
která vznikla dnešního dne mezi jednou stranou Flavon Group Česko s.r.o. Frýdek-Místek, 1. máje 741, PSČ 738 01,
IČ 286 15 832, DIČ CZ 286 25 832, zástupce firmy: László Gaál) hospodářskou organizací (dále Flavon Group) a stranou druhou

ČLENSKÁ SMLOUVA  FLAVON MAX KLUBU

1./  Klub konzumentů Flavon max je klubový program spotřebitelů 
vypracovaný firmou Flavon Group, který nabízí vyjímečné, v 
obchodním oběhu se nevyskytující výrobky pro osobní spotřebu svých 
členů.

2./  Předmět smlouvy: Podepsání smlouvy opravňuje členy k nákupu 
výrobků za členskou cenu a zároveň k tomu, aby měli podíl na 
kompenzaci, kterou nabízí marketingový plán, v souladu s pověřovací 
smlouvou.

3./  Člen klubu bere na vědomí, že je osobou, která je nezávislá na Flavon 
Group. Není zaměstnancem Flavon Group ani jeho zástupcem či 
představitelem. Člen klubu nemá právo na přijímání závazků jménem 
Flavon Group.

4./  Člen klubu, který je zástupcem podnikání (výše uvedené) si provizi za 
výkon může vyzvedout prostřednictvím podnikání, s kterým Flavon 
Group podepsala pověřovací smlouvu. Flavon Group vyplatí 
odpovídající provizi Členovi klubu jím určenému, v této smlouvě 
uvedenému, kontrolovatelnému podnikání, s kterým uzavřela 
pověřovací smlouvu. Člen klubu si může provizi vyzvedout 
prostřednictvím tohoto podnikání. Člen klubu bere na vědomí, že 
žádný příjem, úspěch a prospěch mu není garantován. 

5./   Člen klubu, jako fyzická osoba, je podpisem této smlouvy osobně 
zcela zodpovědný za porušení povinností v ní uvedených.

6./  Člen klubu se podpisem této smlouvy zavazuje za níže uvedené:
a)  bez předběžného písemného povolení Flavon Group nebude používat 

jména, ochranné známky, nebo jiný autorským právem chráněný 
materiál, který je ve vlastnictví Flavon Group

b)  nemůže používat síť Flavon Group, seznam členů klubu, nebo jakékoli 
jiné informace důvěrného charakteru k propagaci nebo prodeji 
výrobků a služeb odlišných od těch, které nabízí Flavon Group, nebo 
aby na tomto spolupracoval s jinou osobou

c)  může používat pouze firmou Flavon Group vydané tiskopisy, 
prospekty, sešity, knihy, DVD-čka, letáky a internetové stránky. Tyto 
nesmí měnit a využívat je jiným způsobem nebo s jiným cílem než na 
jaký jsou určeny. Výroba vlastních reklamních materiálů, nebo 
distribučních textů musí být v každém případě schválena firmou 
Flavon Groupd)Členovi klubu je zakázáno poskytovat spotřebitelům 
mylné informace nebo informace o léčivých účincích výrobku. 
Podávání informací o výrobcích a síti médiím v jakékoli formě je 
zakázáno, resp. je možné pouze na základě předchozího písemného 
schválení firmou Flavon Group.

7./  Člen klubu bere na vědomí, že
a)  na sebe bere odpovědnost za případné nekorektní chování na trhu, za 

které Flavon Group nenese odpovědnost
b)  Člen klubu poruší smlouvu, pokud poruší v této smlouvě – zejména v 

bodě 6./ - uvedené, nebo kazí obchodní a dobrou pověst Flavon Gro-
up

c)  poskytnutí jakýchkoli informací důvěrného charakteru třetí osobě – ať 
je to i třeba příslušník Člena klubu – znamená porušení smlouvy

d)  Flavon Group může změnit Organizační a pracovní řád Flavon max 
Klubu, nebo s ním související marketingový plán bez předchozího 
oznámení Členovi klubu. Změna vstoupí v platnost po zveřejnění na 
webových stránkách firmy: www.flavonmax.com

8./  Danou smlouvu může kterákoli ze stran ve lhůtě 1 měsíce do konce 
předmětného měsíce kdykoli vypovědět.  Pokud se Člen klubu dopustí 
porušení smlouvy je Flavon Group Kft. oprávněna tuto smlouvu 
vypovědět s okamžitou platností, jakož i může vyžadovat po Členovi 
klubu zaplacení pokuty a náhradu škody. Strany potvrzují, že výše 
pokuty je desetinásobek provize podnikání za výkon Člena klubu za 
předchozí měsíc, v němž došlo k porušení povinností. Flavon Group 
může požadovat i náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

9./  Strany stanovují, že přílohu číslo 1 této smlouvy představuje 
Organizační a pracovní řád Flavon Group, jako i Prohlášení o ochraně 
dat, se kterými je Člen klubu obeznámen a s jejich obsahem souhlasí. 
Přílohy je možné stáhnout na webových stránkách Flavon Group.

10./ Člen klubu podepsáním této smlouvy souhlasí s tím, aby pracovníci 
Flavon Group a Členové Flavon max klubu uchovávali jeho osobní data 
a aby s nimi nakládali a dále je poskytovali ve prospěch obchodní 
aktivity, jakož je používali i k evidenci provizí, bonusů, zpětného 
vrácení, a dále k zachování kontaktu. Flavon Group nakládá se 
získanými daty důvěrně.

11./ Člen klubu podepsáním této smlouvy souhlasí s tím, že na základě 
zákona z roku 2001 CVII. §14 odstavec (2) zasílá Flavon Group 
elektronickou inzerci a speciální nabídky elektronickou poštou nebo 
tomuto odpovídajícím prostředkem. Člen klubu souhlasí s tím, že 
Flavon Group nakládá s jeho osobními daty a jím uvedené telefonní 
číslo a e-mailová adresa může být viditelná pro prvního sponzora 
skrze online kancelář. A Flavon Group Kft. může tyto informace bez 
zvláštního povolení poskytnout vrchním třem sponzorům. Pokud si 
nějaký člen klubu nepřeje zasílání informací/ novinek, nebo si nepřeje, 
aby bylo jeho telefonní číslo a e-mail uváděny, může o to zažádat 
zasláním požadavku Flavon Group Kft. na e-mailovou adresu info@
flavongroup.hu nebo zasláním dopisu na adresu: Veres Péter utca 19, 
Debrecen, 4002. Stejně tak i na tuto e-mailovou a poštovní adresu 
nebo na centrální telefonní číslo 0652/ 520-520 můžete uvést 
zkušenosti s výrobkem. 

12./ Člen klubu bere na vědomí, že skrze jeho podnikání získanou provizi, 
je bezprostředně firma Flavon Group oprávněna odečíst Členovi klubu 
do výše jeho dlužné částky. Sem patří i dluh třetího člena klubu, za 
kterého člen klubu ručí hotovostní platbou.

13./ Strany se podrobují s ohledem na sporné otázky vztahující se k této 
smlouvě – v závislosti na hodnotě předmětu sporu – k řešení sporů 
výlučně v kompetenci „Debreceni Városi Bíróság“ (městský soud), 
případně „Debreceni Törvényszék Bíróság“ (okresní soud).

.......................................................................
místo, datum

.......................................................................
Člen Flavon max klubu

.......................................................................
místo, datum

.......................................................................
Flavon Group Česko s.r.o.

PODNIKÁNÍ
Jméno:.............................................................................................
Adresa: .............................................................................................
Daňové číslo: .................................................................................
na straně druhé

SPONZOR 
Jméno: ...........................................................................................
Identifikační číslo: ......................................................................

JMÉNO (dále člen klubu): .....................................................................................................  Datum narození: .......................................

Adresa (PSČ, místo, ulice, číslo domu):
............................................................................................................
............................................................................................................
V případě placení provize členem klubu uvedené

Telefon: ............................................................................................
Fax: ....................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................

www.flavongroup.com

(dává Flavon Group) 
Identifikační číslo:  ....................................................................

Vyplnění výše uvedených informací je povinné, bez nich Flavon Group nemůže zařadit Člena klubu do evidence.

Strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a podpisem potvrzují, že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.


