
 

 

Az SCN Voucher szabályzata 
 

1. A Voucher leírása 

1.1. A Voucher olyan marketing eszköz, amely segíti a mentort abban, hogy a meglévő 
és leendő mentoráltat (mentoráltját) a számára leginkább megfelelő ajánlati 
konstrukcióval szólítsa meg.  
 

2. A Voucher célja, hogy 

2.1. a mentorokat és 500-as mentorjelölteket (a továbbiakban együttesen mentorok) 
támogassa minél több új mentorált elérésében, a mentoráltak aktivizálásában és 
forgalmuk növelésében. 

2.2. a mentorokat segítse abban, hogy mentoráltjaikat  meg tudják szólítani és fel tudják 
hívni figyelmüket arra, hogy a rendszeren belül az 1 BTC értékű vásárlás az ideális 
mind a rendszer, mind a tagok (mentoráltak, meghívók és mentorok) számára, így 
ennek elérése minden tag esetében  preferált célkitűzés.  

2.3. ezzel összhangban ajánlatot tehessenek, ill. amennyiben a mentorált az 1 BTC-s 
vásárlással az adott helyzetében  nem tud élni, lehetőség nyílhasson a 
részletfizetési konstrukciók átbeszélésére és az ezzel kapcsolatos ajánlattételre a 
mentorált aktuális helyzete és szándéka szerint.  

2.4. amennyiben a mentorált mégsem a részletfizetést választja, a Voucher 
felajánlásával a mentor magasabb árfolyamszorzót, több előnyt biztosíthasson a 
mentoráltjának. 
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2.5. buzdítsa a mentoráltakat, hogy telefonon vagy más csatornán keressék fel a 
mentorukat, és nála a Voucher által elérhető közvetett vagy közvetlen előnyről 
érdeklődjenek. 

2.6. a mentorok a felhasznált Voucherek és a forgalom után HARD prémiumokhoz 
juthassanak. 
 

3. Hogyan juthat a mentor Voucherhez?  

3.1. A mentor minden egyes esetben, amikor egy mentoráltja részletfizetést indít és a 
mentorált befizetéseinek összege eléri a 400 USD értéket, 1 db Vouchert kap.  

3.2. A Vouchereket keddi fordulónappal adjuk ki a mentorok részére, az előző heti 
forgalmuk alapján, kód formájában a rendszerben használt e-mail címükre 
kézbesítve. 

3.3. A rendszer fenntartja magának a jogot, hogy a fel nem használt Vouchereket a 
mentorok részére újra ossza. 

3.4. 2020. november 10-én újraosztás keretében 176 db fel nem használt Voucher került 
kiosztásra. Ekkor minden aktív mentor 4 db Vouchert kapott. 

3.5. Az újonnan 500-as mentorjelöltté váló tagok részére 4 db Vouchert oszt a rendszer 
automatikusan, újraosztás keretében, a mentorjelöltté válás feltételeinek 
teljesülésekor.  

3.6. Amennyiben a rendszerben nincs szabad újra osztható Voucher, azokat a rendszer 
megelőlegezi a később visszaérkező, fel nem használt Voucherek terhére. 
 

4. A Voucher érvényessége 

4.1. A Voucher a kiadástól számított 31. nap, péntek 23:59 (UTC) órakor jár le. 

4.2. A kapott Vouchereket az érvényességi időn belül lehet felhasználni.  
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4.3. Amennyiben a mentor új részletfizetőt indít el, minden érvényes, adott vagy előző 

negyedévben kibocsátott, még fel nem használt Voucherének érvényessége 

további 7 nappal hosszabbodik meg.  

4.4. A kiadást követő negyedév utolsó napját követően a Voucherek érvényessége nem 

hosszabbítható meg. 

 

5. A Voucher felhasználása 

5.1. Egy részletfizető mentorált után 1 db új Voucher jár a mentor számára. 

5.2. A Voucher díjmentes, ellenszolgáltatás nem kérhető és nem adható érte. 

5.3. A Voucher egy mentoráltnak egy alkalommal adható, az általa biztosított pozitív 

árfolyamszorzó a mentorált BTH vásárlása során kerül érvényesítésre.  

5.4.  A Voucherek nem átruházhatók, kizárólag saját mentoráltak részére használhatók 

fel. 

5.5. A Voucher nem használható fel olyan vásárlásra, amelynek prémiuma megegyezik 

a Voucher által biztosított prémiummal vagy annál nagyobb (pl. a vásárló legelső 

kisösszegű vásárlása, vagy 0,5 BTC-s részletfizető 0,1 BTC-nél kisebb összegért 

való vásárlása).  

5.6. A Voucher által biztosított prémium HARD-ok csak abban az esetben kerülnek 

jóváírásra, ha a mentorált pénztárcájában az aktuális vásárlás következtében 

bekövetkezik egy vagy több 1000 HARD-os átalakulás. 

5.7. Amennyiben a mentorált a Voucher felhasználásához kapcsolódó első vásárlásával 

nem éri el az 1000 HARD átváltódást, 7 napon belül kiegészítheti azt.  
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5.8. Nem használható fel a Voucher abban az esetben, ha az aktuális vásárlás 

következtében, vagy ezt követő 7 napon belüli kiegészítésekkel nem következik be 

1000 HARD-os átalakulás. 

5.9. A Voucher által biztosított HARD prémiumok az első vásárlást követő 7 napon belül 

további vásárlások esetén is érvényesülnek. 

5.10. A Voucher által biztosított prémium HARDOK azt követően kerülnek jóváírásra, 

hogy a vásárlás utáni BTH-k és HARD-ok már jóváírásra kerültek.  

 

6. A Voucher aktiválása 

6.1. A mentor a mentorálttal való sikeres üzletkötés során érvényesíti a Vouchert 

azáltal, hogy az erre a célra rendszeresített űrlapon beküldi a Voucher kódját.  

6.2. Az űrlap linkje: https://forms.gle/TtrQd2jbaf29LX1Y9 

6.3. A Vouchert a mentor beküldheti a mentoráltja vásárlása előtt vagy után.  

6.4. Az előre beküldött Voucher a beküldéstől számított harmadik munkanap 12:00-ig 

érvényesíthető, ha eddig nem történt meg az első vásárlás, akkor újra kell küldeni. 

6.5. Az utólag beküldött Voucher kizárólag a vásárlás időpontjától számított harmadik 

munkanap 12:00 óráig küldhető be. Az ezen túli beküldés érvénytelen, ebben az 

esetben nincs mód prémium jóváírására.  

6.6. A nem érvényesített Voucherek újra felhasználhatók az érvényességi időn belül.  

 

7. A Voucher elszámolása a mentorálti oldalon 

7.1. 0,1 BTC és e feletti vásárlásnál a mentorált által vásárolt BTH Legmagasabb 

árfolyamon kerül elszámolásra a mentoráltnál. 
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7.2. 0,02 - 0,1 BTC közötti vásárlásnál a mentorált által vásárolt BTH Magas árfolyamon 

kerül elszámolásra a mentoráltnál. 

7.3. 0,01 - 0,02 BTC közötti vásárlásnál a mentorált által vásárolt BTH Közepes 

árfolyamon kerül elszámolásra a mentoráltnál. 

 

8. A Voucher árfolyamszorzói 

8.1. Legmagasabb, jelenleg 40.000 

8.2. Magas, jelenleg 30.000 

8.3. Közepes, jelenleg 20.000 

8.4. Az aktuális árfolyamszorzó nem változik addig, amíg a DBR el nem indul. 

8.5. A DBR elindulása után minden héten meghatározásra kerül a 2 hét múlva 
alkalmazandó árfolyamszorzó. 

 

9. A Voucherek után a mentoroknak járó HARD prémiumok 

9.1. A felhasznált Voucherek után a mentorok prémium HARD-okat kapnak a vásárlás 

mértékének megfelelően az alábbi módon: 

9.1.1. 50 HARD a Legmagasabb árfolyammal elszámolt Vouchernél 

9.1.2. 20 HARD  a Magas árfolyammal elszámolt Vouchernél 

9.1.3. 10 HARD a Közepes árfolyammal elszámolt Vouchernél 

 

Ez a szabályzat 5 (öt) oldalból és 9 (kilenc) pontból áll. 
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