
Mi az és hogyan működik a nemzetközi franchise-
hálózatban az EXTRA SERVICES a PARTNER 

számára 
1. A nemzetközi cégünkkel az EXTRA SERVICES módon való együttműködéshez 

kereskedelmi engedéllyel vagy vállalkozási engedéllyel rendelkező céggel kell 
rendelkeznie.  

2. A regisztráció, az e-mail ellenőrzés és a belépő licencdíj megfizetése után azonnali 
hozzáférést kap az EXTRA SERVICES nemzetközi franchise-hálózat központi 
adatbázisához, a hozzáférés érvényességi ideje egy év. Regisztrált állapotban az első 
10 rendelés lefoglalása INGYENES. Minden egyes kapcsolat egyedi, és az Ön által való 
lefoglalás után senki más nem kapja meg.  

3. Kötelezettségek, kockázatok és az új megrendelések és ügyfelek felkutatásával 
kapcsolatos aggodalmak nélkül megmutatjuk Önnek, milyen érzés csatlakozni a 
nemzetközi EXTRA SERVICES franchise-hálózathoz . Ön csak az általunk szervezett és 
kézbesített rendelésekért fizet, amelyeket Ön választ ki és foglal le.  

4. Minden ügyfél, akinek a szolgáltatásait nyújtja, a jövőben is az Öné marad, és a 
nyújtott szolgáltatásokért csak Ön számlázza ki a teljes összeget.  

5. Az első 10 ingyenes megrendelés lefoglalása után átkerül a fizetős verzióra, ahol az 
első ellenőrző fizetés előtt további 10 megrendelést foglalhat le az EU egész 
területén. Az első számlázási kifizetés ellenőrzése után a teljes verzióra aktiválódik, 
korlátlan havi foglalásokkal. És ebben a fizetős verzióban is minden egyedi 
ügyfélkapcsolattal rendelkező megrendelés egyedi. Az Ön által lefoglalt 
megrendelések kizárólag az Önéi, és egy másik partner vagy franchise átvevő már 
nem kapja meg ezeket a megrendeléseket. Minden egyes ügyféllel egyeztetett 
jövedelem az Öné.  

6. Önt óránként SMS-ben rendszeresen tájékoztatjuk a működési területén 
rendelkezésre álló és az újonnan leadott megrendelésekről. Az adatbázist 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni, mivel más partnerek és franchise átvevők 
rendszeresen letöltik a rendelkezésre álló megrendeléseket, hogy a megrendelést 
leadó ügyfelet a lehető leggyorsabban ki tudják elégíteni. És a megrendelést leadó 
ügyfelek is tájékoztatást kapnak arról, hogy ki foglalta le a megrendelést, és így 
közvetlen kapcsolatba léphetnek Önnel. 



7. Ha egy megrendelést sem foglal le, semmit sem fizet. Előnyös azonban, ha aktívnak 
lenni az adatbázisban, és saját ügyfélhálózatot hozni létre. 

8. Az EXTRA SERVICES hálózat ügyfelei számára történő megbízások nyújtására és 
végrehajtására vonatkozó árfeltételek a https://extra-services.eu weboldalon 
találhatók. Minden jövedelem és a nyújtott munkáért járó kifizetés az Öné marad. Ha 
szolgáltatását egy másik uniós országban nyújtja, tájékozódjon az adott országban 
érvényes szolgáltatási árakról, és arról, hogy mennyibe kerül a munka lefoglalása. 

9. Mindig fizetni kell az adatbázisból lefoglalt rendelésért. Akkor is fizet érte, ha nem is 
valósítja meg. Javasoljuk, hogy gondosan gondolja át minden egyes megrendelés 
letöltését, és a foglalás után a lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot az 
ügyféllel, hogy ne válasszon olyan versenytársat, aki gyorsabban felveszi vele a 
kapcsolatot.  

10. Az EXTRA SERVICES nemzetközi adatbázisból letöltött megrendeléseinek kifizetése 
havonta kerül kiszámlázásra, ötnapos fizetési határidővel, ha már túl van az első 
számlázási ellenőrzésen.  

11. Javasoljuk, hogy tartsa szemmel a számlák kifizetésének esedékességi dátumait, 
mivel a késedelmes fizetés automatikusan letiltja a hozzáférést a rendelési 
adatbázishoz.  

12. Ha bővíti működési helyét, mindig igénybe veheti a kedvezményes csomagokat, 
amelyek utat nyitnak a vállalkozása előtt az ország más részei felé, ahol üzleti 
tevékenységet folytat. Ha a kedvezményes csomagot használja, az összes kapcsolat 
közvetlenül Önre van megadva, és az ügyfelek közvetlenül Önnel vagy az Ön üzletével 
léphetnek kapcsolatba. 
 

13. Ha Ön és mi jól érezzük magunkat az együttműködésben, és szeretne feljebb lépni a 
vállalkozásában, segítünk Önnek abban, hogy Franchise átvevőnk legyen, és teljes 
mértékben kihasználhassa az EXTRA SERVICES nemzetközi hálózatban való tagság 
minden előnyét. 

 

 

Mi az és hogyan működik a nemzetközi franchise-
hálózatban az EXTRA SERVICES a FRANCHISE 

ÁTVEVŐ számára 
1. A nemzetközi cégünkkel az EXTRA SERVICES módon való együttműködéshez 

kereskedelmi engedéllyel vagy vállalkozási engedéllyel rendelkező céggel kell 
rendelkeznie.  
 

2. A regisztráció, az e-mail ellenőrzés és a belépő licencdíj megfizetése után azonnali 
hozzáférést kap az EXTRA SERVICES nemzetközi franchise-hálózat központi 
adatbázisához, a hozzáférés érvényességi ideje öt év. Teljesen ki lesz képezve, 

https://extra-services.eu/


professzionális felszerelést és ruházatot kap 5 évre, és azonnal INGYENESEN letöltheti az 
összes megrendelést, amelyek a tevékenységének helyéhez kötődnek. Minden egyes 
kapcsolat egyedi, és az Ön által való lefoglalás után senki más nem kapja meg.  

 
3. Az új megrendelések és ügyfelek felkutatásával kapcsolatos aggodalmak nélkül 

megmutatjuk Önnek, milyen érzés csatlakozni a nemzetközi EXTRA SERVICES franchise-
hálózathoz . 5 évig egyáltalán nem fizet többet az Ön helyéről érkező megrendelésekért. 
Nemcsak a saját országából, hanem az egész Eu-ból érkező mgerendelséekhez férhet 
hozzá. 

 
4. Minden ügyfél, akinek a szolgáltatásait nyújtja, a jövőben is az Öné marad, mivel átadja 

nekik a hálózat által biztosított névjegykártyát, és a nyújtott szolgáltatásokért csak Ön 
számlázza ki a teljes összeget.  

 
5. Ha bővíti működési helyét, mindig igénybe veheti a kedvezményes csomagokat, amelyek 

utat nyitnak a vállalkozása előtt az ország más részei felé, ahol üzleti tevékenységet 
folytat. Franchise átvevőként automatikusan elindul egy ilyen csomag az Ön 
tevékenységi helyén. Ebben a csomagban az összes kapcsolat közvetlenül Önre van 
megadva, és az ügyfelek közvetlenül Önnel vagy az Ön üzletével léphetnek kapcsolatba. 

 
6. Önt óránként SMS-ben rendszeresen tájékoztatjuk a működési területén rendelkezésre 

álló és az újonnan leadott megrendelésekről. És a nemzetközi EXTRA SERVICES 
hálózatból szolgáltatást igénylő ügyfelek is tájékoztatást kapnak arról, hogy ki foglalta le 
a megrendelést, és így közvetlen kapcsolatba léphetnek Önnel a mobiltelefonjukon. 

 
7. Ha Ön nem az Ön tartózkodási helyéről vagy külföldről érkező rendelést foglal le, akkor 

az EXTRA PARTNER árlistában szereplő díjat kell fizetnie. Franchise átvevőként azonban 
10% kedvezményt kap minden ilyen megrendelésre. 

 
8. Az EXTRA SERVICES hálózat ügyfelei számára történő megbízások nyújtására és 

végrehajtására vonatkozó árfeltételek a https://extra-services.eu weboldalon 
találhatók. Minden jövedelem és a nyújtott munkáért járó kifizetés az Öné marad. Ha 
szolgáltatását egy másik uniós országban nyújtja, tájékozódjon az adott országban 
érvényes szolgáltatási árakról, és arról, hogy mennyibe kerül a munka lefoglalása. 

 
9. Minden egyes, az adatbázisból lefoglalt külföldi megrendelés vagy az Öntől eltérő 

tevékenységi helyről érkező megrendelésért fizetni kell. Akkor is fizet érte, ha nem is 
valósítja meg. Javasoljuk, hogy gondosan gondolja át minden egyes megrendelés 
letöltését, és a foglalás után a lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot az ügyféllel, 
hogy ne válasszon olyan versenytársat, aki gyorsabban felveszi vele a kapcsolatot.  

 
10. A nemzetközi EXTRA SERVICES hálózat más helyszíneiről vagy országaiból letöltött 

megrendeléseiért havonta számlázunk, ötnapos fizetési határidővel és 10% 
kedvezménnyel.  

 
11. Javasoljuk, hogy tartsa szemmel a számlák kifizetésének esedékességi dátumait, mivel a 

késedelmes fizetés automatikusan letiltja a hozzáférést a rendelési adatbázishoz.  

https://extra-services.eu/


 
12. Ha Ön és mi is elégedettek vagyunk a kölcsönös együttműködéssel, akkor Önt, mint 

franchise átvevőt a nemzetközi EXTRA SERVICES hálózatban való tagságból eredő 
további előnyökhöz is juttatjuk. 

 

 

 

 

Mi az és hogyan működik a nemzetközi franchise-
hálózatban az EXTRA SERVICES a MASTER 

FRANCHISE ÁTVEVŐ számára 
1 Ahhoz, hogy nemzetközi cégünkkel, az EXTRA SERVICES-szel dolgozhasson, 

kereskedelmi engedéllyel vagy az Ön országában üzleti tevékenységre jogosult céggel 
kell rendelkeznie.  

 
2 A regisztráció, az e-mail ellenőrzés, a mesterfranchise-szerződés aláírása és a 

MESTERFRANCHIZSÁNS fizetése után Ön megkapja a teljes EXTRA SERVICES rendszert 
az Ön országára vonatkozó megrendelések teljes központi adatbázisával, de az EU 
országainak piacához való hozzáféréssel is, 20 éves érvényességgel, beleértve az 
EXTRA SERVICES védjegy feletti rendelkezési jogot. Teljeskörű oktatáson vesz részt. 
 

3 Ön automatikusan jogosult lesz az EXTRA SERVICES védjegy alkalmazására az egész 
országban, 20 éven keresztül korlátlan értékesítési lehetőséggel a partner- és 
franchise átvevő megállapodások tekintetében. Az Ön államában szerzett 
megrendelésekből származó összes jövedelem kizárólag az Öné marad. 
 

4 Az Ön országában a megrendelések teljes adatbázisát egyedül Ön birtokolja és 
ellenőrzi. A szolgáltatások árait saját belátása szerint határozhatja meg. Ön irányítja 
az SMS-üzenetküldő rendszert. Ön teljes egészében beszedi a partnerektől, franchise 
átvevőktől és az Ön partnerei és franchise átvevők által lefoglalt megrendelésekből 
származó nyereséget.  
 
 

5 Ha partnerei vagy franchise átvevői más uniós országokból származó megrendelést 
foglalnak le, Ön 30%-os jutalékot tart vissza bármely uniós országból érkező 
megrendelés után. 
 
 

6 A nemzetközi EXTRA SERVICES hálózat más országaiból letöltött megrendelések 
kifizetése havonta 30%-os kedvezménnyel kerül kiszámlázásra.  
 

7 Ha a kölcsönös együttműködés megfelel Önnek és nekünk, akkor master franchise 
átvevőnkként a nemzetközi EXTRA SERVICES hálózatban való tagságból eredő egyéb 



előnyöket is biztosítunk Önnek, és ha érdekli, segítünk Önnek egy másik uniós 
országba való belépésben is. 
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