Contract de colaborare
Prezentul contract se încheie astăzi, între Flavon Group Kft. (H-4033 Debrecen, Veres Péter u. 19., Nr. ord.
Reg. Com: 09-09-011706, C.I.F: 13526456-2-09) în continuare „Comitent”, iar pe de altă parte

PFA, AF:

Societate comerciala:

Numele: . .............................................................................

NUMELE: . .............................................................................

Data şi locul nasterii: . ..................................................
Adresa: . ..............................................................................
Nr. de autorizare: ...........................................................
C.I.F.: . ....................................................................................

Sediul firmei: ....................................................................
Nr. de ordine in R.C.:........................................................
Cod fiscal:..........................................................................

Cont Bancar: ....................................................................

numit în continuare „Consilier”.
1./ Comitentul îl însărcinează pe Consilier să efectueze
valorificarea produselor Comitentului, respectând toate
punctele din Convenţia de Membru şi Regulamentul
de Organizare si Funcţionare al Clubului Consumatorilor
Flavon max. Prezentul contract îl îndreptăţeşte pe Consilier
să intermedieze încheierea de contracte comerciale ca
Convenţia de Membru al Clubului Consumatorilor Flavon
max cu terţe părţi precum şi valorificarea produselor
Flavon max conform dispoziţiilor şi spre binele Comitentului, fără a avea dreptul de a semna contracte sau orice
alte documente în numele Comitentului. Contracte sau
orice alte documente pot fi semnate în exclusivitate de
Flavon Group Kft. Parte integrantă a prezentului contract o
constituie Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, pe
care Consilierul l-a citit şi l-a luat la cunoştinţă, acceptănd
toate condiţiile incluse.
2./ Prin semnarea prezentului contract Consilierul acceptă
însărcinarea Comitentului.
3./ Consilierul declară că el sau întreprinderea lui nu întreţine alte activităţi asemănătoare, nu face parte dintr-un alt
sistem concurent, sau în caz contrar a anunţat prealabil
firma Flavon Group Kft. în scris despre acest lucru. În cazul
în care Consilierul sau întreprinderea lui doreşte să devină
membru al unui alt sistem cu activităţi similare, deci să
încheie un asemenea contract cu o altă firmă, se obligă să
ceară prealabil acordul scris al firmei Flavon Group Kft. În
cazul în care Consilierul nu respectă dispoziţiile precizate
mai sus, va comite o încălcare a contractului, ceea ce atrage după sine excluderea imediată a Membrului din sistem.
4./ Consilierul se obligă să informeze Comitentul fără

Reprezentanţi: ...................................................................
NR. ID.:...................................................................................
Cont Bancar: ....................................................................
întârziere dacă apar orice schimbări în datele întreprinderii
Consilierului.
5./ Comitentul se obligă să achite comisionul cuvenit Consilierului în conformitate cu planul de redistribuire stipulat
în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, act care
constituie anexa prezentului contract. Comitentul se obligă
să sprijine activitatea Consilierului punând la dispoziţia
acestuia materiale informative, prospecte de produse şi
ţinându-l la curent cu toate actualităţile.
6./ Comitentul se obligă să calculeze electronic comisioanele
realizate de Consilier, să-i trimită decontările într-un email
la adresa precizată anterior de Consilier, şi să plătească
suma comisionului cuvenit după primirea facturii emise de
Consilier.
7./ Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată şi poate fi reziliat doar la sfărşitul lunii, în scris. În acest
caz, părţile contractante sunt obligate să se deconteze
reciproc.
8./ În cazul problemelor nespecificate în prezentul contract
se vor aplica prevederile Codului Civil al Ungariei, precum
şi prevederile legii CXVII din 2000.
9./ În caz de neînţelegeri legate de prezentul contract,
părţile contractante vor încerca să soluţioneze problemele
pe calea amiabilă. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile i se supun
autorităţii Tribunalului Oraşului Debrecen sau a Tribunalului Judeţean Hajdú-Bihar, în funcţie de valoarea obiectului
neînţelegerii.

Părţile contractante afirmă că semnează prezentul contract ca fiind conform voinţei lor, după ce l-au citit şi
înţeles, şi au căzut de comun acord privind cele conţinute.
.............................................
localitatea, data

.............................................
localitatea, data

.............................................
Consilier

.............................................
Flavon Group Kft.

Datele de contact ale firmei Flavon Group Kft: Tel.: +36-52-520-520, Fax: +36-52-520-521

