(Дава се от ФЛАВОН)

Идентификационен номер:

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

ФЛАВОН МАКС КЛУБ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
сключено между, от една страна, Флавон Интернешънъл Лтд. (305 Нийсдън Лейн, NW10 1QR, Лондон, Обединено кралство, фирмено дело номер 09916668,
управител: г-н Ласло Гал – по-нататък в текста „ФЛАВОН“), и от друга страна:
Име по-нататък в текста: „Член на Клуба“): .........................................................................................................................................................................................................

Телефон:.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Адрес (пощенски код, населено място, улица, номер):

Факс:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО, КОЕТО ЛИЦЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА

СПОНСОР:

Име: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Име: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Адрес:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Идентификационен номер:........................................................................................................................................................................................................................

Данъчен номер/Фирмено дело номер/Регистрационен номер на
едноличен търговец:....................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ГОРНИТЕ ДАННИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, БЕЗ ТЯХ ФЛАВОН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ НЕ МОЖЕ ДА РЕГИСТРИРА ЧЛЕНА НА КЛУБА!
1./ ФЛАВОН МАКС КЛУБ е разработена от Флавон клубна програма, която продава за лично
ползване от членовете специални продукти извън традиционния търговски оборот.
Член на Клуба може да бъде само пълнолетно физическо лице.
2./ Предмет на договора: Подписвайки настоящото споразумение, Членът на Клуба има
право да закупува продуктите на Флавон по цени като за клубни членове, както и да
получава предлаганата от маркетинговия план компенсация в съответствие с договора
за възлагане.
3./ Членът на Клуба приема за сведение, че се явява независимо от Флавон Интернешънъл
Лтд. частно лице, а не служител на Флавон, нито негов агент, нито негов представител,
така че няма право да поема задължения от името на Флавон.
4./ Едно регистрирано лице става член на Флавон Клуб, закупувайки първия картон продукт
(тоест регистрационния картон).
5./ Членът на Клуба е пълномощник и представител на представляваното от него (посочено
по-горе) предприятие, така че право върху комисионната, която му се полага за работата
му, има предприятието, с което Флавон е сключил договор за възлагане. Флавон изплаща
комисионната, полагаща се на Члена на Клуба, на предприятието, което е посочено
от него, обозначено в настоящото споразумение и проверимо, и с което той сключва
договор за възлагане. Членът на Клуба приема за сведение, че не му се гарантират
никакви доходи, успехи или ползи.
6./ Членът на Клуба, като частно лице, с подписването на настоящото споразумение поема
пълна отговорност за нарушаването на задълженията по него.
Членът на Клуба с подписването на настоящото споразумение поема следните
задължения:
a) няма да използва названия и търговски марки, собственост на Флавон, или други
материали, защитени с авторско право, без предварителното писмено съгласие на
ФЛАВОН;
b) не може да използва мрежата на ФЛАВОН МАКС КЛУБ, списъка на неговите членове или
каквато и да било друга информация с поверителен характер, за да разпространява или
търгува с други продукти или услуги, различни от тези, с които търгува ФЛАВОН, или за да
сътрудничи на друго лице в такава дейност;
c) може да използва само издадени от ФЛАВОН печатни материали, информационни
листовки, брошури, книги, компакт-дискове, флаери и интернет-страници, като не може
да ги изменя и да ги използва по начин или за цел, различни от предназначението им.
Изготвянето на собствените му рекламни материали, както и текстовете на обявите при
всеки един случай трябва да бъдат одобрени от ФЛАВОН;
d) забранено е Членът на Клуба да прави изявления, подвеждащи потребителя, както и
изявления, че продуктите лекуват. Всякакви изявления пред медиите (традиционни,
електронни и др.), отнасящи се до продуктите или до мрежата, са забранени, съответно са
възможни единствено с предварителното писмено съгласие на ФЛАВОН.

7./ Членът на Клуба приема за сведение, че
a) той самият носи всички последствия от своето евентуално нечестно пазарно поведение,
ФЛАВОН не носи отговорност за обстоятелства, произтекли от такова поведение;
b) Членът на Клуба нарушава договора, ако нарушава текстовете на настоящото
споразумение, или на Правилата за организация и работа, или на Онлайн общите
условия, както и ако уврежда бизнес репутацията на ФЛАВОН;
c) предоставянето на трета страна – дори ако това е близкък или роднина на Члена на Клуба на достъп до каквато и да било информация с поверителен характер се явява нарушение
на настоящото споразумение и на договора за възлагане;
d) ФЛАВОН може да променя Правилата за организация и работа, както и свързания с тях
маркетингов план, и без предварително да уведомява Члена на Клуба. Промените влизат
в сила от момента, в който бъдат публикувани на фирмената уебстраница:
www.flavonmax.com
8./ Настоящото споразумение може да бъде прекратено от всяка от страните, в който и да
било момент, с 1-месечен срок за предизвестие към края на отчетния месец. Ако Членът
на Клуба наруши договора – тоест наруши разпоредбите на Правилата за организация
и работа или на договора за възлагане, които се явяват неразделна част от настоящото
споразумение, - ФЛАВОН има право да прекрати настоящото споразумение веднага,
както и да предяви срещу Члена на Клуба иск за неустойка и обезщетение. Страните
се договарят, че размерът на неустойката представлява десетократния размер на
комисионната, която се полага на предприятието на Члена на Клуба, въз основа на
постигнатото от Члена на Клуба през месеца, предшестващ нарушението на договора.
ФЛАВОН може да изисква и обезщетение за вреди, надвишаващи неустойката.
9./ Страните се договарят, че Приложение №1 към настоящото споразумение се явяват
Правилата за организация и работа, Онлайн общите условия и също Информацията
относно защитата на данните, с които Членът на Клуба е запознат и чиито текстове той
приема. Тези приложения могат да бъдат свалени от уебстраницата на ФЛАВОН.
10./ С подписването на настоящото споразумение Членът на Клуба дава съгласието си за
това личните му данни, изложени в настоящото споразумение, да бъдат съхранявани и
обработвани от сътрудниците на ФЛАВОН и от членовете на ФЛАВОН МАКС КЛУБ, както
и предавани с цел използване в хода на бизнес дейността, също така и при регистрацията
и осчетоводяването на комисионни, бонуси и компенсации, и също при комуникация.
ФЛАВОН третира станалите негово достояние данни като поверителни.
11./ Членът на Клуба приема за сведение, че ФЛАВОН има правото директно да удържа
комисионната, която се изплаща на Члена на Клуба чрез неговото предприятие, до размера
на задължението, което Членът на Клуба има към ФЛАВОН. В тази категория се отнасят и
задълженията на трети Членове на Клуба, за които Членът на Клуба е поел поръчителство
като платец.
12./ Присъединилият се Член на Клуба може да се откаже от договора в 14-дневен срок, без да
аргументира отказа си. Този срок се смята от датата на сключване на договора, съответно
от датата на получаване на уведомителното писмо, потвърждаващо регистрацията му,
но Членът на Клуба може да упражни правото си на отказ от договора най-късно до
изтичането на три месеца, считано от датата на сключване на договора.

СТРАНИТЕ ПОДПИСАХА, СЛЕД ПРОЧИТ И РАЗЯСНЕНИЕ, НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО СВОЯ ВОЛЯ, В ЗНАК НА СЪГЛАСИЕ:
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МЯСТО, ДАТА

МЯСТО, ДАТА

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

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

ЧЛЕН НА КЛУБА

ФЛАВОН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛТД.

WWW.FLAVONMAX.COM

