
která byla uzavřena mezi společností Flavon Group Česko s.r.o. se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 741, PSČ 738 01, IČ 286 15 832, DIČ CZ 286 25 832, 

zástupce firmy: László Gaál, (dále jen Flavon Group) na jedné straně a

CLENSKÁ SMLOUVA FLAVON MAX KLUBU

1./  Klub spotřebitelů Flavon max je klubový program spotřebitelů vypracovaný firmou Fl-
avon Group, který nabízí vyjímečné, v obchodním oběhu se nevyskytující výrobky pro 
osobní spotřebu svých členů. Členem klubu může být pouze fyzická osoba starší 18 let.

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 i představitelem. Člen klubu nemá prá-
vo na přijímání závazků jménem Flavon Group.

4./ Člen klubu je pověřeným zástupcem vlastního podnikání, proto má na vzniklou provozi 
nárok toto jeho podnikání (výše uvedené), s kterým Flavon Group podepsala pověřovací 
smlouvu. Člen klubu bere na vědomí, že žádný příjem, úspěch a prospěch mu není garan-
tován.

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

6./ Člen klubu se podpisem této smlouvy zavazuje, že:
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 seznam kontaktů ze sítě Klubu Flavon, nebo jakékoli jiné informace dů-
věrného charakteru k propagaci nebo prodeji výrobků a služeb odlišných od těch, které 
nabízí Flavon Group, nebo aby na tomto spolupracoval s jinou osobou

c) po dobu své práce může používat pouze firmou Flavon Group vydané publikace, pros-
pekty, brožury, knihy, DVD-čka, letáky a internetové stránky. Tyto nesmí měnit a využívat 
je jiným způsobem nebo s jiným cílem než na jaký jsou ur eny. Výroba vlastních reklam-
ních materiálů, nebo distribučních textů musí být v každém případě schválena firmou 
Flavon Group

d)  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) sám nese následky za své případné nekorektní chování na trhu. Flavon Group nenese od-

povědnost za jeho chování
b)  Člen klubu se dopustí hrubého porušení smlouvy, pokud poruší v této smlouvě – zejména 

v bodě 16./ - uvedené, nebo kazí obchodní a dobrou pověst Flavon Group
c)  zpřístupnění jakýchkoli informací důvěrného charakteru třetí osobě – ať je to i třeba ro-

dinný příslušník Člena klubu – znamená porušení smlouvy
d) Člen Klubu bere na vědomí, že 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 v publikacích firmy nebona webo-
vých stránkách firmy: www.flavonmax.cz/cz

8./ Tuto smlouvu můžete kdykoli vypovědět do konce příslušného měsíce. Výpovědní lhůta 
této smlouvy pro výpověď z obou stran je 1 měsíc. Pokud se Člen klubu dopustí porušení 
smlouvy je Flavon Group Kft. oprávněna tuto smlouvu vypovědět s okam- žitou platností, 
jakož i může vyžadovat po Členovi klubu zaplacení pokuty a náhradu škody. Strany potv-
rzují, že výše pokuty je desetinásobek provize za výkon Člena klubu za předchozí měsíc, 
v němž došlo k porušení povinností. Flavon Group může požadovat i náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu.

9./ Smluvní strany rovněž konstatují, že přílohu číslo 1 této smlouvy představuje „Organizační 
a pracovní řád Flavon Group”, jako i “Online smluvní podmínky“ a „Prohlášení o ochraně 
osobních údajů”, se kterými je Člen klubu obeznámen a s jejich obsahem plně souhlasí. 
Přílohy je možné stáhnout na webo- vých stránkách firmy Flavon Group.

10./ Člen klubu podepsáním této smlouvy souhlasí s tím, aby společnost Flavon Group sp-
ravovala jeho osobní data a aby s nimi nakládala a dále je po- skytovala ve prospěch 
obchodní aktivity, jakož je používala i k evidenci provizí, bonusů, zpětného přerozdělení, 
a dále za ú elem udržování kontaktu. Flavon Group nakládá se získanými daty důvěrně.

11./  Člen klubu bere na vědomí, že v případě zadlužení má Flavon Group právo odečíst tento 
dluh přímo z provize, kterou získá podnikání člena. Spadá sem i dluh 3. člena Klubu, kte-
rému je Člen Klubu ručitelem.

12./  Sporné otázky této dohody – v případě soudního sporu – podléhají pod soudní instituce 
„Debreceni Városi Bíróság“ (městský soud), nebo případně „Debreceni Törvényszék Bíró- 
ság“ (okresní soud).

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

MÍSTO, DATUM

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

ČLEN FLAVON MAX KLUBU

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

MÍSTO, DATUM

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

FLAVON GROUP ČESKO S.R.O.

JMÉNO (dále člen klubu).........................................................................................................................................................................................................................................

Adresa (PSČ, místo, ulice, číslo domu):

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

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

Telefon:.........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

VYPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ JE POVINNÉ, BEZ NICH FLAVON GROUP NEMŮŽE ZAŘADIT ČLENA KLUBU DO EVIDENCE.

(dává Flavon Group)

Identifikační číslo:...........................................................................................................................................................

WWW.FLAVONMAX.COM

PODNIKÁNÍ
JMÉNO:...................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Daňové číslo:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SPONZOR

JMÉNO:...................................................................................................................................................................................................................................................................

Identifikační číslo:.............................................................................................................................................................................................................................................................................

SMLOUVA VSTOUPÍ V PLATNOST A ÚČINNOST PODPISEM OBOU STRAN A PŘIDĚLENÍM IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA NOVÉMU ČLENOVI.
OBĚ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘED JEJÍM PODPISEM ŘÁDNĚ PŘE ETLY, 1JEJÍMU OBSAHU POROZUMĚLY,

NA DŮKAZ EHOŽ PŘIPOJUJÍ SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY.

V případě placení provize členem klubu uvedené


