
Cum pot
achiziţiona produse

Flavon max?
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online

Prin
distribuitor

Achiziţionare
personală în Ungaria

Prin
comandă

Metoda
de plată

Cont bancar RON
Flavon Group Kft. • OTP Bank România S.A.

Iban: RO73OTPV221000367634RO01
Cont Swift: OTPVROBU

Preţul unui carton: 550 RON

Preţul pentru membrii Clubului, la un 
borcan de Flavon max, Flavon kids, 
Flavon Green, Flavon Active şi Flavon 
Protect: 137,5 RON. Preţul pentru 
consumatori: 165 RON

Preţul pentru membrii Clubului, la un 
borcan de Flavon max Plus+, Flavon 
Green Plus+: 183,34 RON Preţul pentru 
consumatori: 220 RON

Conţinutul unui carton:

4 borcane de: Flavon max, 
Flavon kids, Flavon Green, 

Flavon Active, Flavon Protect 
sau combinaţia acestora. 

3 borcane de: 
Flavon max Plus+,

Flavon Green Plus+, Flavon Joy

România       

Comisioanele valabile din diferite luni se pot 
acumula până la 300 de RON, folosind la 
cumpărarea unui carton.

Comisionul poate fi folosit în termen 
de 6 luni ca reducere de cumpărare. 
Într-o lună dată se pot folosi reduceri 
de cumpărare la achiziţionarea de cel 
mult 3 cartoane de produs, deci se 
pot folosi cel mult 3*300 RON 
reducere de cumpărare. Astfel din 
cele 3 cartoane cumpărate, după 2 
cartoane în următoarea lună Dvs. veţi 
primi ca rulaj personal 2*20% adică 
2*100 RON. La registraţie, cantitatea minimă de comandă este un carton.

Livrarea cartoanelor va fi posibil doar după ce comanda a fost achitată.

Modul de
preluarea
coletului

Contacte:
Debrecen - Sediu

Adresa: H-4033 Debrecen, Veres Péter 19. • Orar: 08:00-17:30 de luni până vineri Telefon: 
+36-52-520-520 • Fax: +36-52-520-522 • E-mail: info@flavongroup.com

Budapest - Centru
Adresa: H-1043 Budapest, Tél 3-7. • Orar: 09:00-20:00 de luni până vineri

Telefon: +36-1-785-3155 • Fax: +36-1-785-6596 • E-mail: budapest@flavongroup.com

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul: www.flavonmax.com

În cazul unei transfer bancar să
menţionaţi numele membrului şi

nr. de identificare a comenzii.

După ce suma a ajuns cu succes pe
contul firmei, coletul va fi predat a doua
zi curierului. La comandă să menţionaţi 

dacă adresa de livrare diferă de cea 
registrata în sistem.

Plată
prin transfer bancar

Plată cu
card bancar - EUR Plată în numerar

Livrare la destinaţie


