(Tilldelas av Flavon Group)

Medlemsnummer: ..................................................................

www.flavongroup.com

MEDLEMSAVTAL FÖR
FLAVON MAX KUNDKLUBB
Detta avtal är upprättat mellan, den första parten, Flavon Group Kft hemmahörande i H-4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.
(organisationsnummer: 09-09-011706 F-skatt nummer: 13526456-2-09, representerad av László Gaál)
- härefter kallad Flavon Group, och den andra parten;

NAMN (klubbmedlem): ...................................................................................................................................................................................................................
Adress (Postnummer, Postadress):
Telefon nummer: .........................................................................
............................................................................................................

Fax nummer: .................................................................................

............................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................

FÖRETAG

SPONSOR

Namn: ..............................................................................................

Namn:.............................................................................................

Adress: ............................................................................................

Medlemsnummer: ....................................................................

VAT nummer:.................................................................................
1. Flavon Max Kundklubb’s koncept bildades av företaget Flavon Group,
som säljer speciella, i handeln inte tillgängliga, produkter direkt till
sina klubbmedlemmar, för medlemmars privata bruk.
2. Godkännandet av kontraktet berättigar klubbmedlem att köpa
varor samt att erhålla provision/arvode som erbjuds i Flavon max
kundklubbskoncept. Klubbmedlemskap är bara tillåtet för myndig eller
juridisk person.
3. Klubbmedlem godtar att hon/han är varken anställd, agent eller
representant för Flavon Group utan är oberoende av företaget och äger
ingen rätt att förplikta sig å företagets vägnar.
4. Klubbmedlem är införstådd med att företaget inte ger någon
garanti avseende inkomst, framgång och vinst. Om klubbmedlem är
berättigad till provision/arvode, skall summan av provisionen/arvodet
faktureras till Flavon Group av det ovan angivna registrerade företaget
som klubbmedlemmen är berättigad att representera.
5. Klubbmedlem är själv ansvarig att följa juridiska bestämmelser
rörande sin affärsverksamhet.
6. Klubbmedlem åtar sig att avstå från att använda Flavon Group namn,
firmamärke och annat material skyddat av upphovs lag, utan skriftlig
tillåtelse från företaget. Klubbmedlem får inte bruka Flavon max nätverk,
dess medlemskaps listor eller annan konfidentiell information för
distribution och försäljning av produkter och tjänster från andra
företag än Flavon Group. Klubbmedlem godkänner att tillgängliggörande
av all form av konfidentiellt material till tredje part, inklusive en
familjemedlem (om inte personen i fråga själv är klubbmedlem),
är ett kontraktsbrott.
7. Klubbmedlem som skadar Flavon max Kundklubb och kundklubbskoncepts
rykte begår avtalsbrott.

8. Klubbmedlem får bara använda publikationer, flygblad, broschyrer,
böcker, kassetter, affischer och Internetsidor som är utgivna av Flavon
Group. Dessa får inte ändras eller användas på annat sätt än dess
ursprungliga syfte. Allt eget material som sammanställs och all reklam
som ska
publiceras, skall lämnas till Flavon Group för godkännande. Det är
förbjudet att göra uttalanden som vilseleder konsumenter, och tillskriva
produkten läkande effekt. Det är tillåtet att berätta egen erfarenhet av
produkten. Det är förbjudet att uttala sig om produkten och nätverket till
media (traditionell eller elektronisk) utan ett skriftligt
förhandsgodkännande från Flavon Group. Klubbmedlem är ansvarig för
konsekvenserna av all otillåten marknadsföring han/hon bedriver.
Härmed frånsäger sig Flavon Group allt ansvar för dessa handlingar.
9. Överträdelse av klubbmedlems åtaganden i detta kontrakt, eller i “ Flavon
max Kundklubbs Affärs- och Leveransvillkor” medför att medlemskapet
upphör samt att klubbmedlemmen blir skyldig att betala skadestånd
och böter för avtalsbrott. Botens belopp är tio gånger summan av
klubbmedlems provision månaden före avtalsbrottet. Målsägande kan
också ha rätt att kräva skadestånd utöver boten för avtalsbrott.
10. Klubbmedlem godkänner att Flavon Group förbehåller sig rätten att
förändra och modifiera kontraktet och marknadsföringsplanen utan
tillkännagivande. Förändringar träder i kraft när dessa meddelats
i företagets publikationer eller på hemsidan: www.flavonmax.com.
11. Parterna enas om att Tillägg 1 till detta dokument kallas “ Flavon max
Kundklubbs Affärs- och Leveransvillkor” och att den “andra parten”,
den medlemssökande, har läst och godkänt dess innehåll. Flavon Group
förbehåller sig rätten att godkänna eller avslå medlemsansökan.
12. Härmed överlämnar parterna att avgöra tvister som uppkommer
i samband med detta kontrakt, beroende av det belopp talan gäller,
till Debreceni Városi Bíróság (stadsdomstolen i staden Debrecen) eller
till Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (domstolen i kommunen Hajdú-Bihar).

Parterna förklarar härmed att de har läst och godkänt detta kontrakt i alla avseenden. Klubbmedlem bekräftar att hon/han
har haft tillfälle att resonera om eventuella oklarheter med sin sponsor. Kontraktet träder i kraft när det har accepterats av Flavon
Group och klubbmedlemmen har tilldelats ett medlemsnummer.
Härmed samtycker jag till att mina personliga uppgifter sparas, behandlas och vidarebefodras av Flavon Group
affärsverksamhet för att användas vid registrering av varuinköp och för registrering av provision/arvode, bonus och rabatter,
samt för kontinuerlig information och kontakt.

.............................................
Ort, datum

.............................................
Ort, datum

.............................................
Flavon Max Klubbmedlem

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

