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Shogun Klub szabályzat 

A Shogun Klub-ot a  Sumi Agro Hungary Kft alapította abból a célból, hogy tagjai 
számára fórumként szolgáljon szakmai fejlődésükhöz és közösségi létükhöz. 
Tagjai Magyarország területén aktívan dolgozó - növényvédelmet irányító 
szakemberek, vállalkozások.  

1. A Shogun Klub tagjai a Sumi Agro Hungary Kft termékeinek szakmai 
támogatásával, megvásárlásával, felhasználásával illetve a szakma 
szabályait szem előtt tartó szaktanácsadással támogatják a Shogun Klub 
működését.  
 

2. A Shogun Klub a tagok szakmai fejlődését mérnök üzletkötői által 
kiemelt szaktanácsadással, konzultációval, új termékek fejlesztésekor 
előremutató együttműködéssel, folyamatos tájékoztatással és évente a 
tagok részére szervezett szakmai fórummal kívánja támogatni. 
 

3. Belépés a Shogun Klub-ba, tagsági viszony 
Shogun Klub tag lehet, aki 

- a Shogun Klub szabályait aláírásával elfogadja  
- kitölti és aláírja a “Szándéknyilatkozat”-ot, melyben az abban 

részletezett Sumi Agro termékek megvásárlására és 
felhasználására kötelezettség nélküli szándékát fejezi ki az adott 
üzleti évre 

- rendelkezik megfelelő szakmai végzettséggel, tapasztalattal, amely 
a növényvédelmi tevékenység felelős ellátásához szükséges 

- érvényes résztvevője a Sumi Agro Hungary Kft Prémium 
Programjának 

Nem lehetnek a Shogun Klub tagjai a Sumi Agro Hungary Kft (mint a 
Shogun Klub alapítója) és kapcsolt vállalkozásai, azok munkatársai és a 
Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. 

4. A Shogun Klub tagjai Sumi Agro termékekre vonatkozó vásárlási és 
felhasználási adataikat megosztják a Sumi Agro Hungary Kft-vel, mely 
adatokat a Sumi Agro Hungary Kft üzleti tevékenysége fejlesztéséhez 
illetve marketing-információs célból gyűjt és őriz és azt harmadik félnek 
nem adhatja át.  

5. A Shogun Klub tagoknak járó “vásárlás ösztönzők”: 
A Shogun Klub alapítója a Shogun Klub tagjának – annak 
szándéknyilatkozatában részletezett - Sumi Agro termék 
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vásárlása/felhasználása arányában kiemelt juttatást fizet. A juttatás 
elszámolása  az alapító által működtetett Prémium Program keretein 
belül történik. Az elszámolás alapját a tag által - későbbiekben közölt 
határidőig - benyújtott számla másolatok képezik.  
 
Az adott üzleti évben a Shogun Klub tagot a Prémium Program-ra kötött 
szerződés feltételein túl a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerinti 
általános ÁFA-kulccsal megegyező mértékkel (jelenleg 27%-kal) több 
juttatás illeti meg – amennyiben a szándéknyilatkozatban rögzítetteket 
teljesítette. A “Szándéknyilatkozat”-ban részletezett termékek 
mennyiségének erejéig a Shogun Klub tagját a nettó vásárlási értékének 
nettó 4%-a illeti meg.  
 
 

6. Egyéb rendelkezések 
- A Sumi Agro Hungary Kft fenntartja a jogot arra, hogy jelen 

“Shogun Klub Szabályzatot” egyoldalúan módosítsa azzal a 
feltétellel, hogy a változásokról a Shogun Klub tagjait írásban 
tájékoztatja legkésőbb a változás életbelépését megelőző 30. 
napig.  

- A Shogun Klub tagság határozatlan időtartamú. A Sumi Agro 
Hungary Kft jogosult 90 napos határidővel bármikor 
megszüntetni a Shogun Klub-ot – a tagok írásban történő 
értesítése mellett. 

- A Shogun Klub alapító jogosult minden év elején a 
Szándéknyilatkozat tartalmát módosítani, illetve a 
feltételrendszert átalakítani. 

 

Budapest, 2021. január 5. 

 
  
 Sumi Agro Hungary Kft 
 Shogun Klub alapítója 
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Shogun Klub tagsági nyilatkozat 

Alulírott, 

Név:    …………………………………………………… 

Levelezési cím: …………………………………………………… 

Mobil telefon:  …………………………………………………… 

E-mail:  …………………………………………………… 

mint Shogun Klub tag, aláírásommal igazolom, hogy a Sumi Agro Hungary Kft. 
által alapított Shogun Klub Szabályzatát megismertem és az abban rögzítetteket 
elfogadom. 

 

Budapest, 2021. ……………………..hó …………………. nap 

 

 …………………………………………………… 
Shogun Klub tag 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Alulírott, mint a Shogun Klub alapítójának képviselője, a mai napon átvettem a 
Shogun Klub tagjától a tagsági nyilatkozatát. 

 

Budapest, 2021. ……………………..hó …………………. nap 

 

 …………………………………………………… 
Sumi Agro Hungary Kft 
Shogun Klub alapítója 

 


