
ktorá bola uzavretá dnešného dňa medzi hospodáriacou organizáciou Flavon Group Kft. so sídlom H-4033 Debrecen, 
Veres Péter u. 19 (číslo v podnikovom registri: 09-09-011706, daňové identifikačné číslo: 13526456-2-09, zástupca: 
László Gaál), (ďalej len Flavon Group) na jednej strane a

ZMLUVA O ČLENSTVE V
KLUBE FLAVON MAX

1. Klub Flavon max je klubový program kupujúcich 
vypracovaný firmou Flavon Group, ktorý pre osobnú spotrebu 
svojich členov distribuuje výnimočné výrobky, ktoré sa nedostávajú 
do obchodného obehu.

2. Prijatie zmluvy oprávňuje členov na nákup výrobkov, zároveň na to, 
aby mali podiel na kompenzácii, ktorú ponúka marketingový plán.
Členom Klubu môže byť len plnoletá osoba, pokial’ ide o fyzickú 
osobu.

3. Člen klubu berie na vedomie, že je osobou, ktorá je nezávislá od 
Flavon Group, nie je zamestnancom, agentom ani zástupcom 
Flavon Group. Člen klubu nemá právo na prijímanie záväzkov v 
mene Flavon Group.

4. Člen klubu berie na vedomie, že mu nebol zaručený žiadny príjem, 
úspech alebo zisk.  Ak člen klubu má nárok na províziu, vyfakturuje 
ju ním udaný, v tejto zmluve uvedený kontrolovatel’ný podnik (člen 
klubu má právo zastupovať tento podnik) spoločnosti Flavon Group.

5. Člen klubu je osobne zodpovedný za dodržiavanie ustanovení 
všetkých zákonov a právnych predpisov týkajúcich sa jeho obchodu.

6. Člen klubu sa zaväzuje, že bez predbežného písomného povolenia 
Flavon Group nebude používať mená, názvy, ochranné značky 
alebo iný autorským právom chránený materiál, ktoré sú vo 
vlastníctve Flavon Group. Člen klubu nemôže používať sieť Klubu 
Flavon max firmy, zoznam členov klubu alebo 
akékol’vekiné informácie dôverného charakteru na propagáciu 
alebo predaj výrobkov alebo služieb odlišných od výrobkov, ktoré 
predáva Flavon Group. Člen klubu berie na vedomie, že sprístupnenie 
akýchkol’vek informácií dôverného charakteru tretej osobe, nech je 
to rodinný príslušník člena klubu (aknie je členom siete), znamená 
porušenie zmluvy.

7. Člen klubu sa dopustí porušenia zmluvy, ak naruší klubový program
 kupujúcich, dobrú povesť Flavon Group v obchode.
8. Členovia klubu môžu používať len publikácie, prospekty, brožúrky, 

knihy, kazety, letáky a internetové stránky vydané firmou Flavon  

Group, nemôžu ich pozmeňovať a nemôžu ich používať iným 
spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré boli vyhotovené. 
Vyhotovenievlastných materiálov, respektíve texty inzercií musí 
prekonzultovať s Flavon Group. Člen klubu má zakázané používať 
vyhlásenia v súvislosti s liečivým charakterom výrobkov, ktoré môžu 
pomýliť konzumenta. O svojich vlastných skúsenostiach s výrobkom 
môžu všetci vol’ne hovoriť. Hocijaké prehlásenia pre tlač vzťahujúce 
sa na výrobok alebo sieť sú zakázané v médiách každého druhu 
(tradičné, elektronické atď.), respektíve sú možné len predbežným 
písomným povolením Flavon Group. Člen klubu sám znáša všetky 
následky prípadného nečestného správania sa na trhu. Zodpovednosť 
za takéto správanie nemôže byť prenesená na Flavon Group.

9. Ak člen klubu ktorúkol’vek zo svojich povinností určených v tejto 
zmluve alebo v Organizačnom a pracovnom poriadku Klubu 
Flavon max poruší, môže to mať za následok vylúčenie, 
platenie zmluvnej pokuty a povinnosť náhrady škody. Výška zmluvnej 
pokuty je desaťnásobok provízie za mesiac predchádzajúci masiacu, 
v ktorom došlo k porušeniu povinností. Oprávnená osoba môže 
vyžadovať aj náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

10. Člen klubu berie na vedomie, že Flavon Group môže zmeniť 
Organizačný a pracovný poriadok Klubu Flavon max alebo s 
ním súvisiaci marketingový plán bez predbežného oznámenia 
členom klubu. Zmena nadobudne účinnosť po jej uverejnení v 
publikáciách firmy alebo na jej webovej stránke: www.flavonmax.com.

11. Zmluvné strany rovnako konštatujú, že prílohou č. 1 k tejto listi-
ne je dokument s názvom Organizačný a pracovný poriadok Klubu  
Flavon max, s ktorým sa člen klubu oboznámil a v ňom zahrnuté veci 
prijíma. Flavon Group si vyhradzuje právo na prijatie či odmietnutie 
každej zmluvy zvlášť.

12. Zmluvné strany v prípade sporných otázok súvisiacich s touto 
zmluvou, v závislosti od hodnoty predmetu sporu, sa podriadia 
výlučnej právomoci Mestského súdu v Debrecen, respektíve 
Župného súdu župy Hajdú-Bihar.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia. Člen klubu osobitne vyhlasuje, že mal možnosť na to, aby svoje otázky so 
svojím sponzorom prekonzultoval. Táto zmluva nadobudne účinnosť vtedy, keď ju prijme aj Flavon Group a člen klubu obdrží identifikačné číslo.

Súhlasím s tým, aby pracovníci Klubu Flavon max evidovali a spracovali moje osobné údaje a aby ich postúpili ďalej za účelom ich zúžitkovania v 
obchodnej činnosti, pre potreby evidencie a vyplatenia odmien, bonusov a provízií a za účelom udržiavania kontaktu.

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

miesto, dátum

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

Člen Klubu Flavon max

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

miesto, dátum

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

Flavon Group Kft.

PODNIK

Názov:  ........................................................................................................................................................................................

Adresa:  ......................................................................................................................................................................................

Daňové identifikačné číslo alebo

Číslo v podnikovom registri: .............................................................................................................

SPONZOR

Meno: ..........................................................................................................................................................................................

Identifikačné číslo:  ...............................................................................................................................................

MENO  (ďalej len člen klubu):........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresa bydliska (PSČ, obec, ulica, číslo domu):

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

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

Telefón: .............................................................................................................................................................................

Fax: ..............................................................................................................................................................................................

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

www.flavongroup.com

(pridel’uje Flavon Group) 
Identifikačné číslo: ...............................................................

Táto zmluva úplne súhlasí s pôvodnou Zmluvou o členstve v Klube konzumentov Flavon max, ktorá je spísaná v jazyku maďarskom.

na strane druhej


