Organizačný a prevádzkový poriadok Klubu Flavon max
Tento poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Členskej dohody Klubu Flavon max a Poverovacej
(mandátnej) zmluvy.

1. Úvod
Flavon Group predáva svoje výrobky v Klube Flavon max nezávislým členom klubu s cieľom, aby:
a.)
si Členovia Klubu Flavon max kvalitnými doplnkami stravy, ktoré im firma predáva, zlepšili
svoje stravovacie návyky a tým si predlžili dĺžku kvalitného života. Členovia Klubu zásobujú výrobkami
predovšetkým svoju blízku rodinu, priateľov, resp. môžu povzbudzovať budúcich členov klubu.
Výrobky sa nemôžu dostať do bežnej obchodnej siete, okrem výnimočných prípadov, povolených
firmou Flavon Group Kft.
b.)
Členovia Klubu, ktorí sa podieľajú na budovaní siete, boli v čo najvyššej miere materiálne
odmeňovaný, a takto si úspešní Členovia Klubu môžu vytvoriť finančnú nezávislosť.
Ani zamestnanci Flavon Group, ani Členovia Klubu nemôžu sľúbiť nikomu konkrétny zárobok. Všetko
záleží na osobnej spôsobilosti, zdatnosti, šikovnosti a vloženej práce každého Člena Klubu, agenta.

2. Definície
2.1. Člen Klubu/ Registračný kartón: Členom Klubu sa stáva tá fyzická osoba, ktorá súčasne s kúpou
jedného registračného kartónu výrobkov podpíše zmluvu „Zmluva o členstve v Klube Flavon max”,
ktorú Flavon Group príjme/podpíše. Nový Člen Klubu obdrží od Flavon Group uvítací list a svoje
identifikačné číslo. Flavon Group rozlišuje dve skupiny členov klubu: Spotrebiteľ a Budovateľ siete.
2.2. VIP Člen klubu/ VIP kartón: Členom Klubu sa stáva tá fyzická osoba, ktorá súčasne s kúpou 7
kartónov výrobkov podpíše zmluvu „Zmluva o členstve v Klube Flavon max”, ktorú Flavon Group
príjme/podpíše, alebo ten už existujúci Člen klubu, ktorý jednorázovou objednávkou objedná aspoň 7
kartónov výrobku. Člen klubu je oprávnený po dobu 12 mesiacov od mesiaca nákupu na status VIP a
na ďalšie:







VIP brošňa
Dedikované miesto v prvom rade a celo krajinných podujatiach firmy Flavon Group Kft.
Vlastná webstránka so zvoleným menom, s dodržiavaním bodu 9.11
Vlastná e‐mailová adresa so zvoleným menom …@flavonmax.com, s dodržiavaním bodu 9.12
V Online kancelárii vidí vlastný obrat ako aj obrat svojej celej siete
Má dostupné ďalšie špeciálne hlásenia.

2.3. Spotrebiteľ: je ten Člen klubu, ktorý sa zapojil do systému, aby mal možnosť nakupovať výrobky
pre osobnú spotrebu a/alebo pre blízku rodinu. Nevykonáva budovatelskú ani sponzorskú činnosť,
teda nemá v „Klube Flavon max” ani jedného spolupracovníka, ktorého priamo pripojil do siete.

2.4. Budovateľ siete: ten Člen klubu, ktorý okrem nákupu výrobkov „Flavon” pre osobnú spotrebu
a/alebo pre blízku rodinu vykonáva budovateľskú a sponzorskú činnosť, z toho dôvodu má aspoň
jedného Člena klubu, ktorého pripojil do „Klubu Flavon max” priamo on.
2.5. Sponzor: je Člen Klubu ktorý pomáha ostatným pripojiť sa do jeho vlastnej siete, budovanej
vrámci Klubu Flavon max. Sponzorom je ten Člen, ku ktorému sa ďalší člen pripojil priamo.
Povinnosťou Sponzora je dostatočná aktivita, ktorú od neho môžeme očakávať, taktiež podpora a
pomoc členom svojej skupiny, a náborová činnosť pre čo najrozsiahlejší rozvoj siete v miere
zodpovedajúcej jeho aktuálnej provízie, ďalej spolupráca s firmou Flavon Group a s členmi svojej
skupiny.
2.6. GPS sponzor: V prípade systému GPS je sponzorom Člena ten člen klubu, ktorý ho priamo pripojil
do siete GPS. Člen klubu sa dostáva na prvú úroveň organického stromu GPS sponzora. GPS Sponzor a
Sponzor Člena nemusí byť tá istá osoba‐ a najčastejšie ani nie je.
2.7. Sponzorská línia: reťazec Členov Klubu; daný Člen klubu, jeho aktívny sponzor a tiež jeho aktívny
sponzor atď., teda všetci, ktorí spolupracujú v budovaní siete. Všetky sponzorské línie vychádzajú od
firmy Flavon Group. Sponzorská línia sa nepreruší ani v prípade, keď sa jeden člen stane inaktívnym,
vystúpi alebo sa vylúči. V takomto prípade funguje sponzorská línia ďalej s vynechaním inaktívneho
Člena Klubu.
2.8. Organický strom: V prípade systému GPS sa sponzorská línia – ktorú v tomto prípade nazývame
koncentrickými kruhmi‐ a úrovne organického stromu odlišujú. Organický strom tvorí reťazec ľudí,
ktorých Člen do siete pripojil osobne. Člen klubu pripojený GPS Sponzorom sa dostáva na prvú
úroveň organického stromu GPS Sponzora. Organický strom je teda skutočná štruktúra siete
pripojení.
2.9. Skupina: sieť členov, ktorú uviedol do činnosti a sponzoruje Budovateľ siete.
2.10. Aktivačný kartón: prvý zakúpený kartón v danom mesiaci v hodnote 3 bodov. Je to kartón
aktivity Člena Klubu, ktorý je jednou z podmienok vyplácania provízie za mesačný obrat. Samotná
kúpa aktivačného kartónu neznamená aktívnu účasť v Klube.
2.11. Aktívny budovateľ siete: je Člen, ktorý plní svoje sponzorské povinnosti, spraví všetky
racionálne činnosti pre úspešný predaj tovaru a budovaniu svojej skupiny, v rámci ktorých sa v
určitých intervaloch zúčastňuje na podujatiach organizovaných Flavon Group, v prípade nároku zo
strany firmy prednáša na podujatí, podporuje nových členov a udržuje osobný, telefonický, e‐mailový
kontakt s Flavon Group. Miera očakávanej aktivity je úmerná aktuálnej provízie.
2.12. Obchodný zástupca/agent: spoločnosť s právnym zástupcom, alebo bez právneho zástupcu,
súkromný podnikateľ, alebo iná forma zoskupenia menovaná v Občianskom zákonníku, ktorá
uzavrela poverovaciu zmluvu s firmou Flavon Group a v ktorej Člen Klubu zastupuje vedúcu pozíciu
alebo má právny členský vzťah.
2.13. Výkon v predmetnom mesiaci: mesačný súhrn nákupov aktívneho Člena Klubu, ktorých
objednávka aj úhrada bola do konca mesiaca pripísaná na účet Spoločnosti – dátumy uzávierok sú
zverejnené na webovej stránke Flavon Group pod názvom „Termíny mesačných uzávierok”. Pokiaľ sa
k Flavon Group dostaví objednávka, zmluva o členstve, vyúčtovanie alebo suma po vypršaní hore

uvedeného termínu uzávierky (s presnosťou na hodinu), potom tieto položky Flavon Group
automaticky započítava do nasledujúceho, novo načatého mesiaca.
2.14. Počet bodov:
a.)
b.)

3 body: registračný kartón, resp. aktivačný kartón.
2 body: nákup v danom mesiaci nad registračný resp. aktivačný kartón

2.15. Kvalifikačné body: Výpočet bodov potrebných ku kvalifikácii na lídrovské úrovne a účasti na
rôznych súťažiach vyhlásených firmou:
a.) v klasickom systéme: body získané po nákupe členov v rýchlom štarte na prvých troch aktívnych
úrovniach Člena klubu.
b.) v prípade systému GPS: body získané po nákupe členov v rýchlom štarte na prvých troch aktívnych
úrovniach organického stromu Člena klubu.
2.16. Kartón: 4 fľašky Flavon max®, Flavon kids®, Flavon Green® alebo Flavon active®, Flavon
protect® alebo 3 fľašky Flavon max Plus+®. Flavon Group umožňuje aj nákup zmiešaného kartónu.
2.17. Refundácia: príspevok, ktorý aktívny Člen Klubu dostane po svojom výkone v danom mesiaci po
mesačnej uzávierke a to v podobe zľavy z nákupu alebo ako províziu (základná, lídrovská). V Klube
Flavon max rozlišujeme provízie:
a.)
b.)

základné
lídrovské (diferenčný bonus a extra diferenčný bonus)

2.18. Vyplácanie provízií/základná cena: základná cena 1 kartónu je: 100 EUR (v prípadoch patriacich
pod zákon o DPH, sa základná cena rovná základu dane). Základná cena kartónu tvorí základ výpočtu
provízií.
2.19. Uzávierka mesiacov: Dni mesačných uzávierok sú zverejnené na stránke firmy Flavon Group.
2.20. Cena pre Člena Klubu: Cena 1 kartónu pre Člena Klubu je 106,29 EUR+ DPH.
2.21. Osobný obrat: nákup ľubovoľných kartónov (typy kartónov: registračný, aktivačný, nad
aktivačný) priradený k členovi Klubu v predmetnom mesiaci.
2.22. Majiteľ CP: majiteľom CP tj. koordinačného bodu môže byť Člen Klubu, ktorý
1. v dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch dosiahne alebo prekročí právo na províziu
1275,6 EUR + DPH alebo
2. ten Člen Klubu za ktorého zo sponzorskej línii nad ním ručí hotovostnou zárukou Elitný
Člen Klubu a jeho podnikanie, ktorého skupina v poslednom mesiaci dosiahla aspoň
Elitnú úroveň obratu.
Majiteľ CP a Flavon Group spolu uzavrú špeciálnu dohodu, aby mohol majiteľ CP, členov a budúcich
členov zásobovať výrobkami priamo. Majiteľ CP má možnosť objednať/odobrať si od Flavon Group
naraz 12 kartónov výrobkov takým spôsobom, že uhradí a vytvorí zoznam kupujúcich (pomenovanie)
až potom, ako výrobky predal. Majiteľ CP vykonáva pomenovanie vo svojej Online kancelárii. V deň
realizácii predaja zašle majiteľ CP finančnú protihodnotu tovaru na účet Flavon Group. Hotovosť,

ktorú obdrží nie je jeho majetkom, preto s ňou nemôže narábať ako s vlastným majetkom. Pokiaľ
majiteľ CP obdržanú finančnú čiastku bezodkladne neodovzdá spoločnosti Flavon Group, dopúšťa sa
tak hrubého porušenia zmluvy, následkom ktorého je okamžitá výpoveď Dohody CP, Poverovacej
zmluvy a Dohody o Klubovom členstve. Flavon Group vystaví a zaeviduje daňový doklad tým
zákazníkom, ktorí boli uvedení, pomenovaní majiteľom CP.
3. aj nový Člen Klubu môže byť majitelom CP, bez splnení hore uvedených podmienok, keď
pri objednávke 12 kartónov výrobkov spoločnosti Flavon Group zloží ich finančnú
protihodnotu vo forme kaucie.
Pokiaľ dôjde k uzavretiu dohody o členstve v Klube Flavon max, alebo ku kúpe produktov Flavon
mimo predajne Flavon Group Kft ‐ okrem objednávok realizovaných telefonicky, alebo cez internet ‐
má člen Klubu možnosť odstúpiť do 8 dní bez udania dôvodu, od podpísania zmluvy tak, že svoj
úmysel o odstúpení písomne zašle na adresu Flavon Group (4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.). V
takomto prípade Flavon Group vymaže Člena Klubu z evidencie. Na spätný odber výrobkov
nakúpených mimo oficiálnej predajne Flavon Group ‐ okrem objednávok realizovaných telefonicky,
alebo cez internet‐ má člen nárok v prípade, že vráti výrobok spoločnosti Flavon Group v
nezmenenom stave bez zníženia jeho hodnoty. Predaj výrobku v bežnom obchodnom predaji resp. v
internetovom obchode je zakázaný. Členovia Klubu môžu predávať výrobky Flavon výlučne formou
priameho predaja.
2.23. Online Kancelária: Člen Klubu sa po pripojení do Klubu Flavon max môže pomocou
identifikačného čísla a hesla prihlásiť do Online kancelárie, ktorá je dostupná cez webovú stránku
www.flavonmax.com. Člen Klubu dostáva pomocou Online kancelárie aktuálne informácie o svojej
činnosti, ako aj o činnosti svojej siete, môže realizovať svoje objednávky, riadiť svoje CP, dostane sa k
všetkým formulárom potrebným k jeho práci a zároveň sa k nemu dostanú aktuálne informácie
týkajúce sa Flavon Group. Člen Klubu vidí nákupy vo vlastnej sieti 6 úrovní hlboko, VIP Člen Klubu 12
úrovní hlboko a Člen Klubu s Prezidentským alebo vyšším postavením až do 20. hĺbky.
Člen klubu na prezidentskom alebo vyššom poste môže požiadať písomne od Flavon Group, aby
informácie o vlastnej sieti, ako sú meno Člena Klubu, nákupy, termín vstupu neboli dostupné pre jeho
vyšších sponzorov. V prípade kladnej odpovedi na žiadosť, bude Flavon Group bez udania dôvodov
informovať dotknutého sponzora o určitých obmedzeniach.
Používanie Online kancelárie môže Flavon Group kedykoľvek bez udania dôvodu pozastaviť, pretože
jej účelom je výhradne uľahčiť a pomáhať prácu Členom Klubu a preto zabezpečenie Online
kancelárie nie je povinnosťou Flavon Group.

Všetky informácie, ku ktorým sa Člen dostal cez Online kanceláriu sa považujú za obchodné
tajomstvo, preto ich nesmie vydávať a zviditeľniť tretej osobe. Porušenie tejto povinnosti znamená
okamžitévylúčenie Člena z klubu ako aj okamžitú výpoveď mandátnej zmluvy agenta/obchodného
predstaviteľa, v ktorom vystupuje ako člen alebo mandant.

3. Výplata provízie

Na vyzdvihnutie provízie má právo Obchodný zástupca (agent) Člena klubu, s ktorým Flavon Group
uzavrie poverovaciu zmluvu.
3.1. Podmienky Obchodného zástupcu (agenta)

1. spoločnosť s právnym zástupcom, alebo bez právneho zástupcu, súkromný podnikateľ, alebo
iná forma zoskupenia menovaná v Občianskom zákonníku, ktorá je overiteľná na základe
Živnostenského listu/registračnej listiny, súdneho- alebo obchodného registra;
2. v podnikaní stanovenom v 1. bode má Člen klubu mandátne alebo zastupovateľské právo.
3. zaznamenaný vhodný predmet činnosti, ktorý oprávňuje osobu vykonávať sprostredkovateľskú
činnosť.
4. podobnú sprostredkovateľskú činnosť u inej spoločnosti nevykonáva.
Ďalšie podmienky pre Obchodných zástupcov (agentov) so zahraničným sídlom:
5. v prípade ochodného zástupcu (agenta) registrovaného v rámci spoločnosti EU vlastniť IČ DPH.
6. v plnej miere vyhovieť predpisom krajiny sídla.
Obchodný zástupca (agent) je oprávnený vyzdvihnúť províziu predmetného mesiaca oproti faktúre vo
výške uvedenej na vyúčtovacom hárku zaslanom Členovi klubu. Čiastka provízie musí byť vyššia ako

maximálna nákupná zľava na jeden kartón výrobkov v danej krajine. Pokiaľ čiastka nedosiahne výšku
tejto hodnoty, suma provízie sa bude kumulovať dovtedy, až jej hodnota nedosiahne požadovanú
výšku, vtedy je možnosť si ju vybrať.
3.2. Podmienky vyplatenia provízie predmetného mesiaca:
1.
2.
3.
4.

kúpa aktivačného kartónu Členom Klubu do 15. dňa v predmetnom mesiaci
uzavretá Poverovacia zmluva s Flavon Group
vystavenie faktúry zo strany podnikania.
aktívna (vid. vyššie: aktívny budovateľ siete) a pravidelná účasť v sieti Klubu Flavon
max.
5.
Splnenie ostatných podmienok uvedených pri jednotlivých typoch provízií.
Pokial padne doba lehoty (15. deň predmetného mesiaca) nákupu aktivačného kartónu na pracovné
voľno, lehotná doba nákupu aktivity sa posúva na prvý najbližší pracovný deň. Kartóny nakúpené po
stanovenej lehote započítava Flavon Group Kft. automaticky na nasledujúci mesiac.
Výnimkou je prípad, keď sa Člen klubu v predmetnom mesiaci zaregistruje na Autoship. V tomto
prípade je možné nakúpiť kartón aktivity do posledného pracovného dňa v mesiaci.
3.3.Druhy provízií: Flavon Group vypláca provízie za vlastný nákup nad aktivačný kartón
resp. za nákup výrobkov v rámci skupiny podľa nasledujúcich pravidiel:
3.4.Vyúčtovanie provízií: Na základe obratu v danom kalendárnom mesiaci vyúčtuje
Flavon Group provízie pre všetkých Členov Klubu/Obchodných zástupcov
oprávnených na provízie. Zaslané vyúčtovanie je informatívne. Flavon Group zasiela
vyúčtovanie provízií Členom Klubu elektronickou formou do 15. dňa nasledovného
mesiaca. Pokiaľ Člen Klubu nesúhlasí z obsahom vyúčtovania, resp. sa vyúčtovanie
nezhoduje s jeho vyúčtovaním, má možnosť zaslať do 15 dní od doručenia námietku

Flavon Group, po vypršaní tejto lehoty reklamácia nie je možná. Výplata provízie sa
vykoná od 15. dňa nasledujúceho mesiaca po nákupe na základe obdržanej faktúry.
3.5.Lehota vyzdvihnutia provízie: Po uzávierke obchodného roka firmy Flavon Group (1.
január‐ 31. december) nie je možnosť spätnej výplaty provízie. Provízie vzniknuté v
mesiaci december je možné vyzdvihnúť do 31. decembra nasledujúceho roku.
3.6.Stanovenie výšky provízie: vo forme provízie je možné spätne prerozdeliť medzi
Členmi Klubu 65% základnej ceny výrobkov, 60%, ako základnú províziu, a 4+1% ako
lídrovský bonus. Základné provízie nie je možné blokovať, lídrovský a diferenčný
bonus áno.
Sumu provízie rozdeluje Flavon Group na dve časti:
1.) Nákupná zľava:
‐
Z čiastky provízie aktívnych Členov Klubu oprávnených získať províziu poskytuje
Flavon Group nákupnú zľavu vo výške maximálne 60 EUR + DPH (76,2 EUR s DPH) za kartón.
‐
v danom mesiaci je možné využiť nákupnú zľavu maximálne na 3 kartóny výrobkov,
teda maximálna zľava v jednom mesiaci je 3x 60 EUR+DPH
‐
pokiaľ provízia nebola využitá vo forme zľavy v danom mesiaci a Člen Klubu ju nechce
na základe faktúry vybrať, je možné provízie kumulovať a využiť ako nákupnú zľavu v
nasledujúcich šiestich mesiacoch.
‐
nákupnú zľavu je možné využiť do 6 mesiacov od jej vzniku.
‐
člen Klubu sa môže voľne rozhodnúť či získanú čiastku využije ako nákupnú zľavu,
alebo si ju cez Obchodného zástupcu/agenta nechá vyplatiť na základe faktúry.
‐
nákupnú zľavu z viacerých mesiacov je možné sčítať maximálne do výšky 60 EUR +
DPH (76,2 EUR s DPH) za kartón. Pokiaľ podnikanie Člena Klubu nie je platcom DPH a
rozhodne sa, že svoju nákupnú zľavu vyfakturuje, speňaží, v tom prípade vystaví doklad na
netto 60 EUR na firmu Flavon Group.
2.) Provízia
Pokiaľ Člen Klubu nevyužije svoju províziu ako na nákupnú zľavu, Flavon Group ju vyplatí
Obchodnému zástupcovi/agentovi Člena klubu výlučne proti daňovému dokladu, faktúre.
Províziu si môžu vyzdvihnúť podnikatelia, ktorí nie sú platcami DPH vo výške hodnoty bez
DPH „netto”, podnikatelia, ktorí sú platcami DPH „brutto” (netto+27% DPH). Člen Klubu môže
vyfakturovať svoju províziu do 31. decembra predmetného roku.
3.7. Povinnosti Obchodného zástupcu/agenta:
-

dodržiavať stanovenia Poverovacej zmluvy, Organizačného a prevádzkového poriadku, Online
Všeobecných zmluvných podmienok, Etického kódexu a smerodajných legislatív.

-

pokiaľ dojde k zmene osobných údajov (s dodržiavaním pravidiel na ochranu údajov) je
povinný zmeny bezodkladne oznámiť firme Flavon Group

-

v prípade, že Obchodný zástupca/agent alebo priradené podnikanie, alebo niektorý člen
Obchodného zástupcu/agenta praje byť priamo alebo nepriamo predstaviteľom podobného
systému, teda plánuje uzatvoriť zmluvu s podobným predmetom s inou firmou, je povinný
pred uzatvorením zmluvy získať písomný súhlas od Flavon Group. Neprítomnosť písomného
súhlasu znamená okamžité vypovedanie Poverovacej zmluvy a zaniknutie Členského statusu v
Klube Flavon max.

-

je povinný vykonať všetky primerané úsilia v záujme plnenia svojich úloh.
3.8. Zánik Poverovacej zmluvy:

-

ktorákoľvek strana má právo písomne vypovedať Poverovaciu zmluvu do konca predmetného
mesiaca. Výpovedná doba je v prvom roku 1 mesiac, v druhom 2 mesiace, v treťom a v
ostatných 3 mesiace.

-

v prípade porušenia zmluvy môže jedna strana bezodkladne vypovedať zmluvu druhej strane
písomným prehlásením, keď daná strana hrubo porušila stanovy Poverovacej zmluvy,
Organizačného a prevádzkového poriadku alebo povinnosti stanovené v Občianskom
zákonníku „V. zákon z r. 2013”. Zo strany obchodného zástupcu/agenta sa za porušenie zmluvy
považuje napr.:



nelegálna propagácia výrobkov na internete alebo v lekárňach;



diskontácia (znižovanie cien)



štrukturálna manipulácia siete falošnými zmluvami;



vyhlásenia týkajúce sa liečivých účinkov produktov;



vyhlásenia, ktoré kazia dobré meno firmy Flavon Group.



keď sa Obchodný zástupca/agent alebo pripojená firma, alebo mandant/konateľ firmy, alebo
ich blízky rodinný príslušník priamo alebo nepriamo cez iné podnikanie pridá k firme ktorá
pracuje priamym systémom predaja (direct selling) bez písomného súhlasu firmy Flavon
Group.
4. FLAVON GLOBAL PARTNER SYSTEM

4.1. Pripojenie sa do systému GPS:
a.) Pokiaľ si Člen klubu ktorý sa praje pripojiť do Klubu Flavon max a chce budovať skupinu v rámci
systému Flavon Global Partner System (ďalej len GPS) môže to urobiť tak, že sa pripojí do systému
GPS.
b.) Budovať sieť v systéme GPS majú možnosť aj tí členovia, ktorí sú členmi Klubu Flavon max podľa
klasického systému. V tomto prípade sa zo skupinou budovanou v klasickom systéme a skupinou GPS
zaobchádza oddelene. Po nákupe členov pripojených v klasickom systéme je Člen oprávnený na
klasické spätné prerozdelenie.
V systéme GPS sa sieť buduje po dvoch. Na prvú úroveň sa priradia 2 nový členovia, na druhú 2-2, teda
spolu 4, potom 8, 16, 32 a 64 (ďalej len strom). Každý strom teda štartuje dvoma nohami.

4.2./ Základné pravidlá budovania sieťovej štruktúry (stromu):
Pravidlá, podľa ktorých získa Člen pripojený sponzorom (viď. bod 2.6) GPS svoje skutočné miesto v
štruktúre:
a.) Najbližšie voľné miesto pri jeho Sponzorovi GPS. Keď je viac takýchto rovnocenných miest
pod Sponzorom GPS, rozhodujú nasledovné pravidlá:
b.) Nový člen sa dostáva pod toho Sponzora, ktorý má zakúpený kartón aktivity na daný mesiac
(ešte neuzavretý mesiac). Keď je viac takýchto sponzorov, rozhoduje ďalšie pravidlo:
c.) Nový člen sa dostane pod toho sponzora, ktorý má od vstupu do siete viac zakúpených
kartónov. Keď majú rovnaký počet, rozhodne nasledujúce pravidlo:
d.) Nový člen sa dostáva pod toho sponzora, ktorý sa skôr zaregistroval do siete (na základe
dátumu vstupu). Keď je viac takýchto sponzorov, rozhoduje ďalšie pravidlo:

e.) Nový člen sa dostáva pod toho sponzora, ktorého identifikačné číslo v sieti je menšie.
4.3.Podmienky odštartovania nového stromu (kruhu)
Člen klubu,
a.) ktorému sa sieť naplní do 6 úrovní na oboch nohách (teda pod sebou má 126 ľudí) a
b.) na na prvej úrovni vlastného organického stromu – do nekonečnej hĺbky GPS kruhu‐ má
aspoň 6 Členov klubu v systéme GPS, teda aspoň 6 ľudí pripojil do siete priamo.

5. Druhy zárobkov
5.1. Typy základnej provízie:
1. Refundácia z osobného obratu: Člen Klubu nedostáva refundáciu v danom mesiaci po prvom
zakúpenom kartóne (tzv. aktivačný kartón). Pokiaľ si Člen Klubu zakúpi v danom mesiaci viac
kartónov výrobkov, po uzávierke mesiaca dostáva osobnú refundáciu zo základnej ceny
každého kartónu zakúpeného nad kartón aktivity vo výške 20% nezávisle od dátumu vstupu
do siete. V prípade balíka VIP je výška refundácie 120 EUR.
2. Rýchly štart: v mesiaci vstupu Člena a v nasledujúcom mesiaci dostáva po kartóne aktivity (3
body) sponzorská línia po každom novom členovi
zaregistrovaného podľa klasického systému: 20‐20‐20%‐nú (20 EUR+DPH) províziu na troch
organických aktívnych úrovniach.
zaregistrovaného podľa systému GPS: 10‐10%‐nú (10 EUR+DPH) províziu na šiestich
aktívnych úrovniach v prípade splnenia podmienok uvedených v bode č. 4.
Za kartóny zakúpené novým Členom nad aktivačný kartón vypláca Flavon Group osobnú
refundáciu vo výške 20%. V tomto prípade bude sponzorskej línii vyplatených 40%, pretože
zo 60%‐ného spätného prerozdelenia už Flavon Grup vyplatil 20% ako osobnú refundáciu –
preto je každý sponzor oprávnení na troch organických aktívnych úrovniach na províziu vo
výške 13,3 EUR+DPH (16,9 EUR s DPH) za členmi registrovanými v klasickom systéme, a na
províziu vo výške 6,65 EUR+DPH (8,45 EUR s DPH) na šiestich aktívnych úrovniach za členmi
registrovanými v systéme GPS.
3. Platba podľa úrovní: každý aktívny Člen Klubu je po nákupe spolupracovníkov, ktorí sú po
rýchlom štarte oprávnený na 5% (5 EUR)‐nú províziu:
 po nákupoch aktivity členov registrovaných podľa klasického marketingu do 12‐tich
organických aktívnych hĺbok.
 po nákupoch aktivity členov registrovaných podľa GPS – podľa splnení podmienok
stanovených v bode č. 4.‐ do 12‐tich aktívnych hĺbok.

4. Provízie GPS:

Každý Člen nezávisle od toho, či sa zaregistroval v klasickom marketingovom systéme alebo v
systéme GPS, dostáva od firmy Flavon Group Kft. províziu po obrate spolupracovníkov Flavon GPS
nasledovne:


SPOTREBITEĽSKÁ PROVÍZIA GPS: Každý aktívny Člen klubu dostáva „Spotrebiteľskú províziu
GPS” v prvých dvoch mesiacoch členstva (mesiac, kedy sa zaregistroval a nasledujúci mesiac)
po obrate členov pod ním nezávisle od počtu a aktivity členov, ktorých sponzoroval (pripojil)
do siete.
Od tretieho mesiaca je na „Spotrebiteľskú províziu GPS” oprávnený ten Člen klubu /Agent/,
ktorý má aspoň dvoch spolupracovníkov v celej sieti, ktorých pripojil priamo.
Výpočet Spotrebiteľskej provízie GPS: Provízia z obratu aktívnych spolupracovníkov Flavon
GPS na prvých 3 úrovniach (10% v prípade rýchleho štartu a 5% pri vyplácaní podľa úrovní).
Člen klubu a jeho podnikanie je oprávnené na províziu aj v tom prípade, keď ani jeden člen,
ktorého pripojil priamo, nie je aktívny.



SPOLUPRACOVNÍCKA PROVÍZIA GPS: Člen klubu, ktorý aktívne podporuje rozvoj siete, teda
má pod sebou aspoň 6 bodový obrat po nákupe tých spolupracovníkov (nezávisle od toho, či
pracujú podľa klasického marketingu alebo podľa Flavon GPS), ktorých pripojil priamo (teda
na prvej úrovni organického stromu), je oprávnený na „Spolupracovnícku províziu GPS”.
Výpočet Spolupracovníckej provízie GPS: provízia (10% v prípade rýchleho štartu a 5% pri
vyplácaní podľa úrovní)po obrate aktívnych GPS spolupracovníkov v 6 hĺbkach. Člen klubu je
oprávnený na túto províziu už aj dvoma priamo sponzorovanými aktívnymi Členmi.



LÍDROVSKÁ PROVÍZIA GPS: Člen klubu, ktorý aktívne podporuje rozvoj siete, teda má pod
sebou aspoň 18 bodový obrat od tých spolupracovníkov (nezávisle od toho, či pracujú podľa
klasického marketingu alebo podľa Flavon GPS), ktorých zaregistroval On sám, priamo (teda
na prvej úrovni organického stromu), je oprávnený na „Lídrovskú províziu GPS”.
Výpočet Lídrovskej provízie GPS: je to provízia po obrate aktívnyh spolupracovníkov v 12
hĺbkach. Člen klubu je oprávnený na túto províziu, keď má aspoň 6 priamo sponzorovaných
aktívnych Členov.

Hore rozpísané podmienky platia na získanie provízie vzniknutej v systéme GPS na celej sponzorskej
línii, nezávisle od toho, či sú sponzori zaregistrovaní v klasickom systéme alebo vo Flavon GPS.
5. Program podporujúci sponzorskú (náborovú) činnosť
a.)
Člen Klubu, ktorého obrat v danom mesiaci na 3 aktívnych úrovniach po nových
členoch dosiahne hodnotu 40 rýchloštartovacích (kvalifikačných) bodov, je oprávnený na 1
kartón výrobkov.
b.)
Člen Klubu, ktorého obrat v danom mesiaci na 3 aktívnych úrovniach po nových
členoch dosiahne hodnotu 80 rýchloštartovacích (kvalifikačných) bodov, , je oprávnený na 1
kartón výrobkov.
c.)
Člen Klubu, ktorého obrat v danom mesiaci na 3 aktívnych úrovniach po nových
členoch dosiahne hodnotu 120 rýchloštartovacích (kvalifikačných) bodov, , je oprávnený na 1
kartón výrobkov.

/Tieto kartóny sú určené na vlastnú spotrebu a na ochutnávanie, nemôžu sa použiť k
získavaniu bodov./
6.Lídrovské stupne a lídrovské bonusy
6.1. Lídrovské hodnosti:
Klub Flavon max rozoznáva 7 vedúcich pozícií a v rámci siedmej pozície (Prezident) ďalších 5 pozícií.
Daný lídrovský stupeň dosiahne ten člen Klubu, ktorý dosiahne ‐ dole podrobne rozpísaný ‐ počet
bodov v danom mesiaci.
Pri kvalifikáciách sa pri určení bodov firma Flavon Group počíta obrat na 6 aktívnych úrovniach a z
osobného obratu daného člena pridáva maximálne 3 body (po kúpe prvého kartónu v mesiaci).
Výpočet lídrovského bonusu sa zhoduje s výpočtom základnej provízie: za kúpou prvého kartónu sa
pripisujú 3 body, za všetky ďalšie kartóny 2 body. Na základe týchto bodov sa počíta lídrovský bonus.
A.)
Team Leader: aktívny Budovateľ siete, ktorého skupina dosiahne na šiestich aktívnych
úrovniach 100 bodový obrat v danom mesiaci. Je oprávnený na titul „Flavon max Team Leader”, na
odznak a má nárok zúčastniť sa zdarma s partnerom (plnoletý rodinný príslušník) na jednom z dvoch
celo krajinných podujatí Flavon Group nasledujúcich po jeho prvom dosiahnutí tejto úrovne.
B.)
Team Leader plus: aktívny Budovateľ siete, ktorého skupina dosiahne na šiestich aktívnych
úrovniach 250 bodový obrat v danom mesiaci. Je oprávnený na titul „Flavon max Team Leader plus” a
tiež na 1%‐ný lídrovský bonus na 12‐tich úrovniach (V systéme GPS podľa toho, v akej miere splnil
podmienky, na 3,6 alebo 12‐tich úrovniach) nad čiastku, ktorú nezablokoval Člen jeho skupiny, ktorý
sa tiež kvalifikoval v tom istom mesiaci na lídrovský stupeň (napr.Team Leader plus, Elit, Elit plus,
Diamantový Elit, Diamantový Elit plus alebo Prezident).
C.)
Elit: aktívny Budovateľ siete, ktorého skupina dosiahne na šiestich aktívnych úrovniach 500
bodový obrat v danom mesiaci. Je oprávnený na titul „Flavon max Elit”, na zlatý odznak a –pokiaľ
splní vypísané podmienky‐ na tuzemské školenie pre dve osoby, ako hosť Flavon Group, ako aj na
2%‐ný lídrovský bonus na 12‐tich úrovniach (V systéme GPS podľa toho, v akej miere splnil
podmienky, na 3,6 alebo 12‐tich úrovniach) nad čiastku, ktorú nezablokoval Člen jeho skupiny, ktorý
sa tiež kvalifikoval v tom istom mesiaci na lídrovský stupeň. Člen klubu sa môže zúčastniť na
nasledujúcom prvom tuzemskom školení pre dve osoby výlučne s plnoletým rodinným príslušníkom.
D.)
Elit plus: aktívny Budovateľ siete, ktorého skupina dosiahne na šiestich aktívnych úrovniach
750 bodový obrat v danom mesiaci. Je oprávnený na titul „Flavon max Elit plus” a tiež na 2%‐ný
lídrovský bonus na 12‐tich úrovniach (V systéme GPS podľa toho, v akej miere splnil podmienky, na
3,6 alebo 12‐tich úrovniach) nad čiastku, ktorú nezablokoval Člen jeho skupiny, ktorý sa tiež
kvalifikoval v tom istom mesiaci na lídrovský stupeň.
E.)
Diamantový Elit: aktívny Budovateľ siete, ktorého skupina dosiahne na šiestich aktívnych
úrovniach 1000 bodový obrat v danom mesiaci. Je oprávnený na titul „Flavon max Elit”, na zlatý
odznak zdobený diamantom. Ďalej–pokiaľ splní vypísané podmienky‐je hosťom spoločnosti Flavon
Group na zahraničnom školení pre dve osoby za luxusných podmienok a tiež na 3%‐ný lídrovský
bonus na 12‐tich úrovniach (V systéme GPS podľa toho, v akej miere splnil podmienky, na 3,6 alebo
12‐tich úrovniach) nad čiastku, ktorú nezablokoval Člen jeho skupiny, ktorý sa tiež kvalifikoval v tom

istom mesiaci na lídrovský stupeň. Člen klubu sa môže zúčastniť na nasledujúcom prvom
zahraničnom školení pre dve osoby výlučne s plnoletým rodinným príslušníkom.
F.)
Diamantový Elit plus: aktívny Budovateľ siete, ktorého skupina dosiahne na šiestich
aktívnych úrovniach 1750 bodový obrat v danom mesiaci. Je oprávnený na titul „Flavon max Elit plus”
a tiež na 3%‐ný lídrovský bonus na 12‐tich líniách nad čiastku, ktorú nezablokoval člen kvalifikujúci sa
na vyššiu pozíciu v danom mesiaci.
Podmienkou vyplatenia lídrovského bonusu a zúčastnenia sa hore stanovených školení je dosiahnutie
40 bodov rýchleho štartu na troch aktívnych úrovniach v mesiaci alebo v mesiacoch kvalifikácie. V
prípade systému GPS sa podmienky výpočtu a vyplácania provízie sa zhodujú s podmienkami
deklarovanými v bode č. 5.4. Podrobné podmienky aktuálnych súťaží zverejňuje firma Flavon Group
Kft. na stránke http://www.flavonmax.sk/sk/aktuality.
G.)

Prezidentský Člen:

a.) aktívny Budovateľ siete, ktorého skupina dosiahne na šiestich aktívnych úrovniach 2500 bodový
obrat v danom mesiaci. Má nárok ma titul „Prezidentský Člen Flavon max”, na zlatý odznak zdobený
dvoma diamantmi –pokiaľ splní vypísané podmienky‐, je hosťom spoločnosti Flavon Group na
zahraničnom školení za luxusných podmienok, a tiež na 4%‐tný lídrovský bonus na 20‐tich úrovniach
(V systéme GPS podľa toho, v akej miere splnil podmienky, na 3,6 alebo 12‐tich úrovniach) nad
čiastku, ktorú nezablokoval Člen jeho skupiny, ktorý sa tiež kvalifikoval v tom istom mesiaci na
lídrovský stupeň. Člen klubu sa môže zúčastniť na nasledujúcom prvom zahraničnom školení pre dve
osoby výlučne s plnoletým rodinným príslušníkom. V prípade pozície „Prezident” zbieranie bodov
rýchleho štartu na troch aktívnych úrovniach nie je podmienkou vyplácania lídrovského bonusu.
Prezidentský Členovia Rubín, Smaragd, Zafír a Platina sú ďalej oprávnený mesačne na 1%‐ný extra
bonus po obrate svojej skupiny do nekonečnej hÍbky na čiastku, ktorú nezablokoval lídrovský
spolupracovník pod nimi kvalifikujúci v predmetnom mesiaci.

b.) Rubínový Prezidentský Člen: aktívny Budovateľ siete, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v bode
„Prezidentský Člen” a na šiestich úrovniach má aspoň jedného spolupracovníka s kvalifikáciou
„Prezidentský Člen” (na každej línii sa počíta najbližší), a mimo prezidentských línií uskutoční 1000
bodový obrat za mesiac. Má nárok na titul „Rubínový Prezidentský Člen Flavon max” a zlatý prsteň
zdobený rubínom ako aj na 4%‐tný extra diferenčný lídrovský bonus na 20‐tich úrovniach (V systéme
GPS podľa toho, v akej miere splnil podmienky stanovené v bode 5.4., na 3,6 alebo 20‐tich
úrovniach) nad čiastku, ktorú nezablokoval Člen, ktorý sa tiež kvalifikuje na lídrovskú pozíciu v
predmetnom mesiaci.
c.) Smaragdový Prezidentský Člen: aktívny Budovateľ siete, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v
bode „Prezidentský Člen” a má aspoň troch spolupracovníkov s kvalifikáciou „Prezidentský Člen” na
šiestich úrovniach na rôznych líniách (na každej línii sa počíta najbližší), a mimo prezidentských línií
na šiestich úrovniach uskutoční 1000 bodový obrat za mesiac. Má nárok na titul „Smaragdový
Prezidentský Člen Flavon max”, na zlatý prsteň zdobený smaragdom a tiež na 4%‐tný extra
diferenčný lídrovský bonus na 20‐tich úrovniach (V systéme GPS podľa toho, v akej miere splnil

podmienky stanovené v bode 5.4., na 3,6 alebo 20‐tich úrovniach) nad čiastku, ktorú nezablokoval
Člen, ktorý sa tiež kvalifikuje na lídrovskú pozíciu v danom mesiaci.

d.) Zafírový Prezidentský Člen: aktívny Budovateľ siete, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v bode
„Prezidentský Člen” a má aspoň piatich spolupracovníkov s kvalifikáciou „Prezidentský Člen” na
šiestich úrovniach na rôznych líniách (na každej línii sa počíta najbližší), a mimo prezidentských línií
uskutoční 1000 bodový obrat za mesiac. Má nárok na titul „Zafírový Prezidentský Člen Flavon max” a
zlatý prsteň zdobený zafírom a tiež na 4%‐tný extra diferenčný lídrovský bonus na 20‐tich úrovniach
(V systéme GPS podľa toho, v akej miere splnil podmienky stanovené v bode 5.4., na 3,6 alebo 20‐tich
úrovniach) nad čiastku, ktorú nezablokoval Člen, ktorý sa tiež kvalifikuje na lídrovskú pozíciu v
predmetnom mesiaci.
e.) Platinový Prezidentský Člen: aktívny Budovateľ siete, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v bode
„Prezidentský Člen” a má aspoň desiatich spolupracovníkov s kvalifikáciou „Prezidentský Člen” na
šiestich úrovniach na rôznych líniách (na každej línii sa počíta najbližší), a mimo prezidentských línií na
šiestich úrovniach uskutoční 1000 bodový obrat za mesiac. Má nárok na titul „Platinový Prezidentský
Člen Flavon max” a platinový prsteň zdobený diamantom a tiež na 4%‐tný extra diferenčný lídrovský
bonus na 20‐tich úrovniach (V systéme GPS podľa toho, v akej miere splnil podmienky stanovené v
bode 5.4., na 3,6 alebo 20‐tich úrovniach) nad čiastku, ktorú nezablokoval Člen, ktorý sa tiež
kvalifikuje na lídrovskú pozíciu v predmetnom mesiaci.
6.2. Strata lídrovského titulu:
Po mesačnej uzávierke stráca titul ten Elit, Diamantový Elit alebo Prezidentský Člen, ktorý:
‐
‐

je inaktívny v predošlích dvoch mesiacoch a
počas kvalifikačnej doby Flavon ‐ 1 jún až 31 máj ‐ štvrtýkrát nezakúpi svôj aktivačný
kartón.

Odo dňa stratenia titulu stráca Člen Klubu všetky výhody, ako školenia a cesty ‐na ktoré sa už
kvalifikoval spomínaným titulom ‐ ale zatiaľ sa na nich nezúčastnil, ako aj ostatné ceny, ktoré by mu
patrili podľa rozpisu.
6.3. Blokovanie lídrovského bonusu
Lídrovské bonusy (4+1%) sa môžu blokovať. Hodnota blokovaného bonusu je výška lídrovského
bonusu blokujúceho lídra (napr. Diamantový Elitný Člen dostáva namiesto 3%‐ného bonusu 1% v
prípade keď ho blokuje Elitný člen. Na neblokovanej línii dostáva naďalej 3% lídrovského bonusu.)
Lídri sú vedúcimi Partnermi firmy Flavon Group Kft., ktorí sa svojim správaním v rámci siete vo
veľkom podieľajú na obraze, vzhľade a dobrej povesti Klubu Flavon max. V prípadoch, keď vedúci
Člen klubu šíri vyhlásenia alebo sa správa takým spôsobom, že tým kazí povesť Klubu Flavon max,
alebo poruší etický kódex Spoločnosti má právo Flavon Group Kft. odňať jeho lídrovský titul po dobu
1‐6 mesiacov‐ od miery závažnosti činu‐ počas ktorej doby Člen klubu nie je oprávnený na lídrovský
bonus.

7. Objednávanie výrobkov
Minimálne množstvo objednávky je jeden kartón výrobkov.
7.1. Spôsob objednávky:
a.) Osobný nákup: Na základe vyplneného Objednávkového formulára môžu nakúpiť výrobky
Členovia Klubu osobne v obchodoch firmy Flavon Group počas otváracej doby.
b.) Jednorázová objednávka: objednávať je možné telefonicky, e‐mailom, faxom alebo cez
Online kanceláriu. Súčasne so zaslaním objednávky je potrebné uhradiť protihodnotu
výrobkov a poštovné (v hotovosti alebo bankovým prevodom) na účet firmy Flavon Group.
Dodávanie výrobkov sa realizuje pomocou kuriérskej služby.
Dodanie na územie Slovenskej republiky je 15 EUR/ 1‐10 kartónov. Viac informácií o cenách
doručenia do jednotlivých krajín nájdete na centrálnom čísle Flavon Group (+36 52 520 525) resp. na
webovej stránke: www.flavongroup.com.
Objednané produkty budú dodané potom, ako bola protihodnota objednávky pripísaná na účet
spoločnosti Flavon Group.
Pokiaľ protihodnota Objednávky dorazí v danom pracovnom dni do 17:00, zásielka bude odovzdaná
kuriérovi nasledujúci deň. V prípade, že sa adresa uvedená u Flavon Group nezhoduje s
korešpondenčnolu adresou objednávky, je potrebné zmenu nahlásiť súčasne s objednávkou.
Objednávky odoslané v posledných dňoch mesiaca sa započítavajú do daného mesiaca iba v prípade,
keď ich protihodnota dorazí na účet firmy do uzávierky mesiaca – dátumy nájdete na webovej
stránke Flavon Group „Termíny uzávierky mesiacov”. Pokiaľ sa protihodnota pripíše na účet Flavon
Group po stanovenej mesačnej uzávierke (s presnosťou na hodinu), Flavon Group ju automaticky
započítava do nasledujúceho, novo otvoreného mesiaca.

8. Záruka
Flavon Group Členom Klubu garantuje, že produkty, ktoré predáva, vo všetkom vyhovujú oficiálnej
špecifikácii výrobku. Pokiaľ sa v súvislosti so zakúpeným tovarom v záručnej lehote vyskytne dôvod
na reklamáciu kvality a bude sa považovaný za oprávnený, po zaslaní chybného tovaru Flavon Group
výrobok bezplatne vymení za nový. Pokiaľ sa reklamácia vyskytne po uplynutí spotrebnej doby
uvedenej na balení výrobku, nie je možné produkt vymeniť.

9. Členovia Klubu
Každý Člen Klubu je nezávislou zmluvnou stranou, ktorá vykonáva svoju obchodnú činnosť v súlade s
„Dohodou o Členstve v Klube Flavon max” a podľa právnych predpisov platných v danej krajine.
Členom Klubu môže byť iba plnoletá fyzická osoba.
9.1. Člen Klubu a jeho podnikanie: Člen Klubu fakturuje províziu vzniknutú na jeho pozícii cez svoje
podnikanie, ktoré podnikanie sa takto stáva Obchodným zástupcom/Agentom Flavon Group Kft..
Pokiaľ nastane zmena v údajoch podnikania, alebo v osobných údajoch Člena Klubu, je Člen Klubu

povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť spoločnosti Flavon Group. V prípade, že tak neurobí,
Flavon Group neberie na seba žiadnu zodpovednosť za prípadnú neoprávnenú bankovú tranzakciu,
vyplatenie a pod. Vzhľadom na porušenie povinnosti poskytovania informácii má Flavon Group právo
Členovi Klubu bezodkladne vypovedať zmluvu.
9.2. Zásada „Jeden Člen, jedna pozícia”: Každý Člen môže byť platne zaregistrovaný iba na jednej
pozícii v systéme Klubu. Manželia, rodinný príslušníci môžu byť zmluvnými partnermi aj osobitne, ale
vzájomne sa môžu sponzorovať iba na tej istej sponzorskej línii. Manželia sú zodpovední za svoju
vzájomnú pozíciu a považujú sa za jeden celok. Pokiaľ sa Flavon Group dozvie o porušení tohto bodu
zo strany Člena klubu, v tom prípade premiestni člena klubu pod rodinného príslušníka,
manžela/manželky, partnera alebo príbuzného žijúceho v tej istej domácnosti.
9.3. Prevod pozície: status členstva v Klube sa viaže na osobu. Na základe písomnej žiadosti podanej
Členom je prevod pozície možný iba s písomným súhlasom firmy Flavon Group, ktorá o žiadosti
rozhodne do 30 dní. V prípade prevodu pozície Členovi zanikne jeho aktuálna pozícia, stratí skupinu a
po dobu jedného roka sa nemôže pripojiť k inému Členovi Klubu. K svojmu terajšiemu sponzorovi sa
môže pripojiť kedykoľvek počas jedného roka ako nový Člen Klubu. Na vyplatenie provízie, ktorá
nadobudla ešte pred prevodom pozície má nárok pôvodný Člen, nový Člen môže disponovať iba s
províziou, ktorá vznikla po prevode pozície, na spätné vyplatenie provízie nemá nárok. Predstieraný,
fiktívny prevod statusu, alebo uzavretie dohody s tajným, nečistým úmyslom je prísne zakázaný!
Pokiaľ Člen Klubu, alebo jeho podnikanie podpíše takúto zmluvu, prípadne v nej spolupracuje, bude
okamžite vylúčený.
9.4. Výmena pozícií: Pri výmene klubových statusov medzi Členmi platia tie isté pravidlá, ako pri
prevode pozície s tým, že keď si status vymenia dvaja Členovia Klubu, ich členstvo nezanikne, keďže
pozíciu prevádza jeden Člen klubu na druhého. Flavon Group má právo žiadosť kedykoľvek
odmietnuť. Pokiaľ sa môže opodstatnene predpokladať, že za výmenou stojí úmysel výmeny
sponzora, zmena štruktúry alebo preskupovanie, znamená to okamžité vylúčenie.
9.5. Výmena sponzora: výmenu sponzora je možné previesť iba s povolením firmy Flavon Group, na
základe písomnej žiadosti Člena Klubu, ku ktorej žiadosti sa priloží podpis sponzorov na 12‐tich
úrovniach nad Členom. Pokiaľ jeho sponzorská línia nedosahuje 12 úrovní, na najvyššej úrovni je
podpias firmy Flavon Group. Žiadajúci Člen bude zo svojej terajšej pozície vymazaný a dostane
povolenie, aby sa okamžite pripojil k novému sponzorovi. Po vymazaní pozície Člen Klubu nemôže
vziať so sebou svoju vybudovanú sieť, svojich Členov klubu, túto preberá jeho bývalý najbližší sponzor
v sieti. Firma Flavon Group má právo žiadosť odmietnuť, pokiaľ sa opodstatnene môže domnievať, že
za výmenou stojí úmysel výmeny štruktúry alebo preskupovanie.
9.6. Strata skupiny: Pokiaľ si Sponzor nezakúpy svôj kartón aktivity po dobu 6 mesiacov, po uzávierke
6.‐ho inaktívneho mesiaca ho Flavon Group preradí za Spotrebiteľa, čím – do nekonečnej hÍbky‐
stráca svoju skupinu, ktorá sa takto posunie o úroveň vyššie na sponzorskej línii k nasledujúcemu
aktívnemu Budovateľovi siete. Po strate skupiny Člen klubu nemá možnosť získať späť svoju skupinu,
ale budovaním novej skupiny sa v budúcnosti môže stať znovu Sponzorom.
9.7. Zánik, zrušenie Členskej zmluvy


Členskú zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek strana zaslaním písomného vyhlásenia
výpovede druhej strane do konca predmetného mesiaca. Pokiaľ sa bývalý člen chce znovu

pripojiť do Klubu, po uplynutí jedného kalendárneho roka tak môže urobiť pripojením sa k
ľubovoľnému členovi siete. Po dobu jedného roka (od výpovede) sa môže zaregistrovať ako
nový člen iba pod bývalého sponzora s tým, že stráca svoju bývalú skupinu (pod sebou).


Vylúčenie: v prípade porušenia Poverovacej zmluvy a Dohody o členstve v Klube môže tieto
zmluvy Flavon Group okamžite vypovedať a písomne zaslať vylúčenie dotyčnému Členovi a
Obchodnému zástupcovi/agentovi. Súčasne s vylúčením Flavon Group vypovedá aj
Poverovaciu zmluvu uzatvorenú s podnikaním Člena klubu a môže bezodkladne vypovedať
Členskú zmluvu tým Členom klubu, ktorí boli uvedení v dotyčnej Poverovacej zmluve. Hrubé
porušenie Členskej zmluvy, Poverovacej zmluvy alebo Organizačného a prevádzkového
poriadku, zanedbanie úloh, odmietnutie spolupráce a kontaktu znamená bezodkladné
vylúčenie Člena klubu.



Automatický zánik: Automaticky zanikne status toho Člena klubu, ktorý nie je aktívny po
dobu 12 mesiacov nasledujúcich po sebe, teda nemá minimálny osobný obrat (kartón
aktivity) vo výške 106,3 EUR+ DPH. V Klube Flavon max mu zaniká členský status a firma
Flavon Group ho vymaže zo systému. Automaticky zaniká aj Poverovacia zmluva uzatvorená s
podnikaním vymazaného Člena. Poverovacia zmluva zaniká aj v tom prípade, keď sa stanoví
platobná neschopnosť mandanta alebo poverená firma zanikne.

Sieť zaniknutej pozície – vzhľadom na vymazanie Člena‐ sa na sponzorskej línii presúva o úroveň
vyššie.
Člen Klubu vylúčený firmou Flavon Group a jeho rodinný príslušník nemôžu byť členmi Klubu v
nasledujúcom jednom kalendárnom roku, jeho status členstva zaniká.
9.8. Doručovanie: Pokiaľ sa doručenie niektorého dokumentu nepodarilo, lebo ho adresát neprevzal,
odmietol prevziať alebo sa odsťahoval na neznámu adresu, výpoveď od 5.‐ho pracovného dňa od
druhého neúspešného pokusu poštovného doručenia považuje za doručenú.
Porušenie akýchkoľvek povinností v Klubu má za následok úhrady penále a odškodného. Miera
pokuty je desaťnásobok provízie za výkon Člena klubu z predošlého mesiaca pred porušením
povinností. Ak nie je možné stanoviť dátum porušenia povinností, hodnota pokuty je desaťnásobok
priemeru provízie za posledných 12 mesiacov. Oprávnená strana môže požadovať okrem penále aj
úhradu odškodného.
9.9. Iná sieť MLM: Pred uzavretím Dohody o členstve v Klube resp. Poverovacej zmluvy je budúci
Člen povinný informovať spoločnost Flavon Group o fakte, keď je on alebo jeho podnikanie resp.
blízky rodinný príslušník členom alebo zamestnancom inej siete MLM, alebo vykonáva podobnú
sprostredkovateľskú činnosť pre inú firmu. Na základe tohto faktu môže Flavon Group podpis zmluvy
odmietnuť.

Pokiaľ sa Člen Klubu alebo jeho podnikanie, ktorého je predstaviteľom, členom alebo zamestnancom
chce stať členom podobného systému, teda chce podpísať sprostredkovateľskú zmluvu s podobným
obsahom (obchodný zástupca/agent), musí si obstarať písomný súhlas od firmy Flavon Group. Pokiaľ
Člen alebo jeho Obchodný zástupca/agent vyššie uvedené stanovenia poruší, považuje sa to za
porušenie zmluvy zo strany Člena Klubu, ktorého následkom je okamžité vylúčenie.
Znamená vylúčenie aj to, keď je Člen Klubu a/alebo jeho Obchodný zástupca/agent majiteľom,
spolumajiteľom alebo predstaviteľom inej MLM firmy predávajúcej výživové doplnky
9.10. Znižovanie cien (diskontácia): porušuje záujmy spoločnosti Flavon Group ten Člen Klubu alebo
osoba, ktorá je preukázateľne spojená s Členom, ktorý predáva na území Slovenskej republiky
produkty Flavon, v prípade Flavon max®, Flavon kids®, Flavon Green®, Flavon Active®, Flavon
Protect® za cenu nižšiu, ako 33,75 EUR za fľašku, v prípade Flavon max Plus+® za menej ako 45 EUR za
fľašku alebo za menej než 135 EUR/kartón.
9.11. Inzercie, reklamný materiál: Členovia Klubu môžu používať iba publikácie, informačné
materiály, zošity, knižky, DVD, letáky a internetové stránky, ktoré vydala spoločnosť Flavon Group.
Tieto Člen nesmie upravovať a používať iným spôsobom, ako to je ich účelom. Vyhotovenie vlastných
materiálov resp. textov, inzerátov sa musí v každom prípade dať odsúhlasiť firme Flavon Group. Je
zakázané, aby Člen v súvislosti s produktmi šíril mylné, liečivé vyhlásenia o výrobkoch. Osobné
skúsenosti súvisiace s produktom môže Člen voľne porozprávať. Propagácia v médiách (v klasických a
elektronických) ako na produkty tak aj na systém sprostredkovania je zakázaná, resp. je povolená iba
s predbežným písomným povolením firmy Flavon Group. Člen Klubu sám nesie všetky následky
vyplývajúce z nečestného obchodného jednania na trhu. Za takéto jednania spoločnosť Flavon
Group, ani Klub Flavon max nezodpovedá.
9.12. Vlastná webová stránka: Pomocou Online kancelárie majú Členovia možnosť vytvoriť si
prezentačnú internetovú stránku (stránku distribútora). Obsah tejto webovej stránky je možné
upravovať cez nastavenia Online kancelárie. Internetové stránky je možné používať pod doménou:
www.flavonmax.com (napr. www.flavonmax.com/katka). Flavon Group nenesie zodpovednosť za
obsah týchto stránok. V prípade že Člen uverejní obsah, ktorý nie je v súlade zo zákonom alebo
porušuje Organizačný a prevádzkový poriadok Klubu má spoločnosť Flavon Group právo text opraviť.
V prípade opakovaného porušenia pravidiel predmetnú stránku vymazať resp. zrušiť členstvo daného
Člena Klubu.
9.13. E-mailová adresa Flavon: Budovatelia siete na lídrovskej úrovni majú možnosť neobmedzene,
členovia VIP maximálne po dobu 1 roka, uzavrieť so spoločnosťou Flavon Group zmluvu o používaní
e‐mailovej adresy, ktorá môže mať ľubovoľný začiatok (podľa pravidiel používania e‐mailových
adries) a koniec na flavonmax.com (napr. katka@flavonmax.com).
9.14. Sponzorovanie na skríženej línii:
A.) Sponzor, ktorý vie, že jeho kandidát na nového Člena už je Členom siete Flavon Group, ale na inej
sponzorskej línii a napriek tomu Člena predsa sponzoruje ako nového, porušuje záujmy firmy. Tomu
Sponzorovi, ktorý spolupracoval v sponzorovaní na skríženej línii a takto ja v uzatvorení fiktívnej
zmluvy bude odňatá provízia od 1 do 6 mesiacov závisiac od toho, koľkých členov sponzoroval na
skríženej línii. V závažných prípadoch má právo firma Flavon Group Kft. Sponzora zo systému vymazať
a poverovaciu zmluvu uzavretú s podnikaním sponzora okamžite vypovedať.

B.) Člen Klubu ktorý bol sponzorovaný na skríženej línii, teda v minuosti sa už raz pripojil do systému,
ale teraz bol pripojený k inému sponzorovi pomocou fiktívnej zmluvy, môže zostať iba na pôvodnej
pozícii. Pozíciu, ktorá vznikla s neskoršou registráciou spoločnosť Flavon Group po zistení priestupku
okamžite vymaže, Člen stráca tam vybudovanú skupinu ako aj províziu vzniknutej na fiktívnej pozícii.
Pokiaľ sa Člen klubu opakovane dopustí porušenia tohto bodu, firma Flavon Group Kft. má právo
bezodkladne vypovedať Členskú zmluvu uzatvorenú s Členom a Mandátnu zmluvu uzatvorenú s
podnikaním člena z dôvodu hrubého porušenia zmluvy.
9.15. Školenia
Účasť na školeniach organizovaných firmou Flavon Group Kft. je v každom prípade bezplatná.
Podmienky účasti na jednotlivých špeciálnych školeniach zverejňuje Flavon Group Kft. na webovej
stránke, na adrese: http://www.flavonmax.sk/sk/aktuality/Sutaze. Cestu na miesto školenia a
náklady pobytu uhrádza účastník, okrem prípadov, keď firma Flavon Group Kft. tieto náklady
prevezme napr. pri splnení podmienok uvedených v obsahu súťaže a v prípadoch deklarovaných v
bode „Lídrovské hodnosti a bonusy”.
Registrácia na podujatia a rezervácia ubytovania sa vykonáva cez zákaznícku službu firmy Flavon
Group Kft. osobne, telefonicky alebo cez e‐mail, najneskôr najneskôr do posledného pracovného dňa,
týžden pred podujatím.
Ubytovania objednáva Flavon Group Kft. na svoje meno od poskytovateľa ubytovania, ktoré služby
potom vyúčtuje ďalej účastníkom. Účastník je preto povinný uhradiť cenu ubytovania na stranu
Flavon Group Kft. najneskôr v deň podujatia.
Člen klubu a jeho Agent/obchodný zástupca je povinný dodržiavať predpisy maďarského práva,
poriadok a etický kódex Asociácie Priameho Predaja (DSA), a počas svojho právneho vzťahu konať v
súlade s nimi.
Porušenie hore uvedených v každom prípade znamená vylúčenie a znášanie následkov priestupku.
10. Ostatné ustanovenia
10.1. Porozumenie OaPP a jeho zmena:
Povinnosťou každého Člena Klubu je zoznámiť sa s Organizačným a Prevádzkovým Poriadkom Klubu
Flavon max, ktorý mu bol poskytnutý na začiatku členského právneho vzťahu.
Flavon Group Kft. si vyhradzuje právo úpravy Organizačného a Prevádzkového Poriadku Klubu Flavon
max. Upravený poriadok platí od dátumu zverejnenia na webovej stránke alebo dátumu označeného
na konci dokumentu.
10.2. Flavon Group zasiela Členom Klubu správu s novinkami (newsletter) na e‐mailovú adresu
uvedenú v Zmluve o členstve. Svoj súhlas o zasielaní e‐mailu s novinkami dáva Člen podpísaním
Zmluvy o členstve.
10.3. Člen Klubu súhlasí s tým:

•

•

•

•

•

aby jeho telefónne číslo a e‐mailovú adresu mal právo vidieť jeho priamy sponzor cez Online
kanceláriu, a aby firma Flavon Group Kft. poskytla tieto údaje 3 vyšším sponzorom bez
mimoriadneho povolenia.
Pokiaľ Člen Klubu nepraje dostávať e‐maily s novinkami, resp. chce možnosť poskytovania
jeho telefónneho čísla a e‐mailovej adresy zrušiť, môže tak urobiť zaslaním písomného
rozhodnutia na e‐mailovú adresu info@flavongroup.com alebo poštovne na adresu 4033
Debrecen, Veres Péter u. 19.
aby spoločnosť Flavon Group voľne zverejnila na internete (na vlastných a iných webových
stránkach) a v reklamných materiáloch lídrovské tituly, výpisy, kvalifikácie a účasť v
sponzorskej činnosti a ostatné výkony dosiahnuté počas jeho členstva v Klube.
aby fotografie a video záznamy, vyhotovené na podujatiach organizovaných spoločnosťou
Flavon Group firma voľne zverejnila na internete (na vlastných a iných webových
stránkach) a v reklamných materiáloch.
aby s osobnými údajmi, ktoré Člen poskytol pre Flavon Group spoločnosť narábala podľa
predpisov autorských práv a poskytla tretej strane administrátorovi zodpovednému za
spracovanie dokladov z dôvodu spracovania dát.

Tento poriadok je neodlúčiteľnou súčasťou práve platnej Zásady ochrany osobných údajov u Flavon
Group, ktorá je dostupná na oficiálnej webstránke firmy.
Spoločnosť a zmluvné strany sa podľa závažnosti sporu riešia spory súdnou cestou na príslušnom
súde: Debreceni Járási Bíróság resp. ako odvolací –krajský súd: Debreceni törvényszék.
Organizačný a prevádzkový poriadok tvorí prioritnú prílohu k Zmluve o členstve v klube Flavon
max a k Poverovacej zmluve. V ostatných neupravených otázkach je smerodajným podkladom
Občiansky zákonník.

05.11.2014. Debrecen

