendszerében, a közösségi oldalon bejelölt közvetlen ismerősei, adatait, piackutatási,
ajánlatadási, statisztikai célokkal rendszerünk feldolgozza.
A PosTrader® kifejezetten elhárít minden felelősséget azzal kapcsolatba, hogy a leendő
regisztráló tagok az eseti, vagy az üzleti célú tagságot választják-e a regisztrációkor, vagy
az egyes kifizetésekkor.
A PosTrader® irányított rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a „Megosztó”
termékeket foglalhasson befektetés nélkül, meghívhassa ismerőseit, és lebonyolíthassa
a megosztást. A rendszer sikeres eladása után e-mailban értesíti a sikeres üzletkötésről a
„Felhasználót”. Lezárást követően a felhasználó web irodájában az 40-70%- s hasznot
jóváírja a rendszer.
Meghívás
A felhasználó a meghívás menüben tud meghívásokat kezdeményezni:
- kampány készítés
- egyszeri termék vagy vásárlás nélküli meghívás indítása, mely később vásárlásra
felhasználható
Extra kampányt like-oló felhasználók tudomásul veszik, hogy like-olásukkal csatlakoznak
a nekik tetsző kampányt készítő felhasználó közösségéhez. Ebből semmiféle hátrányuk
nem származik.

8. ÁRAK
A PosTrader® terméklistájában feltüntetett ár az adott termék virtuális foglalási
nagykereskedelmi ára, és amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés
időpontjára vonatkozik, melyet a keresés alapján ad meg rendszerünk. A feltüntetett
termékekszolgáltatások eladási árát a mindenkori feltüntetett, kiajánlott ár határozza
meg. Ezt az árat a vásárlásra küldött visszaigazolás tartalmazza. A termékek árát terheli
még ezen túl a szállítási költség, mely költségek a szállítási feltételekben kerülnek
feltüntetésre, melyet a vásárló fizet meg. Amennyiben valamely rendelés vagy

rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított
rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.
9. VIRTUÁLIS FOGALMAK
A virtuális termékfoglalás:
A meghívott vagy a PosTrader® oldalon regisztrált „Felhasználó” jogosult a regisztrációt
követően termék megosztást végezni.
A PosTrader® jogtulajdonosa-illetve partnere kifejezetten felhívják a felhasználók
figyelmét az országunkban levő adótörvények- adózás betartására. A PosTrader®
platform felhasználói kifejezetten tudomásul veszik, hogy az adózási kötelezettség
betartása a felhasználók kötelezettsége. Ezért a PosTrader® jogtulajdonosa és partnerei
semmilyen tekintetben nem felelősek!

10. ELSZÁMOLÁSOK
A felhasználó által meghívott emberek előfizetési díjának 70%-át (melynek alapja az az
összeg, amit a Postrader társaságok részére az egyes pénzügyi és telefontársaságok
jóváírnak) a felhasználó egyenlegéhez jóváírásra kerül, vásárlási kedvezményként
felhasználható.
A „Felhasználó” tudomásul veszi, hogy a SHARE és ACTIVE pocketből származó
„jövedelmeket” köteles a helyi szabályozás szerint leadózni.
A PosTrader® nem vállal kötelezettséget semmilyen, a „Felhasználó(k)ra” vonatkozó
egyéb adózási jogszabály megsértéséért. Az kizárólag a „Megosztó” kötelezettsége és
felelőssége. A PosTrader® a rendszer jogszerű működése érdekében, mindennemű
kifizetésre a fordított számlázás szabályai szerint, a számviteli törvényben foglaltaknak
megfelelően számlát állít ki a „Felhasználó” részére, illetve a vásárló részére, a kifizetések
ezek, illetve az aláírt megbízási szerződések alapján történnek meg.
Felhasználó „kifizetése”
A PosTrader® minden esetben a piackutatási, platform használati díj, hirdetési, vagy
egyéb jogcímeken történő kifizetésekről számlát ad. A számla rendezése átutalással
történik 14 napos határidővel (a fent megnevezett feltételek teljesülésével).
„Felhasználó” tudatában van annak, hogy amennyiben a tranzakció nem teljesül, a
Postrader® jogosult visszavonni a kifizetést.
Vásárlói termék kifizetés

A PosTrader® a vásárlóknak az elektronikus rendszerén keresztül számlát ad minden
esetben. A számla rendezése történhet átutalással, VPOS - PayPal terminálon keresztül
történő bankkártyás fizetéssel, vagy egyéb a PosTrader® által biztosított elektronikus
fizetés útján, valamint - 20 kg alatti küldemény esetében - szállítási módtól függően
postai utánvétellel, vagy a futárnál átvételkor történő fizetéssel a Vásárló választásának
megfelelően. A banki átutalás költségei a Vásárlót terhelik. A fizetési módok a fizetési
feltételek menüpontban találhatóak.
11. WEBIRODA
A PosTrader ® a weboldalán minden egyes „Felhasználónak” saját virtuális webirodát
bocsát rendelkezésre, ahol az „Felhasználó” mindenkor betekintést nyerhet a tényleges
üzleti elszámolásaiba, kérheti a jutalékainak kifizetését.
A „Felhasználó” tudomásul veszi, hogy a PosTrader ® rendszer a vásárlókat az
esetleges változásairól, a termékeket érintő ̋ feltételrendszerekről, árak változásairól
a weboldalain - www.postrader.com – és al-domain oldalakon rendelkezésre
bocsátott információk keretében informálja.
12. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
A PosTrader® rendszer minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelés
azonosítószámot (rendelésszámot) ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a
megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a
rendelés azonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A termékvásárlásokat előre
fizetéssel, számla ellenében teljesítik a vevők. A megrendelés visszaigazolását
társaságunk a fizetés megtörténtét követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül
igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással fizetéssel jön létre. Ezt a
visszaigazolást követően a vásárló online vagy a felsorolt fizetési lehetőségek
valamelyikével kifizeti a terméket. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem
igazoljuk vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül, illetve a vásárló
által kifizetett termék, vagy bármely egyéb jogcím alatti vásárlói kifizetés visszatérítésre
kerül. Az elállási jog 8 munkanapról 14 napra bővül. Az elállási jog gyakorlására előírt
határidő attól a naptól kezdődik, amelytől a fogyasztó vagy az általa megjelölt személy a
megrendelt árut átveszi. A vásárló a megrendelt termékek átvételét követő 14
munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól (apróhirdetésre nem vonatkozik,
azt az eladóval kell egyeztetnie vásárlónak) illetve kivéve, ha a megrendelt és kiszállított
áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé, vagy ha az romlandó, vagy
személyesen üzletben történő átvétel esetében a PosTrader® köteles a
sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek)
ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. Az
elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket megrendelő viseli.
13. SZERZŐDÉSES AJÁNLAT VISSZAUTASÍTÁSA, A VÁSÁRLÓI MEGÁLLAPODÁS
IDŐTARTAMA ÉS FELMONDÁSA

A PosTrader® fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló által tett, a „Felhasználói”
regisztráció megtörténte után számított 8 napon belül visszautasítsa. Amennyiben a
fenti határidőn belül a PosTrader® az ajánlatot nem utasítja vissza, úgy a „Megosztó”
regisztráció, illetve a termékcsomag kiszállítása a felek között létrejön. A termék
kiszállítása, minden esetben a PosTrader® szerződött termékpartneren keresztül
történik, ugyan így az esetleges reklamáció (apróhirdetésekből származó termék esetén
az eladó részére, és/vagy új termékek esetén a PosTrader® -vel szerződött partner
részére) az eladáshoz történő visszajutására.
Azonnali hatállyal mondhatják fel a felek a tárgybeli megállapodást, amennyiben a másik
fél a szerződésből (ÁSZF- ből) eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a
másik fél felhívására e szerződésszegést 10 napon belül nem orvosolja, kivéve
amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől a szerződés fenntartása
már nem várható el. A PosTrader® a fentieken túlmenően bármikor azonnali hatállyal
jogosult felmondani jelen szerződést az alábbi esetekben:
•
a „Felhasználó- és Várásló” adatszolgáltatási, vagy változás-bejelentési
kötelezettségének teljesítése során valótlan adatokat közöl,
•
a „Felhasználó- és Vásárló” a PosTrader®, jó hírnevét, üzleti hírnevét sértő, vagy
veszélyeztető kijelentéseket tesz, vagy egyébként ilyen magatartást folytat,
•
a „Felhasználó - és Vásárló” a PosTrader® üzleti érdekeit jelentősen sértő
magatartást tanúsít.
14. HOZZÁJÁRULÁS
A „Felhasználó” - mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül – hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a „Felhasználó” számára megrendezett PosTrader® rendezvényeken készült
fotókat, videofelvételeket a PosTrader® más rendezvényein, illetőleg a PosTrader®
weboldalon felhasználhassa és bemutathassa, kivéve amennyiben az adott fotó, vagy
videofelvétel nyilvánvalóan sérti a vásárló jó hírnevét, egyéb személyiségi jogait.
A „Megosztó” kijelenti, hogy amennyiben a PosTrader® rendszerben „megosztásos”
kereskedelmet folytat, és az ezáltal a PosTrader® részére megadott, ismerőseinek
közösségi portálokon található adatai, elérhetőségei, címei nem minősülnek
bizalmasnak, adatvédelmi törvénybe nem ütköznek. Ezek az adatok, feldolgozása
kizárólag a kereskedések alapjául szolgál, amely a PosTrader® platformján keresztül, a
termékfelmérések, ajánlott aukciós ajánlatok tételére a felhasználó nevében, helyette
ajánlatokat küldhet felhasználóknak. Felhatalmazom a PosTrader®- t, hogy az általam emailben kiküldött ajánlatokat a PosTrader® levelező szerverén keresztül közvetítse.
Fizetési módokra vonatkozó különös hozzájárulások
15. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSAI

Az ÁSZF-nek a PosTrader® által foganatosított módosítási javaslatai minden esetben
hatályosnak és a „Felhasználó”, illetve Vásárló által jóváhagyottnak tekintendő. A
„Felhasználó” felhasználók nem jogosultak a PosTrader®, vagy a partnerei által használt
védjegyek, termékmegjelölések, ábrák, képek, szimbólumok jogosulatlan használatára,
kivéve amennyiben ehhez az érintett előzetesen hozzájárult. Ezen kötelezettség
megszegése esetén – az egyéb jogszerű igények érvényesítése mellett - a PosTrader®
jogosult a jelen szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására.
A „Felhasználó”, illetve a Vásárló a beleegyezését adja ahhoz, hogy a PosTrader®- a
rendszer működtetéséhez szükséges mértékben - reklámcélú ajánlatokat, hirdetéseket a
„Felhasználót”, illetve a Vásárlót személyesen, telefonon, sms-ben vagy e-mail üzenet
útján közöljön. Amennyiben a „Felhasználó”, illetve a Vásárló ezt írásban kifogásolja, úgy
a PosTrader® a továbbiakban nem jogosult a „Felhasználót”, illetve a Vásárlót ilyen
tartalmú közleményekkel megkeresni. A „Felhasználó” felhasználók - az alábbiak
figyelembe vételével - már jelen szerződéssel hozzájárulnak, ahhoz, hogy a PosTrader®
jelen megállapodást, vagy az ebből eredőlegyes jogait és kötelezettségeit harmadik
személy, elsősorban egy a PosTrader® társaságnak vagy a céghez tartozó, másik
vállalkozás részére átengedje, vagy egyéb módon átruházza. A PosTrader® szerződéses
jogutódlás esetén köteles e tényt legalább a jogutódlás létrejöttét megelőző 30 napon
belül a PosTrader® weboldalon közzétenni. Amennyiben e jogutódlás közzé tételétől
számított 15 napon belül a „Felhasználó” írásban jelzi a PosTrader® felé, hogy a
jogutóddal nem kíván szerződéses kapcsolatba állni, úgy a felek közötti jogviszony a
jogutódlás létrejöttét megelőző "nappal megszűnik és a PosTrader® ezen „Felhasználó”
adatait már nem közölheti a jogutóddal.
Ezen szabály nem alkalmazható törvény alapján megvalósuló általános jogutódlásra. /pl.
átalakulás, szétválás, kiválás, egyesülés, stb./
16. ÉRVÉNYTELENSÉG
Amennyiben a „Felhasználó” Vásárló- i megállapodás, és a jelen ÁSZF (továbbiakban:
megállapodás) egyes kikötései érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem
érinti a megállapodás egészét. A megállapodás érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, helyette az adott érvénytelen
rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó
szabályt kell alkalmazni kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések
nélkül a szerződést a felek egyáltalán nem kötötték volna meg.
17. ALKALMAZANDÓ JOG, BÍRÓSÁGI ILLETÉKESSÉG
A jelen jogviszonyra a „Felhasználó“, Vásárló-i megállapodásban, és az ÁSZF-ben nem
szabályozott kérdésekben a PosTrader® weboldalt üzemeltető cég székhelye szerinti
törvények irányadóak. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat az USA-ban működő
bíróságnak. A Postrader USA Llc. mint a www.postrader.com illetve az al-domain alatt

szereplő website, illetve weboldal központi üzemeltetője, fenntartja jogát a jelen
Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításokról,
a termékekre vonatkozó kondíciókról rövid üzenetben tájékoztatja helyi franchise
weboldalon a regisztrált tagjait, mely az oldal látogatóira egyaránt vonatkozik.
18. PANASZKEZELÉS RENDJE
A PosTrader® célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen a „Felhasználó” 40-70%-os
hasznára.
Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel
vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a "Kapcsolatfelvétel" menüpont
alatti webes felületen, vagy az info@world-auction.eu e-mail címen, illetve postai úton is
közölheti a 7061 S TAMIAMI TRL UNIT C SARASOTA, FLORIDA 34231 levelezési címre.
Panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a
panasz közlésével azonos módon, tájékoztatja az alanyt a vizsgálat eredményéről,
valamint arról, hogy annak elutasítása esetén, milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a
megrendelő rendelkezésére. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus
kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az
irányadók.
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