Tiszteletteljesen egymással
Lyconet Marketerként ...
• mi képviseljük a Lyconet-et és elköteleztük magunkat aziránt, hogy mindig tisztelettel,
valamint elismeréssel bánunk egymással.
• nem a saját érdekeinket helyezzük előtérbe és tartjuk magunkat az ügyfélstátuszunk alapjául
szolgáló szerződéses feltételekhez, valamint a jogi előírásokhoz annak érdekében, hogy a
Lyconet képe ne sérüljön.
• többieket nem hagyjuk abban a hitben, hogy a saját politikai, vallási vagy filozófiai nézetek
megfelelnek a Lyconet-ének.
• nem nyilatkozunk leereszkedően egy másik Marketer támogatásáról vagy tevékenységeiről.

Átfogó tájékoztatás a szolgáltatásokról és termékekről (mint Campaign & Reseller Pack vagy
Loyalty Program Reseller)
Lyconet Marketerként ...
• pontosan és korrekt módon felvilágosítjuk az érdeklődőket a lyconet üzleti lehetőségeiről.
• tájékoztatjuk, hogy nem köteles a termékeket és a szolgáltatásokat, például Loyalty Program
Reseller vagy Campaign & Resellet Packs, megvásárolni azért, hogy Lyconet Marketer legyen.
• mindig tisztázzuk a Campaign & Reseller Packs előnyeit és felhasználásának lehetőségeit a
Lyconet által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján. Soha nem úgy mutatjuk be a
Campaign & Reseller Pack részét képező mVoucher-t, hogy azt a benyomást keltsük, ez egy
befektetési termék.
• semmilyen körülmények között nem beszélünk rá arra senkit, hogy egy Campaign & Reseller
Pack vagy Loyalty Program Reseller csomagot vásároljon
• kötelesek vagyunk elmagyarázni, hogyan működik a Re-cash, valamint a Campaign & Reseller
Pack-ben kapott eVoucher és mVoucher
• tájékoztatjuk, hogy egy Campaign & Reseller Pack vagy Loyalty Program Reseller
visszatérítése a Campaign & Reseller Packs megszerzésének kiegészítő feltételei illetve a
Loyalty Program felhasználási feltételei alapján csak bizonyos feltételek teljesülése mellett
lehetséges

A külső megjelenésre vonatkozó szabályok betartása
Lyconet Marketerként ...
• nem keltjük azt a benyomást, hogy a Lyconet vagy egy kapcsolt vállalkozásának alkalmazottai,
munkavállalói vagyunk.
• nem folytatunk megbeszéléseket vagy tárgyalásokat kiskereskedelmi láncokkal (melyeknek
több, mint 10 telephelye vagy több, mint 100 alkalmazottja van). Mindazonáltal, ha
kapcsolatba kerülünk egy kiskereskedelmi üzlethálózattal, úgy azt azonnal tudomására
hozzuk a mindenkori országirodának.
• soha nem javasoljuk, ill. reklámozzuk - sem személyesen egy találkozón, sem a közösségi
média csatornákon - a termékeket, valamint az ügyfélstátuszt más Network Marketing
vállalkozásoknak.

A kiadott kommunikációs anyagok kizárólagos használata
Lyconet Marketerként ...
• kizárólag a Lyconet által jóváhagyott és az adott időpontban a www.lyconet.com oldalon
rendelkezésre bocsátott kommunikációs anyagokat használjuk. Azok használatát megelőzően
ellenőrizzük, hogy az anyagok megfelelnek az aktuális, weboldalon elérhető verzióknak.
• nem használjuk sem nyomtatott anyagokon, sem pedig online a Lyconet vagy a hozzá
kapcsolódó vállalatok és márkák, mint a myWorld, Cashback Solutions, Cashback World, Child
& Family Foundation vagy Greenfinity Foundation céglogóit.
• nem használjuk sem nyomtatott anyagokon, sem pedig online a partnervállalatok vagy White
Label kooperációs partnerek, mint példul a MotoGP™, Legia Warszawa, Jokerit Helsinki vagy
Vardar Skopje logóit vagy képeit.

Személyes adatok védelme, valamint titoktartás
Lyconet Marketerként ...
• felelősek vagyunk személyes hozzáférési adatainkért és kötelesek vagyunk azokat bizalmasan
kezelni.
• soha nem használjuk fel egy másik Marketer, ügyfél vagy partnervállalat személyes adatait
vagy a hozzáférési adatait.
• kötelezettséget vállalunk, hogy a Lyconet valamennyi üzleti és üzemi titkát bizalmasan
kezeljük.

Irányelvek betartása
Lyconet Marketerként ...
• kötelesek vagyunk a szerződéses jogviszony alapjául szolgáló rendelkezéseket és irányelveket
betartani és a Lyconet-et haladéktalanul értesíteni, amennyiben tudomásunkra jut, hogy egy
másik Marketer ezt bármely formában megsérti.

