
Ako môžete
nakúpiť výrobky

Flavon max?

e-mail telefón fax
online

kancelária

Spôsob platby

Spôsob
prevzatia

Kontakt:

Debrecen, Maďarsko - Sídlo, 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19. Otváracia doba:
Po-Pi: 08:00-17:30, tel.: +36-52-520-525, +36-52-520-520, +36-70-455-9000

fax: +36-52-520-521 • e-mail: info@flavongroup.com

Budapest, Maďarsko - Centrum, 1043 Budapest, Tél utca 3-7.
Otváracia doba: H-P: 9:00-20:00 tel.: +36-1-785-3155 • fax: +36-1-785-6596

e-mail: budapest@flavongroup.com

Pre ďalšie informácie navštívte našu stránku:
www.flavonmax.sk

Pri úhrade v každom prípade uveďte 
prosím meno člena klubu a 
identifikačné číslo balíka.

Váš balík bude odovzdaný kuriérskej 
službe nasledujúci pracovný deň po tom, 
ako sa pripísala protihodnota objednávky 

na účet firmy. Pokiaľ sa doručovacia adresa 
líši od adresy, ktorou ste zaregistrovaný v 
našom systéme, prosíme Vás, aby ste nám 

zmenu nahlásili pri odovzdávaní objed-
návky.

Platba kreditnou kartou
cez internet

•
 len v prípade

online objednávky

Platba kreditnou
kartou

•
v prípade objednávky cez 

e-mail alebo fax

Bankovým
prevodom

•
v prípade objednávky

cez e-mail alebo telefón

Cena za kartón: 135 EUR

Cena výrobkov Flavon max, Flavon 
kids, Flavon Green, Flavon Active
a Flavon Protect je pre členov
klubu: 33,75 EUR, spotrebiteľská 
cena: 45 EUR.
Cena výrobku Flavon max Plus+ je 
pre členov klubu: 40 EUR, 
spotrebiteľská cena: 54 EUR

Jeden kartón môže obsahovať:

4 fľašky
Flavon max, Flavon kids,

Flavon Green, Flavon Active,
Flavon Protect, alebo ich

ľubovoľnú kombináciu,  alebo
3 fľašky

Flavon max +
Flavon Green +
Flavon Joy

Slovensko       

Od člena
klubu

Pomocou
objednávky

Doručenie
zásielkovou službou

Nákupné zľavy vzniknuté v rôznych mesiacoch je 
možné sčítať do maximálnej výšky 76,2 EUR za 
kartón.

Vzniknutý bonus je možné využiť vo 
forme nákupnej zľavy do 6 mesiacov 
od jeho nadobudnutia. V danom 
mesiaci je možné využiť maximálnu 
zľavu na nákup troch kartónov 
zakúpených na vlastné meno vo 
výške 3x76,2 EUR. Z kartónov 
zakúpených nad aktivačný kartón, 
teda z ceny druhého a tretieho, 
dostávate osobnú refundáciu vo 
výške 20%, teda 24 EUR za kartón. Pri registrácii je minimálne množstvo objednávky jeden kartón.

Objednané výrobky budú zaslané po uhradení objednávky.

Flavon Group Kft.
UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo bankového účtu: 11 4705 7006
Kód banky: 1111• IBAN kód: SK55 1111 0000 0011 4705 7006 • SWIFT: UNCRSKBX


