(nadany przez Flavon Group)

Nr identyfikacyjny:

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

UMOWA CZŁONKOWSKA KLUBU FLAVON MAX
Zawarta w dniu dzisiejszym pomiędzy Flavon Group Polska sp. z o. o. (adres: 30-683 Kraków, ul. Nowosądecka 68, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000294633, NIP 679-29588-21, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł), dalej: Flavon Group a:
Nazwisko i imię:......................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Adres: .........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

dalej: Członek Klubu

dalej: Członek Klubu

DANE PRZEDSIEBIORSTWA CZŁONKA KLUBU :

DANE SPONSORA:

Nazwa: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwisko i imię:......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny:.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP:............................................................................................................................................. KRS (EDG):.........................................................................................................................................

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH W RUBRYKACH OZNACZONYCH WYTŁUSZCZONYMI LITERAMI JEST OBOWIĄZKOWE,
BEZ NICH FLAVON GROUP NIE BĘDZIE REJESTROWAŁ CZŁONKÓW KLUBU!
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Klub Flavon max jest to program stworzony przez Flavon Group, w ramach którego na
użytek własny Członków Klubu Flavon max rozprowadzane są produkty, niestanowiące
przedmiotu obrotu handlowego. Członkiem Klubu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.
Przedmiot umowy: zawarcie niniejszej umowy uprawnia Członka Klubu do zakupu produktów, jak również do uczestnictwa w oferowanym przez pro- gram marketingowy systemie prowizji.
Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że jest osobą niezależną od Fla- von Group, nie
jest pracownikiem, przedstawicielem, ani agentem Flavon Group, wobec czego nie ma
prawa zaciągać zobowiązań, ani też składać oświadczeń w imieniu Flavon Group.
Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że nikt nie gwarantuje mu docho- dów, sukcesów ani zysków. W przypadku, gdy Członkowi Klubu przysługuje prowizja, jego przedsiębiorstwo (w którym ma on prawo reprezentowania) wystawia rachunek lub fakturę (w
zależności od obowiązku VAT) dla Flavon Group.
Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów
prawnych, umów i kodeksów etycznych.
Członek Klubu oświadcza, że nie będzie używał nazw stanowiącychwłasność Flavon Group, znaków zastrzeżonych (towarowych itp.) lub innych oznaczeń chronionych prawem
własności przemysłowej bez wcześniejszej, pisemnej zgody Flavon Group. Korzystanie
przez Członka Klubu z sieci Klubu Flavon, listy Członków Klubu jak i innych poufnych
informacji w celu dystrybucji lub rozpowszechniania towarów innych niż rozprowadzane
przez Flavon Group jest zabronione. Zabroniona jest również współpraca z innymi osobami w podobnym celu. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że udostępnie- nie
jakiejkolwiek poufnej informacji na rzecz strony trzeciej (nawet nienale- żącym do Klubu
krewnym) oznacza złamanie warunków niniejszej umowy.
Członek Klubu może korzystać wyłącznie z wydawnictw, informatorów, bro- szur, książek, kaset, ulotek, witryn internetowych wydanych przez Flavon Group. Publikacje nie
mogą być zmieniane i nie wolno ich używać w celu niezgodnym z ich przeznaczeniem.
Własne materiały informacyjne czy ogłoszenia muszą być każdorazowo zaakceptowane
przez Flavon Group. Zabrania się rozpowszechniania fałszywych informacji o produktach
lub składania oświadczeń o ich leczniczym działaniu. Członek Klubu ma pra- wo do swobodnego udzielania informacji o osobistych doświadczeniach z produktami. Jakiekolwiek oświadczenia prasowe dotyczące produktów lub sieci we wszelkiego rodzaju mediach (tradycyjnych i elektronicznych) są zabronione bez uzyskania uprzedniej, pisemnej
zgody kierownictwa Fla- von Group. Członek Klubu ponosi wszelką odpowiedzialność
wynikającą z nieuczciwego postępowania rynkowego. Żadne konsekwencje z tego tytułu nie obciążają Flavon Group.
Działanie Członka Klubu niezgodne z niniejszą umową – a zwłaszcza z jej punktem 6 –
lub szarganie dobrego imienia Flavon Group oznacza złama- nie warunków umowy.
W przypadku istotnego naruszenia przez Członka Klubu Flavon max warun- ków niniejszej umowy lub postanowień Regulaminu Klubu Flavon max jego członkostwo ulega likwidacji. W takim przypadku Flavon Group przysługuje prawo dochodzenia kary
umownej w wysokości 3-krotności prowizji, przy- sługującej Członkowi Klubu w miesiącu
poprzedzającym złamanie warun- ków umowy. W przypadku niemożliwości ustalenia
dokładnego terminu w/w czynu, kara umowna wynosi 3-krotność średniej prowizji, pochodzą- cych z poprzednich 12 miesięcy. Flavon Group zastrzega sobie prawo do roszczenia odszkodowania za wyrządzone szkody, jeżeli przewyższają one ustaloną powyżej
karę umowną.

10. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że Flavon Group może dokonać zmian w zapisach planu marketingowego oraz Regulaminu Klubu Flavon. Zmiana wchodzi w życie po
jej publikacji na firmowej stronie internetowej www.flavonmax.pl i przesłania informacji o
tym fakcie Członkowi Klubu dro- gą mailową, na adres podany w Umowie Członkowskiej,
wraz ze wskaza- niem obszarów zmian. Członek Klubu, który nie akceptuje zmian Regulami- nu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia Umowy członkowskiej w terminie
14 dni od daty otrzymania informacji o zakresie zmian Regulami- nu. Niezłożenie wypowiedzenia w zakreślonym terminie jest jednoznaczne z akceptacją jego nowej/zmienionej treści.”
11. Strony jednomyślnie stwierdzają, że załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy jest Regulamin Klubu Flavon, który Członek Klubu otrzymał przed podpi- saniem umowy, zapoznał
się z nim i zaakceptował jego treść. Załącznik ten stanowi integralną część umowy. Flavon Group zastrzega sobie prawo do decyzji w sprawie akceptacji umowy.
12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik numer 2
13. Podpisaniem niniejszej umowy Członek Klubu wyraża zgodę na:
a: gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez FlavonGroup Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-683), ul. Nowosądecka 68, w celach związanych
z wykonaniem umowy członkostwa, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
b: otrzymywanie od FlavonGroup informacji handlowych w rozumieniu ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innej korespondencji związanej z wykonaniem umowy członkostwa.
c: otrzymywanie od Flavon Group Polska sp. z o.o. faktur drogą elektroniczną na
adres e-mail podany w niniejszej umowie
d: udostępnienie przez FlavonGroup jego danych osobowych w zakresie: numeru telefonu, adres e-mail, tak, aby były widoczne w biurze on-line jego bezpośredniego
sponsora oraz trzech dalszych liderów w linii ponad nim.
Podanie danych osobowych przez Członka Klubu jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy członkostwa. Członkowi Klubu w każdym czasie przysługuje
prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania oraz żądania ich usunięcia.
14. Wszystkie sprawy sporne, wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będąprzez Sąd
rzeczowo i miejscowo właściwy: a.według miejsca zamieszkania pozwanego; b.według
siedziby zakłądu głównego lub oddziału przedsiebiorcy, jeżeli dochodzone roszczenia
ma zwiazek z tym oddziałem; c. według miejsca wykonania umowy.
15. Strony oświadczają, że znana jest im treść oraz warunki umowy, którą podpisują. Klubowicz potwierdza dodatkowo, że miał możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje pytania od sponsora oraz od pracowników Flavon Group przed podpisaniem Umowy. Umowa
wchodzi w życie po podpisaniu jej przez Flavon Group i otrzymaniu przez Klubowicza
numeru członkowskiego.
16. Podpisując niniejszą Umowę Członek Klubu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, z
tytułu zakupionych produktów z serii Flavon, drogą elektroniczna na podany w niniejszej
umowie adres e-mail. Członek Klubu oświadcza, iż został poinformowany, że przesłanie
faktury drogą elektroniczną zwalnia Flavon Group Polska sp. z o.o. z obowiązku przekazania faktury w innej formie. Członek Klubu obowiązany jest zawiadomić Flavon Group
Polska sp. z o.o. o niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, o każdej zmianie
swojego adresu e-mail, na który przesyłane są faktury w formie elektronicznej. Zaniechanie tego obowiązku przez Członka Klubu, skutkujące przesłaniem przez Flavon Group
Polska sp. z o.o. faktury na nieaktualny adres e-mail obciąża Członka Klubu, a przesłana
w ten sposób faktura traktowana jest jako skutecznie doręczona.
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CZŁONEK KLUBU

FLAVON GROUP

WWW.FLAVONMAX.COM

