
1. számú melléklet 

Jutalék mértéke és számítása 

Affiliate szerződések esetében 
 

1. Jutalék mértéke 

A Megbízott részére járó jutalék mértéke a Megbízott weboldalán keresztül lefoglalt és leutazott 

foglalás után a Szallas.hu Zrt. részére járó jutalék meghatározott értéke. 

 

Jutalékszintek: 

 

1. szint: “Hirdetési partner” - 40 %-os jutalék 

 A Szallas.hu affiliate programjába regisztrálók jutalék szinte 40 %. 

 Cookie élettartam: 3 nap 

 

A jutalékszint több módon növekedhet a Megbízott affiliate tevékenységének függvényében. 

 

2. szint: “Marketing samurai” - 43 %-os jutalék 

 A 2. szint eléréséhez összesen 99 foglalás szükséges, vagy 19 meghívott aktív partner. 

 Cookie élettartam: 5 nap 

 

3. szint: “Hirdetési mester” - 45 %-os jutalék 

 A 3. szint eléréséhez összesen 149 foglalás vagy 39 meghívott aktív partner szükséges. 

 Cookie élettartam: 7 nap 

 

4. szint: “Marketing szövetséges” - 47 %-os jutalék 

 A 4. szint eléréséhez összesen 199 foglalás vagy 69 meghívott aktív partner szükséges. 

 Cookie élettartam: 10 nap 

  

5. szint: “Hirdetési mogul” - 50 %-os jutalék 

 Az 5. szint eléréséhez összesen 249 foglalás vagy 99 meghívott aktív partner szükséges. 

 Cookie élettartam: 14 nap 

 

 

A Szallas.hu Zrt. Affiliate rendszere a fentebbi napok szerint tárolja (cookie élettartam) a Megbízott 

weboldalán érkező látogatások adatait (cookie), így a Megbízott abban az esetben is jogosult 

jutalékra, mennyiben ezen időtartamon belül a látogató visszatér közvetlenül a Szallas.hu 

weboldalon keresztül a Megbízott weboldalán keresztül megtekintett a szálláshely felületére, és 

lefoglalja, majd leutazza a foglalását.  

 

A Szallas.hu Zrt. részére járó jutalék mértéke az alábbi weboldalon olvasható: https://szallas.hu/aszf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

2. Jutalék számítása 

A Jutalék számítása az Általános Szerződési Feltételek 2. pontjában szabályok szerint történik.  

 
 

3. Értelmező rendelkezések - Mi mit jelent a statisztikában? 

▪ Megjelenés - Ajánlódoboz/Keresődoboz megjelenéseinek száma. 

▪ Kattintás - Ajánlódobozra/Keresődobozra kattintások száma. 

▪ Látogatás - Látogatások száma, és azok is beletartoznak, akik előző napokban már megkapták 

az affiliate kódot, és visszatértek. (2012-08-03-tól működik a mérés) 

▪ Konverzió - Látogatás/Tranzakció. 

▪ Tranzakció - Azokat a foglalásokat mutatja, amit a vendég megrendelt és a szállásadó 

visszaigazolt. Ez az érték tájékoztató jellegű, lehetséges lemondás, ebben az esetben a 

tranzakciószám csökkenhet. 

▪ Várható jutalék - Azon utazások utáni jutalékok értéke, amelyeket a vendég megrendelt, de 

még nem utazott le. A leutazást követő a számlázható jutalék a "Tényleges jutalék" oszlopba 

kerül. 

▪ Tényleges jutalék - Azon foglalások utáni jutalékösszeget mutatja, amely a vendég által már 

igénybe vett szállások után jár Önnek. 

▪ Aktív partner – Azon partner, aki legalább 1 kampányt, hirdetést létrehoz, és megjeleníti 

valamely felületén 

▪ Csökkentést okozhatnak 

▪ a devizanemek, ugyanis napi árfolyamon számol a statisztika 

▪ a le nem utazott foglalások 

 

 

 

 


