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Regisztráció  

A rendszer a https://online.goldtresor.com website-on keresztül érhető el, így javasoljuk, 

hogy ezt az oldalt mentse el a böngészőjében. A Goldtresor desktop gépekre van 

optimalizálva, de mobil telefonok böngészőjével is jól használható. 

A Goldtresor regisztrációs képernyője  

A kiválasztott számlatípus neve látható a Goldtresor 

logó alatt. Egyidejűleg több számlára is 

beregisztrálhat, de ehhez más-más emailcímet kell 

használnia. A számlacsomagok itt hasonlíthatóak 

össze. 

A regisztrációt követően a Bónusz aranyszámláján 

jóváíródik az 1 gramm ajándék arany. 

A rendszer kér néhány alap információt például név, 

lakcím. Kisebb összeggel már azonnal tesztelheti a 

rendszert, de 800 euró (kb. 300 ezer forint) fölött 

online módon kell igazolnia a személyazonosságot, 

vagy személyesen is be lehet jönni budapesti 

irodánkba azonosítás céljából. A kommunikációs 

ablakok mindent részletesen elmagyaráznak. Az azonosítást követően felső határ nélkül 

fizethet be pénzt. 

A Goldtresor alapelve, hogy távoli eléréssel, pár percen belül lehessen számlát nyitni, és 

azonnal elkezdeni a kereskedést, ezért a regisztrációt a lehető legegyszerűbbre terveztük. 

Kétfaktoros hitelesítés 

Növelje biztonságát kétfaktoros azonosítással! A jobb felső sarokból lenyitható menüben 

indíthatja a beállításhoz szükséges folyamatot. A Goldtresor a Google és a Duo Hitelesítővel 

működik. A kettős hitelesítés ingyenes funkció és jelentős többlet védelmet ad számlája 

eléréséhez. 

Kétfaktoros hitelesítés beállítása a Goldtresor rendszerben 
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Befizetés 

A Goldtresor Befizetés képernyőn minden adat elérhető a befizetéshez. Innen kimásolhatja a 

számlaszámot, vagy elindíthatja a bankkártyás befizetést. 

 

Befizetés képernyő a Goldtresor rendszerben 

 

 

Ha rendszeres aranymegtakarítási programot szeretne indítani, akkor annak 

legkényelmesebb módja, ha bankjában beállítja a rendszeres befizetést.  

Rendszeres befizetés beállítása 

A példa kedvéért az OTP Bank fizetési felületén mutatjuk be, hogyan állítható be a 

rendszeres átutalás és mit kell a megjegyzés rovatba feltüntetni. 

Az elmenthető űrlapon beállíthatunk egy havi fix összeget és az átutalás közleménye rovatba 

be kell írni a Goldtresor által adott nyolc jegyű ügyfélszámot és elé (szóköz nélkül) egy nagy A 

betűt, ami azt jelenti, hogy Automatikus aranyvásárlás. A példában az átutalást minden 

hónap 10. napjára időzítettük és ez visszavonásig minden hónapban fogja utalni az összeget, 

ha van pénz az OTP számlán. Azon a bankszámlán érdemes ezt beállítani, ahová a fizetés 

vagy a nyugdíj érkezik. Ez azért kényelmes, mert be sem kell lépni a Goldtresor rendszerbe 

és havonta automatikusan megvásárlásra kerül az arany, azon az árfolyamon, ami a pénz 

beérkezésekor aktuális, ugyanis a Goldtresor rendszere figyeli, hogy milyen összegek jönnek 

be a Goldtresor letéti számláira (HUF, EUR, USD). A beutalt összegeket a rendszer az 

ügyfélszám alapján azonosítja rá a megfelelő ügyfélre és azonnal át is váltja aranyra. 
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MINTA: rendszeres befizetés beállítása OTP internetbankban 

 

 

A Goldtresor rugalmas, mert ha van olyan hónap, hogy többet szeretne megtakarítani, akkor 

egyszeri utalással is küldhet be pénzt az aranyszámlájára.  

A többi bank internetbankja is kínál rendszeres átutalási funkciót. Javasoljuk, hogy keresse 

meg, és állítsa be bankjában a rendszeres átutalást! 

Ha az aranyon túl, a többi nemesfémre is szeretne beállítani rendszeres befizetést, olvassa 

el az Automatizált nemesfém befektetés fejezetet! 
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Befizetés bankkártyával: Goldtresor pénzszámla egyenlegek azonnali feltöltése 

Azonnali befizetésre a bankkártyás befizetés ad módot. Mindhárom devizanemben (HUF, 

EUR, USD) fizethet be bankkártyával. Az alábbi képernyőről indítva a Goldtresorban vezetett, 

megfelelő pénzszámláján fog jóváíródni a bankkártyás befizetés pár másodpercen belül. 

 

Euró alapú bankkártyás befizetés indítása a Goldtresor rendszerben 

 

 

Bankkártyás befizetéssel tud azonnal nemesfémegyenleget is vásárolni, ebben az esetben 

viszont a Trezor/Vásárlás/Fizetési mód Bankkártya opciót kell választania, melynek 

részletes leírását az Automatizált nemesfémvásárlás fejezetben találja. 

Egyéb befizetési módok 

Az átutalásos befizetéseket naponta kétszer, délelőtt 10. és délután 17. körül olvassuk be a 

rendszerbe munkanapokon. A bankkártyás befizetés hétvégén is működik. 

Készpénzzel is be tud fizetni a Goldtresor számlájára, bármelyik OTP fiókban. Erre a célra 

Befizetés/Bank Transfer résznél megadott bankszámlaszámainkat használhatja. 
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Befizetés képernyő a Goldtresor bankszámlaszámaival 

 

 

Amennyiben úgy szeretne befizetni, hogy azonnal szeretné megvenni a megfelelő 

nemesfémszámla egyenleget, tekintse meg az Automatizált nemesfémvásárlás fejezetben 

leírt befizetési módokat! 

Arany megtakarítási program, Bónusz számlacsomag 

Az alábbi példán a Bónusz Program képernyőn láthatjuk, hogy az ügyfél 2018 

szeptemberében kezdte el a megtakarítást 0,0599 grammal. Az ingyenesen kapott 1 

grammal együtt már 1,0599 grammal zárt a szeptember, 2018 novemberében volt egy kis 

összegű visszaváltás is, jelenleg pedig 20,4789 gramm az aranyszámla egyenleg. A 4. szint 

teljesítésénél jár a számla, ami 1 uncia arany összegyűjtését jelenti. A célhoz még 10,6241 

gramm aranyat kell gyűjteni.  
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Goldtresor Bónusz aranyszámla, aranymegtakarítási program képernyő

 

Áttekintés: Trezor képernyő 

A Trezor képernyőn látszik, hogy az ügyfélnek van 20,4789 gramm aranya, 365,16 gramm 

ezüstje, és 307,83 euró pénzszámla egyenlege. A rendszer alul megmutatja, hogy milyen 

nemesfém termékekre lehet átváltani az aranyszámla ill. ezüstszámla egyenleget.  

 

Az áttekintést szolgáló Trezor képernyő a Goldtresor rendszerben 
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Automatizált nemesfémvásárlási módok 

Az automatizált nemesfém vásárlás funkciókat javasoljuk használni, hogyha nem szeretne 

gyakran belépni a Goldtresorba, és megfelel Önnek, hogy a rendszer automatikusan, a 

befizetés beérkezésének időpontjában aktuális árfolyamon váltja át a pénzt az Ön által 

kiválasztott nemesfémre. 

Ha teljesen automatizálni szeretné rendszeres nemesfémvásárlásait, javasoljuk, hogy 

állítson be bankjában rendszeres átutalási megbízást! Mivel minden egyes vásárlási 

tranzakcióról emailben értesítjük, így teljes kontroll alatt tudhatja nemesfémbefektetéseit. 

A jelenleg elérhető automatizált nemesfém váltási funkciók a bankkártyás, banki átutalásos, 

rendszeres banki átutalásos és az Otp pénztári befizetési módokkal működnek.  

 

Az automatizált nemesfémszámla vásárlás funkciókat a Trezor képernyőről érheti el. 

 

 

Aranyszámla, és más nemesfémszámla egyenleg azonnali vásárlása 

bankkártyával 

Az előzőekben bemutattuk, hogy bankkártyával hogyan tölthet fel pénzszámlaegyenleget a 

Goldtresorba.  
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Bankkártyával, automatikusan is tud vásárolni arany- vagy más nemesfémszámla egyenleget, 

aminek előnye, hogy azonnal jóváíródik a megvásárolt nemesfém egyenleg.  

Induljon el a Trezor képernyőről, majd a megfelelő nemesfém vásárlást válassza ki, a 

következő képernyőn pedig válassza a bankkártyás fizetési módot. 

 

Bankkártyás befizetés: az automatizált nemesfém vásárlás funkcióhoz tartozó első fizetési 

mód 

 

 

A vásárlás indítása a KH Bank kártyás befizetési felületére visz, majd a befizetés végrehajtása 

után azonnal jóváíródik az aranyszámlán a megvásárolt aranyszámla finomgramm tétel. 

A kártya adatokat a Goldtresor nem látja, mivel a fizető felületet a KH Bank üzemelteti. A 

Goldtresor nem ment és nem tárol kártya adatokat!  
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Aranyszámla, és más nemesfémszámla egyenleg automatizált vásárlása banki 

átutalással 

 

Ismét a Trezor képernyőről elindulva, jelen esetben az ezüst vásárlás gombra kattintunk. 

 

Ezüst vásárlás indítása a Trezor képernyőről 

 

 

A következő képernyőn megkeressük a banki átutalásos fizetési módot. Ezer euróból 

szeretnénk ezüst számlaegyenleget venni, amiből a kalkulátor szerint körülbelül 1930,50 

gramm ezüst vehető. 
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Automatizált ezüstvásárlás átutalásos befizetési móddal. 

 

A vásárlás gombot megnyomva a következő képernyő egy kinyomtatható befizetési 

tájékoztató, melyen figyelje meg a Közlemény rovatban pirossal feltüntetett kódot, ami B 

betűvel kezdődik. Ha átutalás indításakor a közlemény rovatba beírja ezt a számot, a 

Goldtresor tudni fogja, hogy Öntől jött az utalás, és hogy milyen nemesfémet szeretne 

venni a beutalt pénzből.  

A példában az ügyfélnek automatikusan jóvá fog íródni körülbelül 1930 gramm ezüst 

egyenleg, de pontos értéket csak akkor lehet mondani, amikor az utalás összege beolvasásra 

kerül a Goldtresorba, és a rendszer az aktuális árfolyammal kalkulálva jóváírja a maximálisan 

megvehető ezüst gramm mennyiséget. Emiatt a befizetési tájékoztató kinyomtatásakor csak 

egy körülbelüli megvehető finomezüst súllyal tud kalkulálni a rendszer.  

Kinyomtatható befizetési tájékoztató: automatizált ezüstvásárlás banki átutalással (Bónusz 

és Prémium számlacsomagnál). 
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Aranyszámla, és más nemesfémszámla egyenleg automatizált vásárlása 

rendszeres banki átutalással 

A rendszeres banki átutalás indítása hasonlóan működik az előző befizetési módhoz, azzal a 

különbséggel, hogy ha a rendszeres utalást választja, akkor csak egyszer kell végig csinálnia a 

fenti folyamatot, mert a Goldtresor tudni fogja, hogy az Öntől érkező összegből aranyat, 

ezüstöt, vagy más nemesfém egyenleget kell vásárolni.  

A befizetési tájékoztatót ki lehet nyomtatni pdf formában. 

MINTA automatizált ezüstbefektetés beállítása rendszeres banki átutalással: a 

beállításához szükséges adatok pdf nyomtatási képe 

 

A rendszeres banki utalás beállításának részletes leírását itt találja. 

 A banki átutalás és a rendszeres banki átutalás fizetési módokat természetesen a saját 

bankjában tudja majd beállítani, ezekben az esetekben a fizetési mód képernyő csak 

kényelmi funkciót szolgál, hogy ki tudja nyomtatni, ill. lementeni az utaláshoz szükséges 

adatokat.  

Aranyszámla, és más nemesfémszámla egyenleg automatizált vásárlása 

bankpénztárban 

Otp bankpénztári készpénz befizetéssel is tud automatikusan aranyszámla, és ezüstszámla 

egyenleget vásárolni, ill. ha Prémium számlacsomagja van, akkor mind a 4 féle nemesfém 

elérhető az Ön számára. 

Ehhez szintén a Trezor képernyőről indulva, a fizetési módok közül válassza ki a készpénz 

befizetési módot és nyomtassa ki a befizetési tájékoztatót, amivel el tud menni a 

legközelebbi Otp fiókba és közvetlenül a Goldtresor számlájára befizetheti a készpénzt. Ha a 
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megadott adatokat ráírja a pénztári befizetési bizonylatra, akkor a rendszer automatikusan a 

kívánt nemesfémet vásárolja meg Önnek, az összeg beérkezésének megfelelő árfolyamon. 

 

Platina számlaegyenleg automatizált vásárlása bankpénztári befizetéssel (csak Prémium 

számlacsomagnál) 

 

 

 

Aranyszámla, ezüstszámla, platinaszámla, palládiumszámla egyenleg vásárlása 

pénzszámlaegyenlegből 

Az előzőektől eltérően, a következő példánkban olyan pénzt fogunk felhasználni nemesfém 

egyenleg vásárlásra, ami már bent van a Goldtresor rendszerében és nem kívülről kell 

befizetni/beutalni. 

Ha gyakran kereskedik, akkor leginkább a Vétel-Eladás képernyő használatát javasoljuk erre a 

funkcióra, viszont a mostani példában a Trezor képernyőről indítjuk a tranzakciót. 

Ezüstszámla egyenleget fogunk venni, ezért az ezüstszámla egyenleg alatt található vásárlás 

gombra kell kattintanunk. 
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Goldtresor ezüstszámlaegyenleg vásárlás indítása a Trezor képernyőről 

 

Átkerülünk a fizetés képernyőre, ahol kiválasztjuk a pénzszámla fizetési módot. 

A példában a Goldtresor rendszerben található euró egyenlegből szeretnénk ezüstöt 

vásárolni, ezért az euró pénzszámlát választjuk ki, majd 10 euróból, a vásárlás gombot 

megnyomva, végrehajtjuk a vásárlást. 

 

19,46 gramm ezüstöt lehetett vásárolni. 
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Vétel/Eladás képernyő: Aranyszámla és más nemesfémszámla 

egyenleg adás-vétel, kereskedés 

Ha gyakran szeretne adni-venni nemesfémszámla egyenleget, esetleg többféle 

devizanemben és többféle nemesfémszámla között szeretne kereskedni, akkor a Vétel-

Eladás képernyő használatát javasoljuk. Ezen a képernyőn mindent megtalál, ami a 

hatékony kereskedéshez szükséges. Egyszerű kiválasztani a megfelelő nemesfémtípust és 

devizanemet, a kereskedést grafikonok segítik, illetve azonnal nyomon követhetőek a 

tranzakciók. 

A Vétel-Eladás képernyő a Goldtresor rendszerben, a nemesfémmel kereskedők kényelmét 

szolgálja 
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Nemesfémszámla egyenleg átváltása nemesfém termékre 

Ha összegyűjtötte a megfelelő mennyiségű nemesfémszámla egyenleget, akkor dönthet úgy, 

hogy átváltja nemesfém termékre az egyenleg egy részét. Ehhez a Rúd, érme képernyőt kell 

kiválasztania. 

Rúd, Érme, Nemesfém termékek képernyő 

Válassza ki a megfelelő nemesfém típust a felső menü sorban és láthatóvá válik, hogy milyen 

termékekre lehet átváltani a nemesfémegyenleget.  

A példában egy 10 grammos és egy 5 grammos aranylapkát fogunk vásárolni az 

aranyszámla egyenleg terhére 

 

A rendszer megmutatja, hogy egy 10 grammos aranylapka vétele 10,62 gramm aranyszámla 

egyenlegbe fog kerülni, amelyből 10 gramm a színarany érték és 0,62 gramm a gyártási 

költség. 

Aranyszámla egyenleg átváltása 10 grammos aranylapkára. Gyártási költség kalkuláció 
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A jóváhagyás után a Trezor képernyőn megjelennek az előbb megvásárolt aranylapkák a 

letétben őrzött termékek között. 

A Goldtresorban letétben lévő aranyrudak-, érmék a Trezor képernyőn 

 

Termékvásárlást kezdeményezhet a Trezor képernyőn bemutatott terméklistából is, ill. a 

rendszer bármely részéből, amely termékeket mutat be. 

5 grammos aranylapka vásárlása a Goldtresor rendszerben 

 

 

A termékvásárlásról számla kerül kiállításra, amelyet a Dokumentum képernyőn talál, ill. a 

számla ki is nyomtatható, ha szükséges. 
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Nemesfémek visszaváltása, visszavásárlás a Goldtresorban 

A Goldtresor teljeskörű likviditást biztosít bármely nemesfém egyenlege vagy korábban 

megvásárolt ill. letétbe helyezett nemesfém termékére. Mind a nemesfémegyenlegekre, 

mind a nemesfémrudakra, érmékre a rendszer nyitvatartási idejében, 24 órában, 

visszavásárlási árfolyamot jegyzünk. 

Aranyszámla-, ezüstszámla-, és más nemesfémegyenlegek eladása 

Amennyiben szeretne eladni bármely nemesfémszámlájának egyenlegéből, vagy a 

Goldtresoron belül lévő pénzszámlaegyenlegeit szeretné használni a kereskedéshez, akkor a 

Vétel/Eladás képernyőt célszerű választania. 

Az alábbi példában 2 gramm aranyszámla egyenleget adunk el és az ellenértéket a forint 

számlán kérjük jóváírni: 

 

Aranyszámla egyenleg eladása a Goldtresorban 

 

Az eladás gombot megnyomva, azonnal jóváíródik az ellenérték a forintszámlán, az 

aranyszámla pedig beterhelődik 2 grammal. A tranzakció adatai a képernyő alján találhatóak 

a tranzakciós listában. 
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Az aranyszámla egyenleg eladását követően az ellenérték megjelent a forintszámlán, a 

tranzakció pedig a Goldtresor tranzakciólistájában 

 

Aranyrudak, érmék eladása, visszaváltás 

A Goldtresorban letétben tárolt termékek bármelyike pár kattintással visszaváltható.  

Menjen a Trezor képernyőre és válassza ki a letétben lévő termékek közül a visszaváltandó 

terméket. 

A példában egy 5 grammos aranylapkát váltunk vissza. 
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Befektetési arany értékesítés a Goldtresorban: 5 grammos aranylapka visszaváltása, 

eladása

 

 

A visszaváltás gomb megnyomása után az aranyszámlán fog jóváíródni 5,02 gramm arany 

egyenleg, és ezzel egyidejűleg az eladott 5 grammos aranylapka kikerül a letéti őrzésből. 

A termékre való oda-vissza váltás tranzakció tehát mindig a megfelelő nemesfémszámlával 

szemben történik.  

Ha kíváncsi arra, hogy devizában számítva mennyiért ad-vesz a Goldtresor valamely 

aranyrudat, aranyérmét, a Goldtresor weblapján valós idejű árjegyzést talál erre 

vonatkozólag, a goldtresor.com Termékek aloldalon. Érdemes összehasonlítani a 

termékárakat az aranyszámlában kifejezett értékkel, mert így válik érthetővé, hogy miért a 

nemesfémszámla a leghatékonyabb (legkedvezőbb árú) nemesfém befektetési forma. 

Kifizetés kérés, visszautalás 

Ez előzőekben bemutattuk, hogy az aranyszámla-, és más nemesfémszámla egyenleget vissza 

lehet váltani a kiválasztott devizanemre.  

Ha szeretne kiutaltatni devizát a bankszámlájára, válassza a Kifizetés-t a bal oldali menüből! 
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Kifizetési kérés HUF devizanemben a Goldtresor kifizetési képernyőjén 

 

A Kifizetés képernyőn rögzítheti a kifizetési kérelmét és egy ellenőrzést követően elindul a 

kiutalás, jellemzően 1 munkanapon belül.  

Kiutalási költség 

A Goldtresor a szokásos tranzakciós díjakat számolja fel, de egyösszegben, azaz nincsenek hó 

végén követhetetlen módon levont költségek. Nagyobb összeg visszautalásánál fajlagosan 

kisebb a kiutalási költség. 

Ha csökkennek majd a tranzakciós illetékek, akkor a Goldtresor is csökkenteni fogja a 

kiutalási költséget.  

Házhozszállítás, személyes áruátvétel 

Ha szeretné kiszállíttatni a letétben lévő nemesfémtermékeit, válassza a Szállítás képernyőt a 

bal oldali menüből. 

Külföldi vagy vidéki ügyfelek leggyakrabban futárszolgáltató általi kiszállítást kérnek, de 

budapesti irodánkban személyesen is átvehetőek a termékek, sőt nagyobb rudak esetében 

ez utóbbit javasoljuk, mert azoknak a szállítása csak értékszállítóval lehetséges és több 

előkészítést igényel. 

 

Mivel a Goldtresor egész Európába szállít, így kiválaszthatja, hogy melyik országba kéri a 

kiszállítást és milyen címre. 

 

Természetesen többféle terméket is kérhet egyszerre kiszállítani. Célszerű bepipálva hagyni 

az értékbiztosított kiszállítást.  
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A rendszer elvégzi a kalkulációt, mely tartalmazza a kiszállítás összes költségét, melyet az 

aranyszámla egyenlegből von le. A Szállítás gomb megnyomásával elindul a folyamat és 

emailben értesítjük a továbbiakról.  

 

Letétben őrzött ill. megvásárolt nemesfém érmék, rudak házhozszállításának 

megrendelése 

 

Személyes áruátvétel 

A személyes áruátvétel díja azonos a magyarországi kiszállítás díjával, ezért, ha személyesen 

szeretné az árut átvenni, írja be kiszállítási címnek a Goldtresor címét (1054 Budapest 

Szabadság tér 7.) Az áruátvétel munkanapokon 9.-17. óráig lehetséges. Mielőtt elindul kérjük 

telefonáljon! 

Széfbérlés helyett: letéti őrzés értékbiztosítással 

A legtöbb ügyfélnek utánajárást és helyhez kötöttséget jelent széfet bérelni, ill. egy széfben 

tárolt áru értékbiztosítására nem mindig van lehetőség. A Goldtresor erre a problémára a 

következő megoldást kínálja:  

 

Amikor Ön a fent leírt módokon nemesfém terméket vásárol, a rudak, érmék automatikusan 

letéti őrzésbe kerülnek, és addig maradnak a trezorban, amíg csak szeretné. A letéti őrzési és 

biztosítási díj számítása is automatikusan történik és arányos a nemesfém termékek 
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értékével. A levont díjakat a hó végi gyűjtőszámla tartalmazza, amit a Dokumentumtárban 

talál. 

 

A letétben lévő termékeket a fent leírtak szerint átveheti személyesen, vagy kérheti 

kiszállításukat. 

Dokumentumtár, elszámolások, számlák 

Minden tranzakcióról email értesítést küldünk, ezenkívül a megtakarítási programról havi 

összesítőt is. A dokumentumtárban később is visszakereshetőek és letölthetőek az 

elszámolások. Az aranyszámla adás-vételekről hóvégi gyűjtőszámlát állítunk ki Önnek. 

A Dokumentumtárban leszűrhető a keresett időszak, és bármely dokumentum külön is 

letölthető, nyomtatható. 

Kiválasztott pdf dokumentum letöltése a Goldtresor dokumentumtárából 

 

 

Tranzakciós Dokumentumtár 

A tranzakciók tranzakció típusonként kinyerhetőek, xls formátumban letölthetőek (jobb felső 

sarok letöltés gomb) 

Az alábbi példa szerint az egyéb tranzakciótípusba tartozó számlavezetési, tárolási díjakat, a 

jóváírt ajánlói jutalékokat mutatjuk be. 
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A díjlevonás azon pénzszámla egyenlegből történik, amelyiken van pozitív egyenleg. Ha nincs 

elérhető pénzszámla egyenleg, akkor az aranyszámla egyenlegből vagy más 

nemesfémszámla egyenlegből történik a díjlevonás is. 

 

 

Goldtresor tranzakciós lista: Excel táblázat letöltése 

 

 

Ajánlás, ösztönzőrendszer  

Ha elégedett szolgáltatásainkkal kérjük ajánljon barátainak, ismerőseinek! 

 A promóciós díj 3 éven keresztül jár, az Ön ajánlásával regisztrált ügyfelek forgalmi díjai 

után. A rendszer automatikusan számítja a díjakat, így Ön az aranyszámláján gyűlő 

egyenleget tudja ellenőrizni. 

Ajánlásra a következő lehetőségei vannak: 

• Facebook meghívó küldés. A rendszer egy előre elkészített FB posztot küld, amit Ön 

kiegészíthet személyes üzenettel. 

• Email meghívó küldése. A kiküldött forma email egy olyan ajánlólinket fog tartalmazni, ami 

rögzíti, hogy az új ügyfél Ön által regisztrált. 

• Másolható ajánlólink. Ezt ki tudja másolni és elküldeni személyes emailben, akinek szeretné. 
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A Goldtresor előre elkészített Facebook ajánlás posztja, amivel Ön pénzt kereshet 

 

 

A Goldtresor ajánló és eredménygyűjtő képernyő, ahol nyomon követheti, hogy mennyi 

aranya gyűlt össze az ajánlásaival 

 

 

 

A Goldtresor semmiféle reklámhoz nem járul hozzá, amit nem egyeztetett előzetesen a 

reklámozni szándékozóval. Kérjük írjon emailt, ha közös promóciós terve van: 

support@goldtresor.com 

 

A Goldtresor rendszert folyamatosan frissítjük, ezért jelen tájékoztatóban nem az összes 

funkció kerül leírásra, ill. lehetséges, hogy néhány feltüntetett funkció már nem elérhető. 
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Közösségi adószám: HU22929589 
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