
MARKETINGTERV
ÁLTALÁNOS  ÜZLETI ÉS SZÁLLÍTÁSI

FELTÉTELEK SZABÁLYZATA



Üdvözlünk a SIKER útján!

Ismerkedj meg a Biyovis® Marketingtervvel.  Végigha-
ladva rajta, lehetőségeket kínál Neked az anyagi és 
erkölcsi sikerre, kivívhatod sok-sok ember tisztele-
tét és elismerését azzal, hogy másokat segítve fel-
jutsz ennek a karriertervnek a csúcsára. 

A Biyovis Marketingterv és Általános Üzleti és Szállítá-
si Feltételek Szabályzata minden Regisztrált Fogyasz-
tó (RF) Diszkont Vásárló (DV) és Üzleti Partner (ÜP) szá-
mára irányadó és betartandó.

Nézzük hogyan?

Minden Biyovis termék vásárlásával pontokat gyűj-
tesz. A pontok segítségével összehasonlíthatóvá válik a  
DV-k, ÜP-k teljesítménye.

A könnyebb érthetőség kedvéért mellékelünk egy Fogalomtárat. (11.oldal)
Ha  bármely fogalom ismeretlen, keresd ki a Fogalomtárban,  

vagy kérdezd szponzorodat! 



A Regisztrációs mappában találsz egy árlistát a termékek aktuális árával és  
pontjával. 

Minden RF, DV, ÜP számára kötelező betartani az árjegyzékben szereplő árakat a 
Biyovis®  termékre vonatkozóan. 

Az árlistán 2 oszlopban láthatod az árakat:

1. Fogyasztói ár: A regisztrált fogyasztó (RF) termékvásárlása Fogyasztói áron tör-
ténik. Minden Diszkont vásárló és Üzleti Partner számára ez a kötelező eladási ár 
az adott BIYOVIS termékre vonatkozóan. Az Üzleti Partner és a Diszkont Vásárló  
Fogyasztói ár alatt nem értékesíthet terméket. Ha kedvezményt szeretnél nyújtani 
valakinek, adj a vásárláskor inkább valami kis ajándékot.

2. Raktári ár: Ezen az áron vásárolhatnak a Biyovis hálózatában regisztrált Üzleti Part-
nerek és Diszkont Vásárlók. A Raktári ár az alapja a bónuszok számításának, ezt a 
továbbiakban 0%-kal jelöljük.

Hogyan lehet csatlakozni a Biyovis®-hez?   

Regisztrált Fogyasztó (RF): Legalább egy termék megvásárlása fogyasztói áron. 
Az online regisztráció a Biyovis rendszeréhez a szponzor webáruházán keresztül  
történik.

Diszkont Vásárló (DV): Minimum 25 pont értékű egyidejű termékvásárlás fogyasztói 
áron és 3500 Ft regisztrációs díj megfizetése. Az online regisztráció a Biyovis rend-
szeréhez a szponzor webáruházán keresztül történik.  

Üzleti Partner (ÜP): Minimum 150 pont értékű egyidejű termékvásárlás fogyasztói 
áron és 11.000 Ft üzleti partnerségi díj megfizetése. Az online regisztráció a Biyovis 
rendszeréhez a szponzor webáruházán keresztül történik.
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Az RF, DV, ÜP regisztrációkor esedékes vásárláson felül egyéb kötelező vásárlás 
nincs a Biyovis®-ben. A regisztráció a kitöltés dátumától folyamatosan érvényes.  
A regisztráció megszüntethető az RF, DV, ÜP kérésére vagy a Biyovis® vezetőségé-
nek döntése alapján a Szabályzat idevonatkozó előírásai szerint. 

Átregisztráció Üzleti Partner státuszba
A  Diszkont Vásárló bármikor átregisztrálhatja magát Üzleti Partner státuszba, amen-
nyiben az adott hónapban eléri az egyéni pontja a 125 pontot. Az átregisztráció 
nem automatikus, ezt minden esetben írásban kérvényezni kell. Az átregisztráció 
egyszeri üzleti partnerségi díja 7500,-Ft. Abban az esetben, ha a Diszkont Vásárló 
úgy dönt, hogy átregisztrál Üzleti Partner státuszba, akkor már az átcsatlakozás nap-
jától jogosult hálózatépítésre és a marketingtervben  meghatározott bónuszokra. 
A Diszkont  Vásárlók is regisztrálhatnak Fogyasztókat, Diszkont Vásárlókat, Üzleti 
partnereket. Mind a három esetben csak egy mélységre tud a DV csatlakoztatni, 
szélességben korlátlan. A regisztrációkból egy jövedelemforrást érhetnek el, amely 
csak az árrés. (raktári ár és fogyasztói ár közötti különbség)

1. DV átregiszrtációjának szabályozása 2018. 06.01-ig a régi Marketing terv szerint:
- A DV, aki a változtatás megelőzően csatlakozott a rendszerhez, azoknak raktá-
ri áron kell megvásárolni a 125 egyéni pontot az ÜP átregisztációhoz./Munkatársi 
áron/ 
2. DV átregisztrációjának szabályozása 2018.06.01-től, az új Marketing terv szerint:
- A DV-nek az ÜP átregisztárcióhoz 125 egyéni pontot kell megvásárolnia/Fogyasz-
tói áron/

A saját pontjaidat és a későbbiekben a csapatod eredményeit is egy számítógépes 
rendszerben tartjuk nyilván. Az RF, DV, ÜP a vásárláskor a törvénynek megfelelő 
számlát kap. Ettől kezdve az áru az ő tulajdona és saját nevében ő adja tovább a 
vásárlójának. Mindennemű esetleges reklamációhoz szükséges a Biyovis® által ki-
bocsátott számla bemutatása. 

Minden ÜP és DV regisztrációjával együtt saját webáruházat is kap.

A hálózatod forgalmát megnézheted a www.biyovis.hu/saját webáruház címen  
az Interneten.  

Minden ÜP és DV neve után a  számítógépes listán az alábbiakat láthatod: 

1; A saját nevében megrendelt pontszámot.  

2; A lefedetlen forgalmat.  

3; A teljes hálózat összpontszámát. 

Ahogy a hálózatod növekszik, úgy egyre több információt tölthetsz le az ol-
dalról. Megmutatja az érvényes kedvezményszintedet és a hálózatod egyes 
ágainak kedvezményszintjét. Ez a magasabb pozíciókra feljutáskor fontos. 
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A következő oldalon lévő ábrán láthatod 
a Biyovis®  Marketingterv karrierlépcsőit.  
 

“aki el akar érni valamit, 
         az módszert keres, 
                aki nem, az kifogást!
Nálunk megtalálod a Módszert!”
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Az ábrán látottak megértéséhez kérdezd meg a 
szponzorodat, nézd meg a DVD anyagainkat, 
vagy letölthető videónkat, gyere el rendezvényeinkre!

Így részletes magyarázatot kapsz az egyes szintekkel 
kapcsolatban.

MARKETINGTERV

Differenciál bónusz            3%                        6%                9%                           12%                   14%          16%                       18%              21%     21%                 21%        21%

Gyöngybónusz               10%          10%                       10%                          10%      10%                   10%          10%                       10%              10%    10%                 10%        10%

Rubin (% generáció)                               1%/2g                  1%/3g         1%/4g                      1%/5g             1%/6g   1%/6g                1%/6g      1%/6g

Smaragd (% generáció)                                               2%/2g         2%/3g                      2%/4g             2%/5g   2%/5g                2%/5g      2%/5g

Igazgatói bónusz (%)                                          2                                3                             4

Gyémánt bónusz (%)                           1

Feltételek: 
Regisztrált fogyasztó: 
Fogyasztói áras vásárlás + Ingyenes regisztráció

Diszkont vásárló: 
Egyszeri  25 pont értékű vásárlás Fogyasztói áron  
+ 3500,-Ft regisztrációs díj

Üzleti partner: 
Egyszeri  150 pont értékű vásárlás Fogyasztói áron  
+ 11.000,-Ft üzleti partnerségi díj

Regisztrált   Diszkont   Üzleti 

 fogyasztó     vásárló          partner
               3%       6%                     9%                              12% 

Közvetlen képviselő           Helyi Képviselő         Területi Képviselő       Regionális Képviselő

              14%      16%                   18%         

      Bronz Vezető                      Ezüst Vezető              Arany Vezető         

Pont érték              350 pont/hónap          700 pont/hónap        1400 pont/hónap        3500 pont/hónap           7000 p/hónap        14000 pont/hónap    28000 pont/hónap   56000 pont/hónap     105000 pont/hónap  210000 pont/hónap    420000 pont/hónap

Lefedetlen forgalom pont            70 pont                     175 pont  350 pont                 700 pont      1400 pont                  3850 pont         7700 pont                11000 pont                   28000 pont  56000 pont              105000 pont  

Láb feltétel      -                  -          -                     -                                       3*9%                     1*12,3*9%    1*14,2*12,2*9%          1*16,2*14,2*12%     1*21,1*16,1*14,2*12%      2*21,1*16,1*14,2*12%       3*21,2*18,1*16,2*14%
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Differenciál bónusz            3%                        6%                9%                           12%                   14%          16%                       18%              21%     21%                 21%        21%

Gyöngybónusz               10%          10%                       10%                          10%      10%                   10%          10%                       10%              10%    10%                 10%        10%

Rubin (% generáció)                               1%/2g                  1%/3g         1%/4g                      1%/5g             1%/6g   1%/6g                1%/6g      1%/6g

Smaragd (% generáció)                                               2%/2g         2%/3g                      2%/4g             2%/5g   2%/5g                2%/5g      2%/5g

Igazgatói bónusz (%)                                          2                                3                             4

Gyémánt bónusz (%)                           1

               3%       6%                     9%                              12% 

Közvetlen képviselő           Helyi Képviselő         Területi Képviselő       Regionális Képviselő

              14%      16%                   18%         

      Bronz Vezető                      Ezüst Vezető              Arany Vezető         

            21%    21%                              21%                             21%       
    Rubin Igazgató           Smaragd Igazgató              Zafír Igazgató              Gyémánt Igazgató

Pont érték              350 pont/hónap          700 pont/hónap        1400 pont/hónap        3500 pont/hónap           7000 p/hónap        14000 pont/hónap    28000 pont/hónap   56000 pont/hónap     105000 pont/hónap  210000 pont/hónap    420000 pont/hónap

Lefedetlen forgalom pont            70 pont                     175 pont  350 pont                 700 pont      1400 pont                  3850 pont         7700 pont                11000 pont                   28000 pont  56000 pont              105000 pont  

Láb feltétel      -                  -          -                     -                                       3*9%                     1*12,3*9%    1*14,2*12,2*9%          1*16,2*14,2*12%     1*21,1*16,1*14,2*12%      2*21,1*16,1*14,2*12%       3*21,2*18,1*16,2*14%



Regisztrált Fogyasztó 
Aki fogyasztói áron vásárolja meg a ter-
mékeket. 
Az általa vásárolt termékek pontjai 
az őt beajánló ÜP-hez íródnak jóvá.  
Feltétel: Termékvásárlással egyidőben, 
az online regisztráció a Biyovis rendsze-
réhez a szponzor webáruházán keresztül 
történik.
Amennyiben  legalább 50 pontértékű 
termék megvásárlásával csatlakozik, 
jogosult lesz a Biyovis Hűségpont pro-
gramunkra.

Diszkont Vásárló:
Kedvezmény: ~10-33% árkedvezmény = 
Raktári ár 
Feltétel: Érvényes regisztráció, 25 pont egy-
szeri vásárlás Fogyasztói áron és  3500 Ft 
regisztrációs díj megfizetése

Közvetlen Képviselő: 
Kedvezmény: 3% Differenciál bónusz
+10%  Gyöngy bónusz + Regisztrációs  
bónusz. 
Feltétel: 350 pont/hó hálózati forgalom és 
min. 75 pont/hó lefedetlen forgalom, ha 
az adott hónapban az alsóhálózati ÜP-je 
min. ugyanezen a szinten van,  illetve egy-
szerre feljutáskor. 
Kvalifikációs idő 3 hónap.  

Helyi Képviselő:  
Kedvezmény: 6% Differenciál bónusz
+10% Gyöngy bónusz + Regisztrációs prog-
ram. 
Feltétel: 700 pont/hó hálózati forgalom 
és min. 175 pont/hó lefedetlen forga-
lom, ha az adott hónapban az alsóhá-
lózati ÜP-je min. ugyanezen a szinten 
van, illetve a szint egyidejű teljesítése 
esetén.   Kvalifikációs idő 3 hónap.

Üzleti Partner: 
Kedvezmény: ~10-33% árkedvezmény 
= Raktári ár (ez utóbbi a még további 
kedvezmények alapja, azaz a hálózat 
tagjai számára ez a 0%-os alapszint, 
amivel számoljuk az alább felsorolt ked-
vezményeket.)  
Feltétel: Érvényes regisztráció, 150 pont 
egyszeri vásárlás Fogyasztói áron  
+ 11.000,-Ft üzleti partnerségi díj

Az Általános Üzleti és Szállítási Feltételek 
Szabályzata függetlenül annak nyelvétől 
és az aláíró állampolgárságától, vonatko-
zik minden regisztrált hálózati tagra.  
Vitás kérdések esetén a magyar nyelvű 
Szabályzat az irányadó. 

Területi Képviselő:  
Kedvezmény: 9% Differenciál bónusz 
+10% Gyöngy bónusz + Regisztrációs  
bónusz.  
Feltétel: 1.400 pont/hó hálózati forgalom és 
min. 350 pont/hó lefedetlen forgalom, ha az 
adott hónapban az alsóhálózati ÜP-je min. 
ugyanezen a szinten van, illetve a szint egy-
idejű teljesítése esetén.  
Kvalifikációs idő 3 hónap.  

Regionális Képviselő:  
Kedvezmény: 12% Differenciál bónusz
+10% Gyöngy bónusz + 1% Rubin bónusz 2 
generáció mélységig +Regisztrációs bónusz. 
Feltétel: 3.500 pont/hó hálózati forgalom 
és min. 700 pont/hó lefedetlen forga-
lom, ha az adott hónapban az alsóháló-
zati ÜP-je min. ugyanezen a szinten van, 
illetve a szint egyidejű teljesítése esetén.  
Kvalifikációs idő 3 hónap. 

Bónuszra jogosultság csak aktív státuszban lehetséges! 

Bónuszra  jogosultság csak 
aktív státuszban lehetséges! 
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Bronz Vezető: 
Kedvezmény: 14% Differenciálbónusz    
+10% Gyöngy bónusz +1% Rubin bónusz 3 
generáció mélységig +2% Smaragd bónusz 2 
generáció mélységig +Regisztrációs bónusz. 
Feltétel: 7.000 pont/hó hálózati forgalom 
és min. 1.400 pont/hó lefedetlen forgalom, 
ha az adott hónapban az alsóhálózati ÜP-je 
min. ugyanezen a szinten van, illetve a szint 
egyidejű teljesítése esetén. 
A szintlépéshez szükséges 3x9% láb. 
A kvalifikációs idő 6 hónap. 

Ezüst Vezető: 
Kedvezmény: 16% Differenciál bónusz    
+10% Gyöngy bónusz +1% Rubin bónusz 4 
generáció mélységig  
+ 2% Smaragd bónusz 3 generáció mélységig. 
+Regisztrációs bónusz.

Feltétel: 14.000 pont/hó hálózati forgalom és 
min. 3.850 pont/hó lefedetlen forgalom, ha 
az adott hónapban az alsóhálózati ÜP-je 
min. ugyanezen a szinten van, illetve a 
szint egyidejű teljesítése esetén. 
A szintlépéshez szükséges 1x12%, és 
3x9%-os láb.   
A kvalifikációs idő 6 hónap.

Arany Vezető: 
Kedvezmény: 18% Differenciál bónusz   
+10% Gyöngy bónusz +1% Rubin bónusz 5 
generáció mélységig 
+2% Smaragd bónusz 4 generáció mélysé-
gig +Regisztrációs bónusz.
Feltétel: 28.000 pont/hó hálózati forgalom és 
min. 7.700 pont/hó lefedetlen forgalom,  ha 
az adott hónapban az alsóhálózati ÜP-je 
min. ugyanezen a szinten van, illetve a 
szint egyidejű teljesítése esetén.
A szintlépéshez szükséges 1x14%, 2x12%, és 
2x9%-os láb.  
Kvalifikációs idő 6 hónap.

Rubin Igazgató: 
Kedvezmény: 21% Differenciál bónusz   
+10% Gyöngy bónusz
+1% Rubin bónusz 6 generáció  
mélységig 
+2% Smaragd bónusz 5 generáció  
mélységig 
 
Feltétel:  56.000 pont/hó hálózati forga-
lom és min. 15.400 pont/hó lefedetlen 
forgalom, ha az adott hónapban az alsó-
hálózati ÜP-je min. ugyanezen a szinten 
van, illetve a szint egyidejű teljesítése 
esetén.
A szintlépéshez  szükséges 1x16%, 2x14%,  
2x12%-os láb. 
A kvalifikációs idő korlátlan. 
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Bónuszra  jogosultság csak 
aktív státuszban lehetséges! 

Bónuszra  jogosultság csak 
aktív státuszban lehetséges! 



Smaragd Igazgató:  
Kedvezmény: 21% Differenciál bónusz  
+10% Gyöngy bónusz 
+1% Rubin bónusz 6 generáció mélységig   
+2% Smaragd bónusz 5 generáció mélységig                         
+2% Igazgatói bónusz  
+Regisztrációs bónusz. 
Feltétel:  105.000 pont/hó hálózati forgalom és min. 28.000 pont/hó lefedetlen 
forgalom, ha az adott hónapban az alsóhálózati ÜP-je min. ugyanezen a szinten van, 
illetve a szint egyidejű teljesítése esetén.
A szintlépéshez szükséges 1x21%, 1x16%, 1x14%, 2x12%-os láb. 
A kvalifikációs idő korlátlan. 

Zafír Igazgató: 
Kedvezmény: 21% Differenciál bónusz  
+10% Gyöngy bónusz 
+1% Rubin bónusz 6 generáció mélységig   
+2% Smaragd bónusz 5 generáció mélységig                         
+3% Igazgatói bónusz 
+Regisztrációs bónusz.
Feltétel: 210.000 pont/hó hálózati forgalom és min. 56.000 pont/hó lefedetlen 
forgalom, ha az adott hónapban az alsóhálózati ÜP-je min. ugyanezen a szinten van, 
illetve a szint egyidejű teljesítése esetén.
A szintlépéshez szükséges 2x21%, 1x16%, 1x14% és 2x12%-os láb. 
A kvalifikációs idő korlátlan. 

Gyémánt Igazgató:  
Kedvezmény: 21% Differenciál bónusz  
+10% Gyöngy bónusz 
+1% Rubin bónusz 6 generáció mélységig   
+2% Smaragd bónusz 5 generáció mélységig                         
+4% Igazgatói bónusz                         
+1% Gyémánt bónusz  
+Regisztrációs bónusz.
Feltétel:  420.000 pont/hó hálózati forgalom és min. 105.000 pont/hó lefedetlen 
forgalom, ha az adott hónapban az alsóhálózati ÜP-je min. ugyanezen a szinten van, 
illetve a szint egyidejű teljesítése esetén.
A szintlépéshez szükséges 3x21%, 2x18%, 1x16% és 2x14%-os láb. 
A kvalifikációs idő korlátlan. 

Bónuszra jogosultság csak aktív státuszban lehetséges! 
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Fogalomtár

Alsóhálózat:  
Minden olyan RF, DV, ÜP, akit Te hoztál a há-
lózatba + az általuk hozott RF, DV, ÜP-k ösz-
szessége. 

Aktív státusz: 
Min. 100 pont/hó saját vásárlás. A DV, ÜP 
bármilyen bónuszra csak Aktív státuszban 
jogosult. 

 
Bónusz:  
A különböző kedvezményszinteken a 
meghatározott feltételek teljesítését köve-
tően bónuszra lehetsz jogosult. 
A DV, ÜP kötelezettséget vállal a Biyovis® 
termékeinek értékesítésére, bemutatá-
sára, promóciózására, terjesztésére, szál-
lítására, reklámozására; és a marketing-
tervben rögzített feltételek teljesítésével 
bónusz illeti meg.

Differenciál bónusz 1: 
Ez a bónusz a Közvetlen Képviselő szint-
től (3%) érhető el. Ez az összeg a Te ked-
vezményszinted és az alsóhálózatod 
kedvezmény-szintjének különbségéből 
keletkezik. Ha az alsóhálózatból valaki a 
Te kedvezményszintedet eléri, az Ő alsó-
hálózati forgalma a Te számodra lefedett 
lesz, és ezután nem jár Neked Differenciál 
bónusz. Szintlépéskor csak az új szint-határ 
feletti forgalomra jár az új szintnek megfele-
lő kedvezmény.

Differenciál bónusz 3: A direkt, közvetlen 
lábon történő vásárlások után járó árrés kü-
lönbözet, amely az Üzleti Partnerek és Disz-
kont Vásárlók részére a fogyasztói áras vásár-
lások után kerül meghatározásra. 

 
Felsőhálózat:  A szponzorod, az ő szponzora, 
stb. fel egészen a Biyovis® cégig.

Generáció: Mindig olyan ÜP-től indul, akinek 
az adott hónapra jár a Rubin- vagy Smaragd-
bónusz, és/vagy tart a Csoport aljáig vagy 
az adott lábon legközelebbi alsóhálózatbeli 
olyan ÜP-ig, akinek szintén jár az adott bó-
nuszfajta. Tőle kezdődik a következő generá-
ció. Figyelem! Egy-egy adott ÜP különböző 
mélységű generációba tartozhat a Rubin il-
letve Smaragd bónusz szempontjából. 
 

Gyöngy bónusz: 
Gyöngybónuszra jogosult minden olyan 
Üzleti Partner, akinek személyes forgalma 
egy adott hónapban eléri a minimum 100 
pont saját forgalmat (lásd Aktív státusz), füg-
getlenül attól, hogy Ő milyen szinten van.

Minden direkt és alsóhálózati munkatárs 
egyéni pontjai után jogosult az Üzleti Part-
ner a 10% Gyöngybónuszra, addig amíg val-
amely alsóhálózati munkatársa nem teljesíti 
a min. 100 pont egyéni pontforgalmat. Ezen 
munkatárs egyéni pontja után még Ő jogo-
sult a Gyöngybónuszra, de a munkatárs alsó 
hálózata után már nem. Ezen alsóhálózati 
egyéni vásárlások után a min. 100 pont 
egyéni pontforgalmat teljesítő munkatárs 
jogosult Gyöngybónuszra, addig a mélysé-
gig, amíg az Ő alsóhálózatában valamelyik 
munkatársa nem teljesíti a min. 100 pont 
egyéni pontforgalmat.

A saját személyes forgalma nem számítódik 
be, mert arra az Ő legközelebbi min. 100 
pontot teljesítő  felső szponzora kapja a 
bónuszt.
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Hűségpont Program:  
A RF számára indított program, amely 
egy virtuális kártyaként működve gyűj-
ti a megvásárolt termékeknek megfelelő 
pontokat minden vásárlás alkalmával. A 
hűségpontok gyűjtése naptári év janu-
ár 1-től december 31-ig tart. Beváltása 
az adott tárgy év folyamán folyamato-
san, legkésőbb január 31-ig lehetséges. 
Bővebb  információ a www.biyoviskarrier.
hu weboldalon olvasható, a Miért a Biyovis? 
menü Hűségpont program almenüjében. 

Igazgatói bónusz:  
Az az ÜP jogosult Igazgatói bónuszra, aki 
legalább a Smaragd  Igazgatói szintet éri el. 
Feltétele, hogy a szintjéhez mért minimum 
forgalmat teljesítse az adott hónapban, le-
fedetlen forgalommal együtt, amennyiben 
szükséges. A bónuszt az alatta lévő Igaz-
gatói szinten levő ÜP-k teljes alsóhálóza-
ta után kaphatja. (Cél, hogy az adott ÜP 
minél több működő 21%-os lábat tartson 
fent, hisz mindaddig nem kapja meg a 2-4 
% közötti igazgatói bónuszt, amíg az adott 
láb nem éri el a 21%-os szintet.) 

Kvalifikációs hónap: 
A naptári hónap első és utolsó munkanapja 
közti időszak, amikor az ÜP a kedvezmény-
szintjéhez szükséges feltételeket teljesíti. 

Kvalifikációs időtartam: 
A Képviselői szinten levő ÜP-k esetében 3 
naptári hónap hosszúságú, mindig a kvali-
fikációs hónapot követő hónap 1-jétől szá-
mítva. Ha ez idő alatt az ÜP az adott szintre 
feljutáshoz szükséges forgalmat egyetlen 
hónapban sem képes megismételni az al-
sóhálózatával együtt, akkor visszaesik. A 
visszaesés a megelőző 3 hónap legjobb el-
ért kvalifikációs szintjére történik, az elérés 
dátumától számított 3 hónap időtartamra. 
Ha a 3 naptári hónap alatt a kvalifikációs 
teljesítményt legalább egy alkalommal 
megismétli, akkor az kvalifikációs hónap-
nak számít és a kvalifikációs időtartam szá-
mítása újraindul.  
 

A Vezetői szinten levő ÜP-k esetében 6 
naptári hónap hosszúságú, mindig a kva-
lifikációs hónapot követő hónap 1-jétől 
számítva. 

Ha ez idő alatt az ÜP az adott szintre fel-
jutáshoz szükséges forgalmat egyetlen 
hónapban sem képes megismételni az 
alsóhálózatával együtt, akkor visszaesik. 
A visszaesés a megelőző 6 hónap legjobb 
elért kvalifikációs  szintjére történik, az el-
érés dátumától számított 6 hónap időtar-
tamra.  
Ha a 6 naptári hónap alatt a kvalifikációs 
teljesítményt legalább egy alkalommal 
megismétli, akkor az kvalifikációs hónap-
nak számít és a kvalifikációs időtartam szá-
mítása újraindul. 

Az Igazgatói szinten levő ÜP-k esetében 
a kvalifikációs idő korlátlan!

Láb: 
A hálózati struktúrában közvetlenül a ÜP 
alatt lévő másik DV, ÜP és annak hálózata.

Lefedett forgalom:
Azon ÜP-k hálózatának forgalma az alsó-
hálózatodban, akik min. a Te kedvezmény 
szintedet elérték, vagy még nagyobb ked-
vezmény szinten vannak.

Lefedetlen forgalom: 
A Te teljes forgalmad és a Te lefedett for-
galmad különbözete. Ez után kapod a Dif-
ferenciál bónuszt.

Összforgalom: 
Az ÜP saját vásárlása + a teljes alsóhálózat 
vásárlása. 



Pontok beváltása:  
A hónap során összegyűjtött pontok a hónap 
utolsó munkanapján lezárásra kerülnek. A pon-
tokért járó kedvezmény maximum a vásárlási 
számla 50%-áig érvényesíthető, és legfeljebb 
havi 50.000,- Ft értékben. A havi 50.000,-Ft-ot 
meghaladó kedvezmény csak számla ellené-
ben érvényesíthető. A kedvezményt 3 hónapig 
lehet érvényesíteni, ez után elévül! 1000.- Ft 
alatt elért kedvezmény nem érvényesíthető.

Regisztrációs szám: 
A szponzori web-regisztráció során kapod. Ez 
alapján azonosítható az RF/ DV/ ÜP. 

Regisztrációs bónusz: 
A becsatlakoztatott Diszkont Vásárló és Üzleti  
Partnerek után a szponzort Regisztrációs bó-
nusz illeti meg. 

A Diszkont Vásárló becsatlakoztatása esetén 
ez 2.000,-Ft/új DV. Üzleti Partner becsatlakoz-
tatása esetén 9.500,-Ft/új ÜP. Diszkont Vásárló 
átregisztráció esetén 7.500,- Ft/új ÜP.

Rubin bónusz: A Regionális képviselő (12%) 
szinttől kerül kifizetésre a saját + alsóhálózat 
forgalma után a Marketingtervben meghatá-
rozott mélységig és módon. Rubin bónuszra 
jogosult minden olyan aktív ÜP, aki 2 egymást 
követő hónapban az alsóhálózatával együtt 
az érvényes karrierszintre jutáshoz szükséges 
minimális forgalmat, illetve előírt lefedetlen 
forgalmat teljesíti. A feljutó hónap forgalma 
beszámít.

Smaragd bónusz: A Bronz Vezető (14%) 
szinttől kerül kifizetésre a saját + alsóháló-
zat forgalma után a Marketingtervben meg-
határozott mélységig és módon. Smaragd 
bónuszra jogosult minden olyan aktív ÜP, aki 
3 egymást követő hónapban az alsóhálózatá-
val együtt az érvényes karrier-szintre jutáshoz 
szükséges minimális forgalmat, illetve előírt le-
fedetlen forgalmat teljesíti. 
A feljutó hónap forgalma beszámít. 

MEGJEGYZÉS: Az egyes szinteken kifizethető Ru-
bin- és Smaragdbónusz maximuma a következő 
karrierszint határértéke. Abban az esetben ha 
egymás alatt ugyanolyan szintű, vagy magasabb 
szintű ÜP-k vannak, akkor az alsó szinten levő ÜP 
pontjai -  abban az esetben ha nem ismétli meg 
a szintjét -  lefedetlenként hozzáadódnak a felet-
te levő ugyanolyan, vagy alacsonyabb szintű ÜP  
pontjaihoz, aki így jogosult lesz az ismétlődő bó-
nuszokra, Rubin és Smaragd bónuszokra. Ha egy 
ÜP nem teljesíti a szinthez szükséges minimális 
lefedetlen forgalmat, akkor szintismétlésének 
folytonossága nem szakad meg, de az adott hó-
napban a Rubin és a Smaragd bónuszra való jogo-
sultságát elveszíti, ebben az esetben a lefedetlen 
pontjai nem adódnak hozzá a felette lévő munka-
társ lefedetlen pontjaihoz!

Szintes ÜP:  
Valamilyen kedvezményszinttel rendelkező ÜP. 

Szintismétlő: Az az ÜP, aki egymást követő kvali-
fikációs hónapokban teljesíti a szintjéhez szüksé-
ges minimális pontforgalmat, ezáltal jogosulttá 
válik a Rubin és Smaragd bónuszokra. 

Szintlépés: Előrelépés a Marketingtervben, új, 
magasabb kedvezményszintre. 

Webáruház: Minden regisztrált ÜP és DV számára 
elérhető ingyenes szolgáltatás. A személyre szab-
ható webiroda segítségével az ÜP  és DV könnyen 
intézheti saját DV, ÜP vagy fogyasztói megrende-
léseit, regisztrációit.

Webiroda: 
Minden regisztrált RF, DV, ÜP számára elérhető in-
gyenes szolgáltatás, amely segítségével könnyen 
intézheti saját megrendeléseit; az ÜP-k és DV-k 
nyomon követhetik hálózatuk forgalmát;az RF-ek 
a hűségpontjaik alakulását.
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MEGRENDELÉS

A termékek minden Üzleti Partner, Diszkont Vásárló és Regisztrált Fogyasztó 
számára megvásárolhatóak: 
 
- személyesen a Biyovis központban 
  (6000 Kecskemét, Tatár sor 6.    Tel.: 06-1/999-5-333; 06 76 506 270)

     
A termékek megrendelhetők:
  
- faxon (+36 76-509-437)       
- e-mailen (megrendeles@biyovis.hu)       
- interneten (www.biyovis.hu) 
- telefonon (+36 76 506-270, 06-1/999-5-333) 

Fizetés módja:  
 
- készpénzzel a vásárláskor
- bankkártyával a vásárláskor (VISA, EUROCARD/MASTERCARD)                       
- banki befizetéssel (A bizonylat bemutatásakor a rendelést azonnal teljesítjük!)                      
- postai utánvétellel      
- banki utalással (A bizonylat bemutatásakor a rendelést azonnal teljesítjük!) 
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Garancia és jótállás:
Minden DV, ÜP köteles a termékhez tartozó garanciáról a vevőt informálni!  
A garancia természetesen nem érvényes az erőszakos behatásokra és sé-
rülésekre, hasonlóan a hagyományos kereskedelmi forgalomban érvényes 
szabályokhoz, illetve a szétszerelt készülékekre. 
A jótállásos terméknél a jótállási jegy a termék dobozában található. 
Garanciális problémák esetén Számla és Jótállási jegy ellenében tudunk 
eljárni. 

A Biyovis® által forgalmazott elektronikus készülékekre a törvényi előírásoknak 
megfelelően minőségi és műszaki garanciát vállalunk (1-2 év). 

Pénz-visszafizetési garancia:

Minden termékünkre pénz-visszafizetési garanciát vállalunk! Amennyiben bármi-
lyen okból nem vagy megelégedve a nálunk vásárolt termékekkel, akkor az adott 
termékre vonatkozó pénz-visszafizetési garancia időn belül visszatérítjük a termék 
árát, akkor is, ha egyébként semmilyen garanciális meghibásodás nincs. 

Az általunk fogalmazott termékek pénz-visszafizetési garancia ideje: 

• Mágneses eszközre: 60 nap  
• Elektromos eszközökre: 30 nap  
• Egyéb termékek esetén: 14 nap

A reklamációval visszaküldött termékeket a következőképpen vesszük vissza: 
• A vásárlás dátumát az általunk kibocsátott számlával kell igazolni.  
• A termék mellé minden esetben kérünk egy kitöltött referencialapot, melyen 
a felhasználó leírja, hogy mi történt és mi okból kívánja igénybe venni a pénz-
visszafizetési garanciát.  
• A visszahozott termékek gyártási kódját és lejárati dátumát ellenőrizzük és 
összehasonlítjuk az adott időszakban értékesítettel. Jelentős eltérés esetén a 
garancia nem érvényesíthető. 
• Az így visszavett termék pontértéke levonódik az adott hónap forgalmából, 
valamint ezen termék után kifizetett bárminemű juttatást vagy jutalmazást a 
termék visszahozója köteles visszafizetni részünkre. 

 Ezen feltételek együttes megléte esetén érvényesíthető a garancia!  



Megjegyzések: 

Az itt bemutatott Marketingterv nem változtatható meg egyetlen RF, DV, ÜP részéről 
sem. 

Csak érvényes regisztrációs szerződéssel rendelkező RF-k, DV-k, ÜP-k vásárolhatnak 
a Biyovis rendszerben. Tovább értékesítés  illetve Regisztrált Fogyasztói vásárlás csak 
a Biyovis® által előírt Fogyasztói áron történhet.

Oktatás, önképzés 

A Biyovis®  folyamatos és rendszeres oktatást, képzést biztosít a rendezvényein. 
Megtanulhatsz mindent, ami szükséges a sikeres munkádhoz, de szorgalmat és ki-
tartást nem taníthatunk.

Biyovis® Hungary Kft.  
H-6000 Kecskemét, Tatár sor 6.  
Tel.: 76/ 506-270, Fax: 76/ 509-437  
E-mail: info@biyovis.hu  
www.biyovis.hu



Ez a Szabályzat foglalja össze a Biyovis Hungary Kft-nek a működési szabályzatát, 
valamint a termékforgalmazó hálózati tagok közötti kapcsolat üzleti szabályzatát, 
irányelveit, eljárási módszereit. A szabályzat mellékletét képezi a Biyovis® Marketing-
terv és az adott országra vonatkozó speciális előírások kivonata. A termékforgalma-
zó DV, ÜP mindenkor anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik az itt leírtak maradék-
talan betartásáért. 

Ezen Szabályzat célja az, hogy minden DV, ÜP számára a lehető legkedvezőbb és egyen-
lő esélyt biztosítsa az illető tisztességes üzleti magatartása esetén a Biyovis® vállalkozás 
előnyeinek kihasználására; valamint a DV-k, ÜP-k egymás közti kapcsolatát is szabályozza.

MEGHATÁROZÁSOK:
BIYOVIS®: Összefogja az értékesített termékeket, az értékesítési és oktatási módszereket.   
 
BIYOVIS® KÖZPONT: A Biyovis Hungary Kft. mint rendszer tulajdonos, a bejelentett 
Biyovis Hungary Kft. képviselőivel, székhelyével, telephelyeivel, és logisztikai raktárával 
együtt.    
 
BIYOVIS® HÁLÓZAT: A Biyovis Hungary Kft. által működtetett rendszer, amely áll a 
regisztrált fogyasztókból (RF), diszkont vásárlókból (DV) és az üzleti partnerekből (ÜP). 
 
BIYOVIS® RAKTÁR: Adott ország területén az ellátó központ, ahol a RF-k, DV-k, ÜP-k 
megrendelhetik, átvehetik, megvásárolhatják az árut.
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BIYOVIS® KÉPVISELET: Az adott or-
szág területén a Biyovis® rendszert hi-
vatalosan képviselő vállalkozás, amely 
a Biyovis Hungary Kft-vel szerződött.  

BIYOVIS® VÁLLALKOZÁS: Az adott 
országban működő, a Biyovis Hungary 
Kft-vel közvetlen üzleti kapcsolatban 
álló, az áruellátást biztosító törvényes 
vállalkozás. 

TERMÉKFORGALMAZÓ:  (a továbbiak-
ban: DV, ÜP) Önálló üzleti partner, aki/
amely olyan természetes vagy jogi sze-
mély, illetőleg jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság, 
egyéb gazdálkodó szervezet, aki/amely 
az ezen Szabályzatban leírtakat magá-
ra nézve kötelezően elfogadva, írásos 
jelentkezés alapján termékhasználó-
ként és/vagy termékforgalmazóként 
csatlakozott a Biyovis® hálózatához és 
érvényes, saját jogán és nevén regiszt-
rált tagsággal (hálózati pozícióval) bír.

ÖNÁLLÓ ÜZLETI PARTNER:  aki a 
Biyovis® hálózattal, a Biyovis Hungary 
Kft-vel együttműködve, saját nevében, 
saját felelősségére végzi tevékenysé-
gét a hatályos számviteli, valamint az 
adótörvényeknek megfelelően, vala-
mely vállalkozási formában vagy ma-
gánszemélyként. Nem alkalmazottja 
és semmilyen formában nem megbí-
zottja a Biyovis® hálózatát működtető 
Biyovis Hungary Kft-nek. Az állam és 
egyéb harmadik személy irányába kö-
telezettségeiért önálló jogalanyiság-
gal felel.  A Biyovis® hálózat tagjaként 
vállalkozási jogviszonyban vagy ma-
gánszemélyként végzi munkáját és a 
Biyovis Hungary Kft-t semmilyen for-
mában nem képviseli.

SZPONZOR: Más néven tanácsadó, ÜP. 
Olyan ÜP, aki hozzásegít másokat ah-
hoz, hogy szabályosan csatlakozzanak 
(regisztráljanak) az alatta épülő Biyovis® 
hálózathoz.  

SZPONZORVONAL:  Adott ÜP, annak 
szponzora, annak szponzora stb., egé-
szen a Biyovis® központig. A szponzor-
vonal nem szakad meg akkor sem, ha a 
hálózati ábrázolásokon nem látszik teljes 
mértékben.  

FORGALMAZÓ: Az a DV, ÜP, aki saját ne-
vében terméket vásárol.

PONTOK BEVÁLTÁSA: A hónap során 
összegyűjtött pontok a hónap utolsó 
munkanapján lezárásra kerülnek.  A 
pontokért járó kedvezmény maximum a 
vásárlási számla 50%-áig érvényesíthető, 
és legfeljebb havi 50.000,- Ft értékben. 
A havi 50.000,-Ft-ot meghaladó kedvez-
mény kizárólag számla ellenében érvé-
nyesíthető. 

MARKETINGTERV: A Szabályzat mellék-
letét képezi, részletesen tartalmazza a 
Biyovis® hálózat felépülésével kapcso-
latos információkat, a karriertervet és 
egyéb adatokat.



HATÁLYBALÉPÉS:  Az érvényben levő 
Szabályzat az RF, DV, ÜP részére a re-
gisztráció aláírásával, vagy ráutaló ma-
gatartással válik kötelező érvényűvé.  A 
módosított Szabályzat hatálybalépése:  
A kihirdetéssel egyidejűleg. Kihirde-
tésnek számít a Biyovis® hírleveleiben 
történt közlés és a hivatalos webolda-
lon történő közzététel napja. 

I. HÁLÓZATI TAGSÁG
I/1.a A Biyovis® hálózat célja olyan 
módszerek, termékek, eszközök, tech-
nológiák minél szélesebb körű és fo-
lyamatos elterjesztése SZEMÉLYES 
KAPCSOLATI HÁLÓZAT rendszerben, 
amelyek környezetünket és egészsé-
günket védik, illetve ezen terjesztés 
keretében az ÜP. számára teljesítmény-
függő jövedelmet biztosíthat a Sza-
bályzat mellékletét képező  Marketing-
terv szerint.  

I/1.b A hálózat tagja lehet bárki, nem-
től, fajtól, állampolgárságtól, vallási 
vagy politikai meggyőződéstől függet-
lenül, aki kötelező érvénnyel elfogadja 
a Biyovis® elveit és ezen Szabályzatot.  

I/1.c A Biyovis® ÜP-nek az általa vásá-
rolt termékekre a Marketingtervben 
meghatározott feltételek esetén az ott 
leírtak szerint árkedvezményt bizto-
sít. Folyamatos, aktív, a Szabályzatnak 
megfelelő üzleti kapcsolat esetén tel-
jesítményfüggő bónusz/ jutalék jellegű 
kifizetéseket és jutalmakat eszközöl.

I/1.d A Biyovis® ÜP-t és az általa felépí-
tett hálózatát, illetve ezek üzleti forgal-
mát regisztrációjának érvényességéig 
nyilvántartja. 

I/2.a A Biyovis® bármilyen kifizetést ÜP 
felé csak a mindenkor hatályos szám-
viteli szabályoknak megfelelő számla 
ellenében teljesít. 

I/2.b Amennyiben az illető magánsze-
mélyként a vállalkozásokra jellemző 
számlakibocsátás lehetőségével nem 
rendelkezik, illetve vállalkozásként az 
adott hónapban azt elmulasztja, úgy 
az esedékességtől számított 3. hónap 
eltelte után az adott kifizetésre való 
jogosultságát elveszíti. A jogosult tu-
domásul veszi, hogy ezen 3 hónapos 
jogvesztő határidőn túl igényét nem 
érvényesítheti a Biyovis®-szel szemben.   

I/3.a A hálózati nyilvántartott tagság 
a jelentkezési kérelem (online regiszt-
ráció) elküldésétől számítottan hatá-
rozatlan ideig érvényes, amennyiben 
a regisztrációs feltételek teljesültek. A 
tagság megszűnik, ha a DV, ÜP ezt írás-
ban kéri; vagy ha a Biyovis® ezen Sza-
bályzat valamely pontjának megsérté-
se alapján egyoldalúan megszünteti, 
amely ellen kizárt bárminemű jogor-
voslati lehetőség.   

“Az életben nem az 
jelenti a tragédiát, ha nem 

éred el a célokat, 
hanem, ha 

nincsenek céljaid.” 
(Benjamin Elijah Mays)
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I/3.b A Biyovis® fenntartja magának 
a jogot, hogy külön indokolás nélkül, 
gazdasági érdekére tekintettel jelent-
kezési kérelmet elutasítson, illetőleg 
a regisztrációt vagy az ismételt re-
gisztrációt megtagadja. Az elutasítást 
indokolni nem köteles, az elutasítás 
ellen jogorvoslati lehetőség kizárt.  

I/4. Az RF, DV, ÜP csak a belépés feltéte-
leként előírt pontértékű, általa összeál-
lított tartalmú kezdőcsomagot köteles 
megvásárolni. Mindennemű további 
vásárlásait kizárólag saját üzleti belátá-
sa és üzletmenetének szervezése kere-
tében jogosult és köteles bonyolítani.   

I/5.a Az RF, DV, ÜP köteles a Biyovis®-szel 
történő együttműködés során az adott 
állam, illetőleg közigazgatási terület-
re vonatkozó hatályos jogszabályok 
előírásait maradéktalanul betartani.  
 
A jogszabályok általa történt meg-
sértése, illetve bármely, a jelen Sza-
bályzatban foglalt kötelezettség, 
magatartás megszegése esetén a 
Biyovis Hungary Kft-nek okozott kárért 
teljes anyagi felelősséggel tartozik.    

I/5.b Amennyiben az RF, DV, ÜP vál-
lalkozási formája korlátozott fele-
lősségű, abban az esetben a jelen 
Szabályzat elfogadásával a Társaság 
képviselője, ügyvezetője tudomásul 
veszi, hogy a teljes anyagi felelősség 
őt, mint magánszemélyt terheli, ab-
ban az esetben, ha vállalkozása az 
okozott kárt megtéríteni nem tudja.   
 
I/5.c Az RF, DV, ÜP köteles a Biyovis 
Hungary Kft., valamint az általa forgal-
mazott termékek jó hírnevét megőriz-
ni, illetőleg ezen szellemben terjeszte-
ni. Ezzel ellentétes DV, ÜP-i magatartás 
jogellenes-

nek minősül, és a regisztráció azon-
nali megszüntetését eredményezi a 
kárfelelősség figyelembevételével. 

I/5.d Az RF, DV, ÜP a regisztráció elkül-
désével, illetve ráutaló magatartással 
történt elfogadással tudomásul veszi, 
hogy a Biyovis Hungary Kft-vel szem-
ben mindennemű igényéről, követelé-
séről, jogi eljárás kezdeményezéséről 
lemond, amennyiben igénye a jog-
szabályok általa történt megsértésén, 
illetve a jelen Szabályzatban foglalt 
köte-lezettség, magatartás megszegé-
sén alapul vagy azzal együtt jött létre.   

I/6. Az RF, DV, ÜP köteles betartani a 
Biyovis® előírásait és azoknak minden 
további módosításait, a kapcsolódó 
döntéseket, irányelveket, ajánláso-
kat és eljárásokat,  továbbá minden 
a Biyovis® által kiadott hivatalos uta-
sítást.  A fentiek megsértése esetén 
jogosult a Biyovis® megfelelő intéz-
kedések, szankciók meghozatalára.   

I/7.a Az RF, DV, ÜP köteles az ada-
tait érintő változásokat a Biyovis®-
nek  haladéktalanul  írásban be-
jelenteni, ezen kötelezettség 
megszegéséből eredő kárért felel.  

I/7.b A Biyovis® jogosult megszüntetni 
az RF, DV, ÜP hálózati tagságát, ha az 
a jelentkezési kérelmen, a regisztrá-
ciókor vagy egyéb adatközléskor ha-
mis vagy megtévesztő adatokat adott 
meg, azokban történt változásokat 
nem jelenti be illetve, ha tevékenysé-
ge a Biyovis® hálózatról, a termékekről 
és szolgáltatásokról, a DV, ÜP-k vagy a 
Biyovis® tevékenységéről, a jutalékok 
mértékéről és kiszámításáról kialakult 
jó hírt veszélyezteti, vagy üzleti titkot 
sért. 



I/8.a Az a DV, ÜP, akinek hálózati tagsága 
megszűnt, nem jogosult semminemű 
térítésre vagy juttatásra. Aki bármely, a 
jelen  Szabályzatban foglalt kötelezett-
séget, magatartási szabályt megszeg, 
a megszegés napjától nem jogosult 
semminemű térítésre vagy juttatásra.   

I/8.b A Szabályzat megszegéséért ki-
zárt  DV, ÜP köteles kárpótolni (visszafi-
zetni, visszaadni), vagy kompenzálni a 
Biyovis®-t mindazon díjakért, juttatáso-
kért, amelyeket a tagság megszünteté-
sére okot adó tevékenység kezdete óta 
kapott.  

II. A DV, ÜP.  FELELŐSSÉGE  
TEVÉKENYSÉGE  SORÁN  
II/1.a A Biyovis termékei hagyományos 
bolti kereskedelmi forgalomba kizáró-
lag a Biyovis engedélyével kerülhetnek, 
valamint a Biyovis önmaga, illetve a 
DV-n, ÜP-n keresztül terjesztheti azokat. 
 

II/1.b  A DV, ÜP csak végső felhasználók-
nak és más DV, ÜP-nek adhatja ezeket 
tovább. Nem értékesítheti kis- és nagy-
kereskedelmi főtevékenységű egységek-
ben, továbbá tilos kínálnia viszonteladás 
céljából kis- és nagykereskedőknek, üzle-
teknek és áruházaknak.  

II/1.c A DV, ÜP köteles betartani a Biyovis® 
mindenkor érvényes árait,  attól sem fel-
felé, sem lefelé semmilyen indokkal nem 
térhet el.  

 
II/1.d A DV, ÜP tevékenységét, termékei-
nek vagy szolgáltatásainak bemutatását, 
reklámozását kizárólag a Biyovis® által 
igazolt módon és írásban engedélyezett 
formában végezheti, ha ezt előzetesen 
írásban kérte és a kérelemhez a Biyovis® 
hozzájárult.
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II/2. A DV, ÜP minden értékesítését a ha-
tályos számviteli előírásoknak, valamint 
a mindenkor érvényben lévő adózási 
törvényeknek megfelelően, önállóan 
végzi és nem a Biyovis®-t képviseli. Nem 
állíthatja magáról, hogy a Biyovis®-szel, 
alkalmazotti vagy megbízott ügynöki 
jogviszonyban áll. Az ilyen kijelentések-
ből eredő károkért a DV, ÜP, mint ÖNÁL-
LÓ JOGALANY teljes körűen felel.  

II/3.a A DV, ÜP legjobb tudása szerint tá-
jékoztatja a felhasználókat a rendelhető 
termékek fajtáiról, azok tulajdonságairól, 
felhasználhatóságukról, hatásmechaniz-
musukról, a terjesztők felelősség-rend-
szeréről, az egyéb szolgáltatásokról és a 
DV, ÜP-i tevékenységről. Tilos valótlan, 
túlzó vagy megtévesztő adatokat közöl-
nie vagy ígérnie. 

A Biyovis® nem vállal felelősséget a nem 
általa készített tájékoztató kiadványok 
tartalmáért. Az ilyen tájékoztatókból 
származó esetleges károkért, összhang-
ban a Szabályzat I/5. részével, a Biyovis® 
semminemű felelősséget nem vállal.  

II/4.a A DV, ÜP, illetőleg annak a hatályos 
jog szerint rögzített közvetlen családtag-
ja vagy bármely közös vagy csatolt vállal-
kozásban üzleti partnere, a Biyovis®-nél 
nem regisztrált vállalkozásuk útján vagy 
magánszemélyként nem forgalmazhat-
nak a Biyovis®-nél megismert hálózatos 
értékesítő rendszernek konkurens jel-
legű termékeket vagy szolgáltatásokat. 
Ezen kötelezettség megszegése miatt a 
DV, ÜP felelősséggel tartozik.
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II/4.b A DV, ÜP tagja lehet tetszőleges számú, harmadik személy által működtetett 
hálózatos értékesítési rendszernek termékhasználóként, de az adott hálózatban 
meglévő tagságáról, tevékenységéről a Biyovis®-t igazolt módon, írásban tájékoz-
tatni köteles.  A tájékoztatás 30 napon túli elmaradása esetén a Biyovis® jogosult a 
regisztráció megszüntetésére és felelősségre vonást kezdeményezhet.  

 
II/4.c A DV, ÜP a Biyovis® hálózathoz tartozók körében más üzleti vagy egyéb tevé-
kenység vagy vállalkozás részére toborzást a Biyovis® vezetésének írásos hozzájá-
rulása nélkül nem  végezhet.  

 
II/4.d A Biyovis® előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a rendezvényein, találko-
zóin, összejövetelein, épületeiben, éppen használt helyiségeiben más termékek, 
vagy egyéb üzleti ajánlatok terjesztése, reklámozása.

 
II/5.a Az Európai Unió területén a Biyovis® termékei szabadon mozoghatnak. Azok-
ban az EU-n kívüli országokban tevékenykedő DV, ÜP-k, ahol hivatalos Biyovis® 
raktár működik, csak és kizárólag ott vehetik meg az adott országbeli hálózatuk 
számára a termékeket.  Ha egy DV, ÜP több olyan országban is építi csoportháló-
zatát, ahol hivatalos raktár működik, mindig az adott helyszínen kell a termékeket 
beszereznie. Ilyen esetekben tilos az egyik országból a másikba árut szállítania. Ez 
a jogosultság kizárólag a Biyovis®-t illeti meg.

 
II/5.b  Azokban az országokban, ahol nincs hivatalos Biyovis® képviselet, egyetlen 
DV, ÜP sem léphet fel a Biyovis® hivatalos megbízottjaként vagy képviselőjeként.

II/5.c  A DV, ÜP külföldi tevékenysége során kö-
teles az adott országban érvényes tevékenysé-
gére vonatkozó esetleges speciális jogszabályo-
kat megismerni és azok szerint eljárni.  

II/6. A DV, ÜP felelősséggel tartozik és garan-
ciát vállal közvetlen családtagjainak és üzleti 
érdekeltségeiben vele együtt tevékenykedő 
partnereinek a Biyovis®-szel kapcsolatos visel-
kedéséért, nyilatkozataiért, akikre szintén ezen 
Szabályzat előírásai vonatkoznak,  amennyiben 
a tevékenységben segítőként a DV, ÜP mellett 
részt vesznek.

II/7.a A DV, ÜP tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztráció megszüntetésére 
neki felróható magatartás miatt kerül sor, abban az  esetben a Biyovis® jogosult 
DV-vel, ÜP-vel szemben kártérítési követelést érvényesíteni. A kártérítés összege 
nem lehet több mint a DV, ÜP által a regisztráció óta a Biyovis®-től felvett összes 
jutalék összege.



II/7.b  A DV, ÜP tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a regisztráció megszünte-
tésére az Ő kezdeményezésére kerül sor, 
abban az esetben a regisztráció megszű-
nésétől számított 12 hónapig sem Ő, sem 
érdekelt vagy csatolt vállalkozása nem le-
het másik hálózatos értékesítő rendszer 
aktív építő tagja.  

III. ÁRUVÁSÁRLÁS  
 
III/1. A Biyovis® raktáraiban csak a RF 
DV, ÜP jogosult vásárolni. Amennyiben 
valamilyen okból más részére ezt a jo-
gosultságot szintén biztosítani szeret-
né, ezt írásban kell a Biyovis®-től kérnie.   
 
III/2.a. Ha az RF, DV, ÜP az áruvásár-
lásban a szponzor segítségét szeret-
né igénybe venni, úgy csak a saját 
szponzorvonalán található, hozzá 
legközelebbi csoporthálózat veze-
tőnek  adhatja le megrendelését.   

III/2.b. Megrendelő DV, ÜP kizárólag vég-
ső felhasználóktól és a saját csoportháló-
zatának tagjaitól és a regisztrált vevőitől 
gyűjthet be megrendeléseket és csak ne-
kik adhat terméket. Más Megrendelő DV, 
ÜP megrendelőlapjainak leadásához írás-
beli engedélyt kell kérnie a Biyovis®-től.   
 

III/2.c. Ha az üzleti partner személyesen 
vásárol a Biyovis®-nél, akkor raktári áron 
jogosult vásárolni. Az egyes országokban 
eltérő szabályok vonatkozhatnak a vásár-
lási kedvezményre.

III/2.d. Amennyiben az üzelti partner nem 
személyesen rendel a Biyovis® helyiségei-
ben (pl.: interneten, faxon, postán, banki 
átutalással, megbízotton keresztül, stb.),  
akkor raktári áron jogosult vásárolni. Az 
egyes országokban eltérő szabályok vo-
natkozhatnak   a vásárlási kedvezményre.  

 
III/3.  Az RF, DV, ÜP Biyovis® hálózatból 
való kizárását eredményezheti, ameny-
nyiben az RF, DV, ÜP a megrendelt árut 
(nem azonnali fizetésű postai utánvé-
tes küldemény) saját hibájából nem 
veszi át. A kizárás napjának ez esetben 
a számla kibocsátásának a napja tekin-
tendő. Ilyen esetben a DV, ÜP az adott 
megrendelés hónapjára vonatkozóan 
a Biyovis®-től juttatásra már nem jogo-
sult és a Biyovis® Szabályzat II/7.a alap-
ján kártérítési követelést érvényesíthet.    

III/4. A DV, ÜP csak eredeti csoma-
golásban szállíthat, mutathat be és 
adhat el Biyovis®-től származó ter-
méket. Köteles az adott országban 
érvényes aktuális árakat betartani.  

III/5.a. A DV, ÜP kizárólag saját ne-
vében és saját felelősségére vesz át 
pénzt másoktól és erről az átadót in-
formálnia kell a pénz átvételekor.  

III/5.b. A megbízott DV, ÜP köteles a más 
DV, ÜP-tól vagy végső felhasználótól 
átvett megrendeléseket a Biyovis® felé, 
illetve a más által kifizetett termékeket 
azok tulajdonosának a Marketingterv-
ben meghatározott módon a lehető leg-
rövidebb időn belül továbbítani.
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IV. A SZPONZOR FELELŐSSÉGE TEVÉKENYSÉGE SORÁN   

IV/1. A szponzor  
 
a.) gondoskodik arról, hogy a frissen csatlakozó új DV, ÜP az előírt pontértékű   
      kezdőkészletet megvásárolja  
b.) csoporthálózatának tagjait külön díjazás nélkül folyamatosan tájékoztatja,  
      képezi és ösztönzi, munkájukat segíti, igény szerint szervezi  
c.)  mindent elkövet annak érdekében, hogy betartsa és betartassa jelen  
      Szabályzatot  
d.) csoport-hálózatának tagjait ösztönzi a hivatalos Biyovis® képzések,  
      rendezvények látogatására  
e.) munkája során felmerülő kérdésekre legjobb tudása szerint válaszol, illetve   
      továbbítja azokat szponzorvonalának, folyamatos kapcsolatot tart a  
      Biyovis®-szel és csoporthálózatának tagjaival.   

IV/2. A szponzor gondoskodik saját termékfelhasználó partnereinek mi-
nél tökéletesebb, rendszeres kiszolgálásáról és erre ösztönzi DV, ÜP-eit is.  
IV/3. A szponzor egyetlen aktivitást mutató DV, ÜP-ét sem hanyagolja el. Hálóza-
tának  egyetlen tagját sem távolíthatja el, zárhatja ki a Biyovis® tevékenységéből.   
IV/4. A szponzor betartja és betartatja hálózatával a mindenkori aktuális kedvez-
ményszintű árakat az egymás közti üzleti forgalomban. 

V. HÁLÓZATI ÁLLAPOT STABILITÁSA   

V/1. A hálózathoz csatlakozó DV, ÜP tudomásul veszi és regisztrációjával, illetve rá-
utaló magatartással elismeri, hogy kizárólag egyetlen és oszthatatlan Biyovis® há-
lózati rendszer létezik és működik, több országra kiterjedően. A hálózat rendszer-
elemei a Biyovis® tevékenységének eredménye, és azt a DV, ÜP saját nevében, saját 
jogán semmilyen formában nem jogosult megbontani vagy ezt kezdeményezni. 
Ilyen kezdeményezés a regisztráció azonnali megszüntetését eredményezi és a 
DV, ÜP köteles a jelen Szabályzatban foglalt szankciókon túl, minden okozott kárt 
is megtéríteni. A hálózat adott formáját, a szponzorvonalak stabilitását a Biyovis® 
fenntartja és kizárólagos üzleti vállalkozása alapjának tekinti működése során.  
 
V/2. Egy adott személy vagy vállalkozás egyszerre csak egy helyen, család-
tagok vagy családtagok közös vállalkozása esetén szorosan összefüggő-
en több helyen lehet tagja a Biyovis®-hálózatnak. Minden regisztrációs szá-
mot külön pozícióként kezel a Biyovis® bónuszok /jutalékok/ szempontjából.   

V/3.a. A DV, ÜP csak a szponzorvonal összes érintett tagjának írásos hozzájárulá-
sával változtathatja meg tanácsadó szponzorának személyét. Az ilyen hozzájáru-
lás csak az adott DV, ÜP-re vonatkozik, hálózatára nem.



V/3.b. Ha egy DV, ÜP nem kíván jelenlegi 
szponzorával együtt tevékenykedni és a 
szponzorváltáshoz a szponzorvonal vala-
mely érintett tagja nem járul hozzá, akkor 
a DV, ÜP szüneteltetheti tevékenységét 6 
naptári hónapig. Ezután új regisztrációs 
kérelmet nyújthat be, melyet a Biyovis® el-
bírál az I/3. szabály figyelembevételével.  
 
V/3.c. Különleges esetekben a DV, ÜP 
kérheti a Biyovis® alá történő közvetlen 
regisztrációt. Ennek időtartama az elfo-
gadástól számított 6 teljes naptári hónap, 
mely idő letelte után a DV, ÜP új szpon-
zort választhat. Ilyen esetben a 6 hó-
nap alatt a DV, ÜP szponzora a Biyovis®.   

V/3.d. A  hálózati stabilitás megsértésére 
vagy kijátszására irányuló kísérlet esetén 
a Biyovis® szankciókat alkalmazhat mind 
a szabályszegő DV, ÜP, mind annak há-
lózata és üzleti forgalma tekintetében, 
az így keletkezett pontértéket az eredeti 
szponzorvonalra átruházhatja.  

V/3.e. Mindennemű szponzorváltás a 
Biyovis®    kizárólagos   hatáskörébe    tartozik. 

V/3.f.  Szponzor váltás - regisztrált DV, ÜP:  
Amennyiben egy regisztrált DV, ÜP  sze-
retné a pozíciót megszüntetni és ezzel 
együtt szponzort szeretne váltani, csak 
abban az esetben tehető meg, ha a szó-
ban forgó regisztrált DV, ÜP:

- az azt megelőző 12 hónapban, a saját 
regisztrációs számán nem vásárolt ter-
méket 

- az azt megelőző 12 hónapban, az ÜP 
a saját regisztrációs számán nem csat-
lakoztatott sem Diszkont Vásárlót, sem 
Üzleti Partnert 

- az azt megelőző 12 hónapban, a saját 
regisztrációs számán nem vett fel jutalé-
kot.

V/3.g.    Szponzor váltás - regisztrált vevő:  
Amennyiben egy regisztrált vevő sze-
retné a pozíciót megszüntetni és ezzel 
együtt szponzort szeretne váltani, csak 
abban az esetben tehető meg, ha a szó-
ban forgó regisztrált vevő: - az azt meg-
előző 12 hónapban a saját regisztrációs 
számán nem vásárolt terméket. Termé-
szetesen ez mindig csak rá vonatkozik, a 
hálózatára nem.  

V/4.a. A DV, ÜP hálózati pozíciója csak 
a Biyovis® előzetes írásos engedélyével 
ruházható át.   
 
V/4.b. A DV, ÜP hálózati pozíciója 
örökölhető. Az örökségre jogosultat a 
DV, ÜP előzetesen megnevezheti, ennek 
hiányában a Biyovis® jogosult a regiszt-
rációt törölni.  

V/5. A regisztráció megszűnése esetén a 
hozzá csatlakozó közvetlen szponzorált-
jai automatikusan a szponzorvonalon 
következő legközelebbi aktív DV, ÜP-hez 
kötődnek.  

V/6. A regisztráció megszűnése esetén a 
Biyovis® csak min. 6 hónap elteltével fo-
gad el új regisztrációs kérelmet a korábbi 
DV, ÜP-től. Ezt viszont teljes egészében 
új kérelemként kezeli, az arra vonatkozó 
összes szabály figyelembevételével.
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A BIYOVIS® DV, ÜP KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI 

VI/1.a A DV, ÜP a regisztrációval vállalja a Szabályzat, valamint a Biyovis® Marketingterv megis-
merését, használatának elsajátítását annak érdekében, hogy tevékenységét minél eredménye-
sebben végezhesse. Tudomásul veszi, hogy a neki nyújtott bármilyen képzés, tájékoztatás, szol-
gáltatás csak lehetőséget biztosít számára a sikerhez, a tanultakat saját felelősségére alkalmazza.   

VI/1.b. A DV, ÜP folyamatosan képezi magát, hogy az általa továbbadott információk a valóságot 
tartalmazzák és ne a nem aktuális adatokat. Ezért rendszeres kapcsolatot tart fenn tanácsadóival, a  
Biyovis®-szel és az általa szponzorált hálózattal.   

VI/1.c. A DV, ÜP kérdéseivel és problémáival a szponzorvonalához, illetve,  
ha ott nem kap megfelelő segítséget, akkor a Biyovis®-hez fordulhat.  

VI/2. A Biyovis® hálózat tagjai más értékesítő hálózatok termékeit vagy munkamódszereit nem 
hasonlítják össze semmilyen formában a Biyovis® termékeivel és munkamódszereivel. Nem is mi-
nősítik más cégek termékeit semmilyen formában. Hasonló magatartást várnak el más hálózatok 
tagjaitól is kölcsönösségi alapon. 

 
VI/3.a. A DV, ÜP köteles a legjobb tudása szerint tájékoztatni az 
érdelődőket a termékekkel, szolgáltatsokkal illetve a Biyovis®-szel kapcso-
latosan. Tilos a félrevezető, hamis vagy megtévesztő tájékoztatás.   

VI/3.b. A DV, ÜP a termékek hatásairól csak az azokon feltüntetett hivatalos szö-
vegnek megfelelően,   saját és más termékhasználóktól gyűjtött tapasztalatok,  
illetve szakirodalom és nyilvános források alapján, azok helyének megjelölésével beszél-
het. Nem állíthat vagy tulajdoníthat a terméknek olyan hatást, amely ezektől eltér. Fel 
kell hívnia a tájékoztatottak figyelmét arra, ha az általa elmondottak tapasztalatokon ala-
pulnak, és esetleg nem mindig tükrözik tökéletesen az eredeti felhasználási törekvést. 

VI/3.c. A DV, ÜP nem garantálhat a termékekkel kapcsolatban semmilyen, a terméken hivatalosan 
feltüntetettektől eltérő hatást.   
 
VI/4. A DV, ÜP nem rendelkezik kizárólagos területi vagy értékesítési joggal.   
 
VI/5. A DV, ÜP a Biyovis® összejövetelein köteles üzletemberhez illő magatartást tanúsítani. 

VI/6. A Biyovis® összejövetelein tilos bármely DV, ÜP-t negatívan kezelni, vagy őt az eredményes 
részvételben - amennyiben az illető ezen Szabályzat feltételeit betartja - gátolni.

VI/7. A Biyovis® rendszerében tevékenykedő min 12% karrierszintű MT, köteles írásos bejelentést 
tenni abban az esetben, ha más MLM vállalkozásnál, ahol aktívan dolgozik, vagy vezetői szerepet 
lát el, Ő vagy közeli családtagja, illetve a vállalkozásának tulajdonos tagja. 

Az írásos bejelentésnek tartalmaznia kell:

    -  a Biyovis® rendszerben bejelentett vállalkozásának nevét

    -  a másik MLM rendszer cégnevét, ahol aktív tevékenységet vállal

Ezen pont megszegése, külön elbírálással, szankcionálható kizárással a Biyovis® rendszeréből.



VII. A BIYOVIS® NÉV HASZNÁLATA 
   
A Biyovis® név és a termékek neve véd-
jegyoltalom alatt áll, a márkanevek és 
védjegyek, emblémák azonosítják a 
termékeket és a Biyovis Hungary Kft.
céget, megkülönböztetve más hálóza-
tos vagy hagyományos kereskedelmi 
formákat alkalmazó vállalkozástól. 
A nevek jogtalan használatát, engedély 
nélküli birtoklását, illetőleg bitorlását 
a hatályos jogszabályok szankcionál-
ják. Az ebből eredő kár megtérítésé-
ért a DV, ÜP felelősséggel tartozik.  A 
Biyovis® és egyéb nevek és védjegyek, 
emblémák kizárólagos használati joga 
a Biyovis Hungary Kft-t illeti meg.   

VII/1. A Biyovis Hungary Kft. márkane-
veit, illetőleg védjegy emblémáit vagy 
a Biyovis Hungary Kft. által alkalmazott 
speciális módszereket, a képzések során 
nyert ismereteket a DV, ÜP a saját vállal-
kozása során kizárólag a Biyovis Hungary 
Kft. írásos engedélye alapján használhat-
ja, hasznosíthatja, alkalmazhatja.      

VII/2. A DV, ÜP kizárólag a Biyovis®-től,  
adott esetben a szponzorain keresztül 
szerezhet be olyan cikkeket, amelyeken 
a Biyovis® név, védjegy, márkanév, vagy 
szolgáltatás szerepel. 

VII/3. A Biyovis® által a DV, ÜP rendelke-
zésére bocsátott írásos dokumentáció, 
nyomtatvány, videó és audio kazet-
ta, cd, dvd, fénykép vagy egyéb film, 
szoftver, stb. a Biyovis Hungary Kft. ki-
zárólagos szellemi tulajdonát képezi és 
szerzői jogvédelemben részesül. Ezen 
dokumentumok, anyagok részben 
vagy egészben történő sokszorosítása 
kizárólag a Biyovis Hungary Kft. írásos 
engedélye alapján történhet.

VII/4. A Biyovis® rendezvényein hang-, 
film-, vagy videofelvételt kizárólag a 
Biyovis Hungary Kft. előzetes írásos hoz-
zájárulásának birtokában lehet készíteni 
azzal a külön megkötéssel, hogy az így 
készült anyag a készítő személyes fel-
használásán kívül csak a Biyovis Hungary 
Kft. külön engedélyével és azt kiegészítő 
tájékoztatásával együtt mutatható be.   

VII/5.a. A DV, ÜP-k hálózatuk, illetve 
lehetséges vevőik körében a Biyovis® 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
nem alkalmazhatnak, ajánlhatnak, nem 
adhatnak el semmiféle üzletépítési se-
gédeszközt, illetve nem jelenthetik ki, 
nem sugallhatják, és nem kelthetik hall-
gatólagosan azt a benyomást, hogy azt a 
Biyovis® használatra engedélyezte. 

Minden üzletépítési segédeszközön fel 
kell tüntetni a felvétel, illetve a kiadás 
dátumát és az előállító, valamint a kiadó 
nevét. Az engedély mindig a bemutatott 
mintával minden tekintetben egyező 
formájú, tartalmú és megjelenésű se-
gédeszközökre vonatkozik, bárminemű 
változtatás esetén új írásos engedélyt kell 
kérni a Biyovis®-től.   

VII/5.b. A DV, ÜP nem árusíthat más háló-
zati tagok számára nem a Biyovis®-től vá-
sárolt üzletépítési segédeszközöket vagy 
szolgáltatásokat.

VII/5.c. A Biyovis® termékek használatát, 
jellemzőit ismertető üzletépítési segéd-
eszközöket a DV, ÜP nem állíthat elő, 
nem forgalmazhat, kivéve, ha az általa 
készített segédeszköz teljes mértékben 
és pontosan tükrözi azokat az anyago-
kat, amelyeket a Biyovis® hivatalosan  
közzétett.
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VII/5.d. A Biyovis® jogosult rendszeresen vagy szúrópróba szerűen ellen-
őrizni a DV, ÜP által használt üzletépítési segédeszközöket. A felülvizsgálat 
eredményeként a Biyovis® kérhet módosítást, valamennyi példány felülvizs-
gálatát, bevonását, vagy kérheti az előállító DV, ÜP megfelelő intézkedését. 
Ennek elmaradása esetén a Biyovis® a DV, ÜP-t kizárhatja.

VII/6. A Biyovis® márkanevét illetve védjegy emblémáit és terméke-
it weboldalon történő bemutatás vagy hirdetés céljából kizárólag a  
www.biyovis.hu/saját webáruház domain néven teheti meg. Azon ÜP-k, 
akik egyéni weboldalon képviseltetik a Biyovis®-t, előzetesen a Biyovis írás-
beli hozzájárulását kell, hogy kérjék az adott weboldalon feltüntetésre kerü-
lő képi, grafikus és szöveges megjelenéshez.



A BIYOVIS® ÁLTALÁNOS ÜZLETI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK  
SZABÁLYZATÁNAK VÉGREHAJTÁSA 

A Biyovis® Általános üzleti és szállítási feltételek szabályzata bármely pontjának 
megsértése súlyos következményekkel járhat mind a Biyovis® hálózati rendszerére, 
mind az értékesített termékek jó hírére, mind pedig az RF, DV, ÜP-re vonatkozóan.  
A Szabályzat megsértéséből eredő hírnévrontás vagy egyéb, szerződésszegő ma-
gatartás rombolhatja több százezer ember hálózatépítő és –fenntartó munkáját, 
termékértékesítő tevékenységét, illetőleg a vásárlók, fogyasztók és a hálózati tagok 
közötti kapcsolatot.

Ennek figyelembevételével a Biyovis® minden törvényes eszköz felhasználásával 
megakadályozza a kárt okozó szabálysértéseket. A szabályok szükségszerű betartá-
sához mindennemű iránymutatást megad az RF, DV, ÜP részére. A Biyovis® fenntart-
ja magának a jogot, hogy a Szabályzat megszegőivel szemben a szükséges szank-
ciókat alkalmazza.  A Biyovis® jogosult az itt következő intézkedések megtételére a 
Szabályzat megsértőjével, vagy egyéb jogszabályt sértővel szemben:

a. A DV, ÜP-t és csoporthálózatát kötelező csoporttalálkozón, konzultáción és/vagy 
képzésen való megjelenésre szólíthatja fel.  
 
b. A szabálysértő DV, ÜP tevékenységét ideiglenesen felfüggesztheti.  
 
c. A szabálysértő DV, ÜP-t csoporthálózata nélkül közvet-
lenül a Biyovis Hungary Kft. alá csatlakoztathatja.  
 
d. A szabálysértő RF, DV, ÜP-t a hálózatból kizárhatja.  
 
e. Visszaminősítheti a szabálysértőt az utolsó szabályo-
san elért karrierszintre.  
 
f. A DV, ÜP-t próbaidőre bocsáthatja. 
  
A Szabályzat megsértése esetén bármely RF, DV, ÜP 
írásban panaszt tehet a Biyovis Hungary Kft-nél. 

a. Az RF, DV, ÜP, ha tudomást szerez a Szabályzat meg-
sértéséről, joga és kötelessége írásos formában ezt és 
az ezzel kapcsolatos tényeket a Biyovis® felé jelezni.   
 
b. A bejelentésről a Biyovis® értesíti a témában érintett  
RF, DV, ÜP-t, annak szponzorait és azonnali írásos választ 
kér.
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c. Ha a panasz vagy a válasz nem ad a döntéshez kielégí-
tő információt, a Biyovis® további felvilágosítást kérhet.   

d. A Biyovis® a tények kellő ismeretében eldön-
ti, hogy a Szabályzatot megsértették-e, és mi-
ben, majd megfelelő intézkedéseket hajt végre.   
 
e. Ha a Biyovis® értékelése szerint a Szabályzat megsér-
tése valamely DV, ÜP érdekeit hátrányosan befolyásolja, 
átmeneti időszakra, a helyzet rendeződéséig közvetle-
nül a Biyovis Hungary Kft. alá csatlakoztathatja a Sza-
bályzat megsértőjének hálózatát. Ez az állapot a helyzet 
megoldásáig érvényes. 

f. A Biyovis® szabálysértő DV, ÜP-t, szponzorát és a Rubin 
Igazgatóját (21%-os ÜP) tájékoztatja a döntéséről, felso-
rolva a panaszokat a szükséges korrigáló lépésekkel és 
ezek határidejével együtt. 

g. A Biyovis® a szükséges korrigáló lépések meg-
tételét a meghatározott határidőig az érintett DV, 
ÜP-re bízza. Ha az érintett a kijelölt határidőt nem 
tartja be, a Biyovis® további szigorításokkal élhet.  
 
h. Az Általános üzleti és szállítási szabályzatban nem 
említett kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irány-
adók. Jelen Szabályzattal kapcsolatos vitás kérdé-
sekben a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos il-
letékességének vetik alá magukat az érdekeltek.   

Ezen Szabályzat a kihirdetésének napján lép hatályba 
és ezzel minden korábbi  Szabályzat és kiadott enge-
dély hatályát veszti.  Az engedélyeket az itt leírtaknak 
megfelelően újra kell kérni.



”Ha már egy hónapja  

benne vagy az üzletben, 
már most másképpen csinálsz 

dolgokat, mint az első héten.  
És három év után is  

még mindig tanulni fogsz, az új 
információknak megfelelően 

tovább fogod fejleszteni a 
módszeredet. A második  

csapatodat felépíteni messze 
nem fog annyi energiába, 

időbe és befektetésbe kerülni, 

mint az elsőt.” 

Jim DORNAN
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Biyovis Hungary Kft. 
H-6000 Kecskemét, Tatár sor 6. 
Tel.: 06-1/999-5-333, Fax: 76/ 509-437 
E-mail: info@biyovis.hu 
www.biyovis.hu

Marketingterv Általános Üzleti és Szállítási Feltételek Szabályzata 

Érvényes: 2018. 07. 01-től.

“Aki el akar érni valamit,  

az módszert keres, 
aki nem, az kifogást! 

Nálunk megtalálod a Módszert!”


