
Mi az a Partnerprogram? 
A Partnerprogram keretein belül Partnereinknek lehetősége nyílik termékeink ajánlására páciensei 

körében. Az így befolyt bevételekből jutalékos rendszerünk segítségével minden eladás után 

jutalékot fizetünk Partnereinknek. Csupán egy bankszámla és a számlaképesség megléte szükséges az 

elinduláshoz. 

Miért érdemes a Fertilovit termékeket ajánlania? 
A Fertilovit termékek 10 éve jelen vannak az Európai Unióban, megbízható, szakmai szempontból 

hasznos készítmények. Nem csak a jutalék által juthat bevételhez, a termékek rendszeres ajánlása 

szakmai elismertséget is jelenthet, hiszen ezáltal növelhető a sikeres beavatkozások száma is. 

A Fertilovit étrend-kiegészítők nem csak itthon, hanem Európa-szerte prémium minőséget 

képviselnek, Németországból származnak, így megbízható és bevált terméknek számítanak. 

A promóciót igény esetén POS anyagokkal, digitális és nyomtatott prospektusokkal és 

szóróanyagokkal és termékmintákkal is segíthetjük. 

A vásárlók a kuponkód használata esetén a vásárlás bruttó végösszegéből 5% kedvezményt 

kapnak.  

Hogyan kezdjen hozzá? 
Kérjük, olvassa el a Partnerprogramunkra vonatkozó szerződési feltételeket. A Partnerprogramba 

történő regisztrációval Partnereink beleegyeznek, hogy elfogadják az alábbi feltételeket: 

Kinek ajánlhatóak a termékek? 
A Fertilovit étrend-kiegészítőket Ön saját pácienseinek ajánlhatja. Étrend-kiegészítőként a termékek 

nem receptkötelesek, a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek (pl. Fertilovit F Endo) ajánlásával 

azonban orvosi szempontból körültekintően kell eljárni. Fontos, hogy kizárólag a szakmailag 

legmegfelelőbb terméket ajánlhatja egy adott páciensnek.  

Mindig hívja fel páciensei figyelmét az esetleges hatóanyagokra való érzékenység veszélyeire! A 

FertiloPharma Kft. a Partnerei által történő nem megfelelő tájékoztatásért és az esetleges 

összetevőkre való érzékenységből származó problémákért nem vállal felelősséget! 

Hogyan vehetek részt a Partnerprogramban? 
A regisztráció aktiválását követően (melyet mindig manuálisan végzünk el) Ön kuponkódokat 

generálhat a rendszeren belül, mely kizárólag Önhöz tartozik. Ezt a kuponkódot juttassa el 

pácienseihez, így ha ők ezzel a kóddal vásárolnak webáruházunkban, akkor az adott rendeléshez 

kapcsolódó jutalék jóváíródik rendszerünkben, melyet online követhet. 

Egy kuponkód bármennyiszer felhasználható, így nem probléma, ha csupán egy kódot szeretne 

követni. 

Bármennyi kuponkód generálható és használható akár párhuzamosan is, így akár termékenként 

követheti saját teljesítményét. 

A kuponkódok kizárólag interneten történő vásárlás esetén érvényesek, valamint a jutalékok csak 

akkor íródnak jóvá a megrendelésekből, amennyiben a kuponkódot a megrendeléskor a „Kuponkód” 

mezőbe írta a vásárló. Mivel a rendszer automatikusan működik, ezért a kuponkódok megjegyzés – 



vagy bármilyen másik – rovatban történő feltüntetésekor rendszerünk nem tudja figyelembe venni 

azt. 

Hogyan regisztrálhatok? 
A http://lombikbebi.com/partnerprogram oldalon regisztrálhat saját azonosítót, melyet maximum 48 

órán belül jóváhagyunk, a sikeres regisztrációról visszaigazoló e-mailt küldünk a megadott címre.  

A regisztráció során feltüntetett adatokat a FertiloPharma Kft. szigorúan bizalmasan kezeli, 

harmadik félnek nem adja át, valamint kizárólag saját – a Partnerprogrammal kapcsolatos – 

célokra, a Partnerprogramban résztvevőkkel történő kommunikációra és a jutalékok kifizetésére 

használja.  

Hogy működik a jutalékos rendszer? 
A FertiloPharma Kft. vállalja, hogy az adott kuponkódhoz tartozó partnere részére az adott 

kuponkódhoz tartozó vásárlás (bruttó kosárérték) 5%-át jutalékként Partner részére jóváírja. 

A szállítási díj nem tartozik a jutalékköteles tételek közé. 

A FertiloPharma Kft. továbbá vállalja, hogy a vásárlás bruttó összegéből a vásárló felé további 5% 

kedvezményt nyújt, rendelési volumentől és rendelési értéktől függetlenül. 

Figyelem! A rendszeren belül próbavásárlás megengedett (ha pl. tesztelni akar egy új kuponkódot), 

de ebben az esetben kérjük, tüntesse fel a megjegyzés rovatban, hogy tesztvásárlás történt! Ebben az 

esetben a kuponkód keresetét nullázzuk, de az továbbra is felhasználható lesz a későbbiek során. 

Hogyan működik a kifizetés? 
A kifizetések kizárólag bankszámlára kérhetőek, melyet regisztrációkor kell megadni. Kérjük, 

ellenőrizze bankszámlaszámát, hogy biztosan jó helyre utaljuk a jutalékokat kifizetéskor. 

A kifizetéshez Partnereinknek számlaképesnek kell lenniük. Partnereink tudomásul veszik, hogy 

kifizetés esetén előzetes számlaadási kötelezettségük keletkezik a FertiloPharma Kft. felé. A számla 

feltétele a jutalékok kifizetésének. Amennyiben a Partner számlaadási kötelezettségét elmulasztja, 

a FertiloPharma Kft. fenntartja a jogot a kifizetések visszatartására. 

A kifizetés folyamata: 

 A jutalékokat rendszerünk minden hónap 5-én ellenőrzi. Amennyiben a Partner jogosult a 

jutalék kifizetésére, abban az esetben rendszerünk a regisztrált e-mail címen értesíti a 

Partnert számlaadási kötelezettségéről. Az e-mail tartalmazza a kifizetendő jutalék összegét, 

valamint a számlázási adatainkat. 

 Partnerünknek a kifizetendő összegről 8 napos teljesítési határidejű számlát kell kiállítania a 

FertiloPharma Kft. részére, melyet e-mailben várunk a partnerprogram@fertilopharma.hu e-

mail címre. 

 A jutalék összegét a számla kézhezvétele után utaljuk el Partnereinknek. 

 Havonta maximum 1 kifizetés lehetséges, az utalás költségeit teljes mértékben a 

FertiloPharma Kft. viseli. 

 Amennyiben adott hónapban a jutalékok összege nem érte el a 20 000 Ft-ot, abban az 

esetben NEM történik kifizetés a következő hónap elején, de az addig összegyűjtött jutalékot 

természetesen tovább görgetjük a következő időszakra. Amennyiben egy adott hónapban a 
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Partner eléri a 20 000 Ft-os határt, úgy a következő hónap 5. napjáig küldjük a fent említett 

számlázási kérelmet. 

 Papír alapú, de e-mailben küldött (scannelt, fotózott) számla csupán a kifizetési folyamat 

jóváhagyásához elegendő. Partnereink vállalják, hogy az e-mailben megküldött papír alapú, 

nem elektronikus számla eredeti példányát 8 napon belül postán vagy személyesen 

eljuttatják a FertiloPharma Kft. címére. Fenti kötelezettség elmulasztása a további 

kifizetések visszatartását, súlyosabb esetben a Partnerprogramból történő kizárást 

vonhatja maga után! 

Számlázási adataink: 
FertiloPharma Kft. 
1078 Budapest, István u. 33.  
Adószám: 25151914-2-42 


