
amely létrejött egyrészről a Flavon Group Kft. (H-4033 Debrecen, Veres Péter u. 19., cg: 09-09-011706, adószám: 13526456-2-09), (továbbiakban Flavon 

Group),  másrészről:

FLAVON MAX KLUB TAGSÁGI MEGÁLLAPODÁSA

1./  A Flavon max Klub a Flavon Group által kidolgozott fogyasztói klubprogram, amely tagjai 
személyes használatára különleges, kereskedelmi forgalomba nem kerülő termékeket ér-
tékesít. A Klub tagja csak nagykorú természetes személy lehet.

2./  Szerződés tárgya: A Klubtag jelen megállapodás aláírásával jogosult a Flavon Group ter-
mékeinek klubtagsági áron történő vásárlására, valamint arra, hogy részesüljön a marke-
tingterv kínálta kompenzációból a megbízási szerződéssel összhangban.

3./  A Klubtag tudomásul veszi, hogy a Flavon Group Kft-től független magánszemély, nem 
a Flavon Group alkalmazottja, sem ügynöke, sem képviselője, így nincs joga a Flavon 
Group nevében kötelezettséget vállalni.

4./ A Klubtag az általa képviselt (fentiekben megjelölt) vállalkozás megbízot-
tja, képviselője, így teljesítménye után járó jutalékát azon vállalkozásán keresztül 
veheti fel, akivel a Flavon Group megbízási szerződést kötött. A Flavon Group a 
Klubtagot megillető jutalékot az általa megadott, jelen megállapodásban feltün-
tetett, ellenőrizhető vállalkozás részére fizeti ki, akivel megbízási szerződést köt. 
A Klubtag jutalékát ezen vállalkozáson keresztül veheti fel. A Klubtag tudomásul veszi, 
hogy semmilyen jövedelmet, sikert vagy hasznot nem garantálnak neki.

5./  A Klubtag, mint magánszemély jelen megállapodás aláírásával az ebben foglalt kötele-
zettségek megszegésért teljes felelősséget vállal.

6./  A Klubtag jelen megállapodás aláírásával az alábbi kötelezettségeket vállalja:
a) nem használja a Flavon Group tulajdonát képező neveket, védjegyeket vagy egyéb szer-

-zői joggal védett anyagot a Flavon Group előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül;
b) nem használhatja a Flavon max Klub hálózatát, klubtagsági listáját, vagy bármely egyéb 

bizalmas természetű információt arra, hogy a Flavon Group által forgalmazott áruktól 
eltérő bármilyen terméket vagy szolgáltatást terjesszen, vagy forgalmazzon, vagy más 
személlyel abban együttműködjön;

c) csak a Flavon Group által kiadott kiadványokat, ismertetőket, füzeteket, köny-
veket, DVD-ket, szórólapokat, internetes oldalakat használhatja, ezeket nem 
módosíthatja, és azokat az anyag rendeltetésétől eltérő módon vagy célból nem használ-
hatja. Saját reklámanyagok készítését, illetve hirdetés szövegét minden esetben jóvá kell 
hagyatni a Flavon Group-pal;

d) tilos a Klubtagnak bármilyen fogyasztót megtévesztő, vagy gyógyító kijelentést tenni. A 
termékekre vagy a hálózatra vonatkozó bármilyen sajtónyilatkozat mindenfajta (hagyo-
-mányos, elektronikus, stb.) médiában tilos, illetve csak a Flavon Group előzetes írásbeli 
engedélyével lehetséges.

7./  A Klubtag tudomásul veszi, hogy 
a) ő viseli esetleges tisztességtelen piaci magatartásának minden következményét, mely 

magatartásra visszavezethetően a Flavon Group-ot felelősség nem terheli;
b) szerződésszegést követ el a Klubtag, ha a jelen megállapodásban – különösen a 6./ pont-

ban – foglaltakat megszegi, valamint a Flavon Group üzleti, jó hírét rontja;

c) bármely bizalmas természetű információ harmadik fél számára történő hozzáférhetővé 
tétele – legyen az akár a Klubtag hozzátartozója is – a megállapodás megszegését jelenti;

d) a Flavon Group megváltoztathatja a Flavon max Klub Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát, illetve az azzal összefüggő marketingtervet a Klubtag előzetes értesítése 
nélkül is. A változás akkor lép hatályba, amikor az közzétételre kerül a cég honlapján: 
www.flavonmax.com

8./  Jelen megállapodást bármelyik fél 1 hónapos felmondási idővel tárgyhó végére 
bármikor felmondhatja. Amennyiben a Klubtag szerződésszegést követ el, a 
Flavon Group jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, valamint köt-
bérigényét és kártérítési igényét a Klubtaggal szemben érvényesíteni. A felek rögzítik, 
hogy a kötbér mértéke a kötelezettségszegést megelőző hónapban a Klubtag teljesít-
ménye után vállalkozásának járó jutalék tízszerese. A Flavon Group követelheti a köt-
béren felüli kárának megtérítését is. 

9./ A felek rögzítik, hogy jelen megállapodás 1. számú mellékletét képezi 
a Flavon Group Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az 
Adatvédelmi Nyilatkozat, melyet a Klubtag megismert és az abban 
foglaltakat elfogadja. A mellékletek a Flavon Group weboldaláról letölthetőek.

10./ A Klubtag jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes 
adatait a Flavon Group munkatársai és a Flavon max Klub tagjai 
tárolják, kezeljék és továbbítsák az üzleti tevékenységben való hasznosítás, 
valamint a jutalék-, bónusz-, visszatérítés-nyilvántartás, továbbá kapcsolattartás céljából. 
A Flavon Group a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli.

11./ A Klubtag jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a 2001. évi CVIII. 
törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a Flavon Group elektronikus hirdetést, külön-
leges ajánlatot elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommu-
nikációs eszköz útján küldjön részére. A Klubtag hozzájárul ahhoz, hogy a Fla-
von Group a megadott személyes adatait kezelje, a megadott telefonszámát és 
elektronikus levelezési címét első szponzora az online irodán keresztül láthas-
sa, illetve felső 3 szponzorának a Flavon Group Kft. azokat külön engedély nélkül 
kiadhassa. Amennyiben a hírlevélről valamely Klubtag le kíván jelentkezni, illetve telefon-
szám, vagy elektronikus levelezési cím kiadásának lehetőségét meg kívánja tagadni, azt 
a Flavon Group Kft. nevére címzett, az info@flavongroup.com email címre, vagy a 4033 
Debrecen, Veres Péter u. 19. címre postázott levelében teheti meg. Ugyanezen e-mail, 
illetve postázási cím útján, valamint a 0652/520-520-as központi telefonszámunkon  je-
lezheti a termékeinkkel kapcsolatos észrevételeit is. 

12./ A Klubtag tudomásul veszi, hogy a vállalkozásán keresztül őt megillető juta-
lékát közvetlenül a Flavon Group jogosult levonni a Klubtagnak a Flavon Group-
pal szemben fennálló tartozása erejéig. Ide tartozik 3. Klubtag olyan tartozása is, 
melyért a Klubtag készfizető kezességet vállalt.

13./ A felek jelen megállapodással kapcsolatos vitás kérdések tekintetében – pertárgy értéktől 
függően – alávetik magukat a Debreceni Városi Bíróság, illetve a Debreceni Törvényszék 
kizárólagos illetékességének. 
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FLAVON GROUP KFT.

Név (továbbiakban klubtag)..............................................................................................................................................................................................................................................................

Lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám):

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

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

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

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

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

A FENTI ADATOK MEGADÁSA KÖTELEZŐ, AZOK NÉLKÜL A FLAVON GROUP NEM TUDJA A KLUBTAGOT NYILVÁNTARTÁSBA VENNI!

(Flavon Group adja)

Azonosítószám:.....................................................................................................................................................................

WWW.FLAVONMAX.COM

ÁLTALA KÉPVISELT VÁLLALKOZÁS ADATAI:
Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának száma:

Neve:...................................................................................................................................................................................................................................................................

Címe:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolvány száma:......................................................................................................................

SZPONZOR:

Neve: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Azonosítószáma:.............................................................................................................................................................................................................................................................................

között, az alábbiak szerint:

A FELEK JELEN MEGÁLLAPODÁST ELOLVASÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE UTÁN, SAJÁT AKARATUKBÓL JÓVÁHAGYÓLAG ALÁÍRTÁK:


