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Organizační a Provozní řád Klubu Flavon max 
 
DATA: 
Jméno: Flavon Group Kft. 
Sídlo: 4033 Debrecen, Veres Péter utca 19. 
Další kanceláře: 1043 Budapest, Tél utca 3.-7., přízemí 4/3 
Zapsána u debrecínského obchodního rejstříku firem pod číslem: 09-09-011706 
Daňové číslo: 135264562-09 
Statistický znak: 13526456-4619-113-09 
Zástupci: László Gaál ředitel, Johanna Sziklás ředitelka 
elektronická adresa: info@flavongroup.com 
Telefonní číslo: +36 52 520 520 
Fax: +36 52 520 521  
DSA – Člen Asociace přímého prodeje (Közvetlen Értékesítők Szövetség), Etický kodex DSA je k 
nahlednutí na stránkách www.dsa.hu 
Číslo záznamu o správě dat: NAIH-60568/2014  
Tento řád je nedílnou součásti Členské dohody Flavon, jakož i Mandátní smlouvy. 
 

1. Úvod 
 
Flavon Group Kft. prodává své výrobky nezávislým členům Klubu v síti Flavon s cílem, aby:  

a) si členové Flavonu zlepšili stravovací návyky za pomoci doplňku stravy skvělé kvality, které 
firma prodává, a tím si prodloužili délku kvalitního života. Členové Klubu zásobují těmito 
výrobky především své rodinné příslušníky, přátele, resp. aby mohli zasponzorovat nové členy 
Klubu. Výrobky se nesmí dostat do běžné obchodní sítě, kromě mimořádných případů 
povolených firmou Flavon Group Kft..  

b) členové Klubu, kteří se podílejí na tvorbě spotřebitelské sítě byli v co nejvyšší míře materiálně 
odměňováni, čímž se úspěšným členům Klubu nabízí možnost vytvořit si materiální nezávislost.  

 
Ani zaměstnanci společnosti Flavon Group Kft., ani členové Klubu nesmí nikomu slíbit konkrétní výši 
příjmů. Vše záleží na osobní způsobilosti, zdatnosti, šikovnosti a vložené práci každého člena Klubu a 
DBA. 
 

2.  Definice 
 
2.1. Člen Klubu/registrační karton: fyzická osoba, která současně s nákupem jednoho registračního 
kartonu produktu podepíše „Členskou dohodu Flavon“, kterou Flavon Group Kft. přijme/podepíše. Po 
přijetí za člena Klubu obdrží nový člen od Flavon Group Kft. uvítací dopis a svoje evidenční číslo. 
Flavon Group rozlišuje dvě skupiny členů klubu: Spotřebitel a Budovatel sítě.  
 
2.2. Spotřebitel/ Customer: Je jím člen Klubu, který se připojil do našeho systému s cílem nákupu 
výrobků „Flavon“ pro vlastní cíl, nebo pro jeho rodinu. Nebuduje siť, ani neprovozuje sponzorskou 
činnost, takže v „Klubu Flavon“ není ani jeden člen Klubu, kterého by on přímo připojil. 
 
2.3.Budovatel sítě: Je jím ten člen Klubu, který si vedle nákupu výrobků „Flavon“ pro vlastní cíl nebo pro 
jeho rodinu přeje budovat síť a provádět i sponzorskou činnost. Proto existuje alespoň jeden člen 
Klubu v Klubu Flavon, kterého bezprostředně on připojil do systému.  
 
2.4. VIP Člen Klubu/ VIP balík: Nákupem 8 kartonů výrobků najednou, má Člen Klubu možnost získat 
výrobky Flavon ( VIP balík)  za akční cenu. Cena VIP balíku je brutto 23 520 CZK. Člena Klubu kupujícího 
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VIP balík nazýváme VIP členem Klubu. VIP člen klubu je oprávněn v následujích 12 měsích po splnění 
statusu na: 
- VIP odznak a jeho používání 
- vyčleněné místo v první řadě na tuzemských školeních Flavon Group Kft.  
- používání vlastní domény s vlastně vybraným jménem, s ohledem na shrnutí v bodě 9.11.  
- e-mailovou adresu ....@flavonmax.com, dle vlastního výběru s ohledem na shrnutí v bodě 9.12. 
- může sledovat obrat celé své sítě 
- po dobu třech měsíců od zakoupení kartonu používání Flavon Training Center 
- požádání o jiné speciální informace v Back office 
VIP Člen Klubu je dále oprávněn na další vedoucí obchodní pozici. 
 
Za VIP balík nenáleží zpětné přerozdělení za osobní obrat.  
 
2.5. Vedoucí obchodní pozice: Kompetence náležící pouze VIP Členům Klubu, druhá pozice patřící k 
pozici VIP Členství. Identifikační číslo této pozice začíná písmenkem „L”. Pozice VIP členství a Vedoucí 
obchodní pozice se považují za jednotné Členství. 
Vedoucí obchodní pozice alokuje k ní náležící pozici Člena Klubu 
 

- jakákoli forma zrušení, ukončení VIP členské pozice, znamená zrušení a ukončení i k ní náležící 
vedoucí obchodní pozice    

 
- aktivační karton na ní nelze zakoupit, podmínkou aktivity pozice je nákup aktivačního kartonu 

na pozici VIP Člena Klubu a zároveň obrat alespoň 600 bodů na 6 úrovních na síti VIP Člena 
Klubu, a to nad rámec obratu spadající pod vedoucí obchodní pozici. 

 
2.6. Sponzor: Člen Klubu, který ostatním pomáhá v tom, aby se mohli řádně připojit k síti Flavon 
budované v jeho skupině. Sponzor je ten, ke kterému se člen přímo zapojí. Povinností sponzora je 
dostatečná aktivita, kterou od něj lze očekávat a podpora pro co nejrozsáhlejší rozvoj sítě, podpora a 
pomoc jeho nynější skupiny v míře odpovídající jeho aktuální provizi, spolupráce s Flavon Group Kft. a 
se členy své skupiny 
 
2.7. GPS Sponzor: V případě systému GPS je GPS Sponzorem člena Klubu ten, kdo připojil daného člena 
bezprostředně k GPS systému. Člen připojený GPS Sponzorem se octne na první úrovni organického 
stromu GPS Sponzora. GPS Sponzor člena a jeho skutečný sponzor nemusí být bezprostředně – ve 
většině případů jimi nejsou – jedna a ta samá osoba.  
 
2.8. Sponzorská linie: Řetězec členů Klubu; daný člen Klubu, jeho aktivní sponzor, a také jeho aktivní 
sponzor, atd. - tzn. všichni ti, kteří spolupracují v budování sítě. Veškeré sponzorské linie vycházejí z 
Flavon Group Kft.. Sponzorská síť se nepřeruší ani tehdy, je-li některý člen sítě neaktivní nebo odejde, 
případně je-li ze sítě vyloučen. V tomto případě funguje sponzorská linie dále s vynecháním 
neaktivního člena Klubu. 
 
2.9. Organický strom: V případě GPS systému se sponzorská linie – kterou v tomto případě nazýváme 
koncentrickým kruhem – a úrovně organického stromu od sebe odlišují. Organický strom vytváří 
řetězec členů, které ten daný člen klubu osobně připojil do systému. Člen připojený prostřednictvím 
GPS Sponzora je umístěn na první úroveň organického stromu GPS Sponzora, člen připojený přes člena 
je umístěn na druhou úroveň organického stromu, a tak dále. Organický strom je tedy skutečnou 
připojovací strukturou.  
 
2.10. Skupina: Síť, kterou uvedl v aktivní činnost/ sponzoruje budovatel sítě.  
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2.11. Aktivační karton: první karton zakoupený v daném měsíci v hodnotě tří bodů. Je to aktivační 
karton člena Klubu, který je jednou z podmínek pro vyplacení provize za měsíční obrat. Koupě 
aktivačního kartonu sama o sobě neznamená aktivní účast v Klubu. 
 
2.12. Aktivní budovatel sítě: je ten člen Klubu, který splňuje své sponzorské povinnosti, provádí 
veškerou racionální činnost pro úspěšný prodej zboží a budování své skupiny, v rámci které se v 
určitých intervalech zúčastňuje akcí organizovaných Flavon Group Kft. Případně provede na žádost 
prezentaci a ke Klubu Flavon připojuje nové členy, rovněž udržuje kontakt osobní, telefonický nebo e-
mailem s Flavon Group Kft.. Míra očekávané aktivity je úměrná jeho aktuální provizi. 
 
2.13. DBA – Do Business As: je obchodní organizace - s právní nebo bez právní subjektivity, podnikatel 
nebo jiná forma sdružení, která je uvedena v občanském zákoníku, ve které je příslušný člen Klubu 
členem nebo ve které má zastupitelské právo - která uzavřela s firmou Flavon Group Kft. mandátní 
smlouvu.  
 
2.14. Výkon v daném měsíci: je to měsíční souhrn nákupů aktivního člena Klubu, jeho objednávky a 
jejich finanční ekvivalenty jsou připsány na účet Společnosti do data uzavření daného měsíce. „Termíny 
měsíčních uzávěrek“ jsou uvedeny na domovských stránkách Flavon Group Kft.. Jestliže jakékoliv 
vyúčtování, částka, členská dohoda, atd. dojde ke společnosti Flavon Group Kft. po vypršení výše 
uvedeného termínu uzávěrky (s přesností na hodinu), tyto Flavon Group Kft. automaticky započítává do 
následujícího nově otevřeného měsíce. 
 
2.15. Hodnota bodů: 

a) 3 body: registrační karton, resp. aktivační karton. 
b) 2 body: nákup v daném měsíci finančně převyšující koupi registračního nebo aktivačního 

kartonu. 
 
2.16. Kvalifikační bod/ bod rychlého startu:  
Způsob počítání uvedeného množství kvalifikačních bodů pro vedoucí pozice, nebo jiná vyhlášení: 
a) v případě bežného systému: body získané za obrat členů rychlého startu na prvních třech 

aktivních úrovních daného člena Klubu 
b) v případě GPS systému: body získané za obrat členů rychlého startu na prvních třech úrovních 

organického stromu daného člena Klubu 
 
2.17. Karton: 4 skleničky Flavon max, Flavon kids, Flavon Green, Flavon Active, Flavon Protect nebo 3 
skleničky Flavon max Plus+, Flavon Green Plus+, Flavon Joy. Společnost Flavon Group umožňuje i 
nákup smíšeného kartonu. 
 
2.18. Refundace: částka, kterou aktivní člen Klubu obdrží za výkon v daném měsíci ve formě slevy na 
nákup nebo provize (základní a vedoucí). V Klubu Flavon rozlišujeme dva druhy provize:  
a) základní provize  
b) bonus  vedoucích (diferenční bonus a extra diferenční bonus) 
 
2.19. Základ Vyplácení provizí/ základní cena: základní cena 1 kartonu je 3200 CZK (v případech 
spadajících pod zákon o DPH, základní cena se rovná základu daně). Základní cena jednoho kartonu je 
základem pro výpočet výše provizí. 
 
2.20. Termín měsíční uzávěrky: Dny měsíčních uzávěrek jsou uvedeny na stránkách firmy Flavon Group 
Kft. pod názvem „termíny měsíčních uzávěrek“.  
 
2.21. Cena pro člena Klubu: Cena 1 kartonu produktů pro Člena klubu činí 3500 CZK. 
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2.22. Osobní obrat: je veškerá koupě kartonů za měsíc přiřazená ke jménu daného Člena Klubu. Druhy 
kartonů: registrační karton, aktivační karton, karton nad rámec aktivačního kartonu.  
 
2.23. Majitel CP: CP, tj. majitel koordinačního bodu může být člen Klubu, který 
 

1. ve dvou po sobě jdoucích měsících dosáhne nebo přesáhne oprávnění na provizi ve výši 33600  
CZK + DPH /měsíc, nebo 

2. za kterého v nadřízené sponzorské linii ručí hotovostní zárukou jeho podnikání takový člen 
Klubu Elite, jehož skupina v posledním měsíci dosáhla alespoň obratu úrovně Elite. 

 
Majitel CP a Flavon Group Kft. mezi sebou uzavřou speciální dohodu s cílem, aby majitel CP mohl 
stávající nebo nové členy Klubu zásobovat produkty přímo. Majitel CP má možnost objednat/koupit si 
od Flavon Group Kft. najednou 12 kartonů výrobku takovým způsobem, že je uhradí a vyhotoví seznam 
kupujících až po jejich odprodeji. Majitel CP provádí vyúčtování pomocí vyúčtovacího listu přes Back 
Office. V den realizace prodeje zašle majitel CP finanční protihodnotu prodaných výrobků bankovním 
převodem na účet Flavon Group Kft.. Finanční protihodnota výrobků, kterou majitel CP obdrží v 
hotovosti není jeho majetkem, proto s ní nesmí nakládat jako s hotovostí vlastní. Jestliže majitel CP 
obdrženou finanční částku společnosti Flavon Group neprodleně nepředá, dopustí se tímto hrubého 
porušení smlovy, jehož následkem je okamžitá výpověď Dohody CP, Mandátní smlouvy a Dohody o 
klubovém členství. Flavon Group Kft. vyplní, zaeviduje daňový doklad těm zákazníkům, které majitel CP 
uvede. 

 
3. I nový člen Klubu může být bez splnění výše uvedených podmínek majitelem CP, jestliže při 
objednávce společnosti Flavon Group Kft. jako kauci předá protihodnotu 12 kartonů produktů. 
 

2.24. Back Office: Člen klubu se po připojení k Flavonu může na základě identifikačního čísla a hesla 
přihlásit do Back Office, která je dostupná přes webovou stránku www.flavonmax.com v menu. 
Člen klubu pomocí Back Office dostává aktuální informace o své činnosti jakož i o činnosti své sítě, 
dále může realizovat objednávku, řídit své CP, může si stáhnout pro svou práci potřebné formuláře 
a získá aktuální informace ohledně Flavon Group Kft.. Člen klubu vidí ve vlastní síti nákupy do 
hloubky 6 linií, VIP Člen do 12, Člen klubu s Prezidentským, nebo vyšším postem má přehled o 
nákupu do hloubky 20 linií. 

 
Člen klubu na prezidentském nebo vyšším postu může písemnou formou u Flavon Group Kft. požádat, 
aby informace o jeho vlastní síti, jako jsou - jméno Člena klubu, nákupy, termíny vstupu - nebyly 
dostupné pro jeho vyšší sponzory. V případě kladné odpovědi na podanou žádost, Flavon Group Kft. 
bez udání důvodu, bude informovat příslušné sponzory o určitých omezeních v souvislosti s Back 
Office.  
 
Používání Back Office může Flavon Group Kft. kdykoliv bez udání důvodu pozastavit, protože jejím 
účelem je výhradně usnadnit a podpořit práci Členům klubu, a proto není zajištění Back Office 
povinností Flavon Group Kft. 
 
Všechny informace, ke kterým se člen dostal skrze Back Office se považují za obchodní tajemství, proto 
je nesmí poskytnout třetí osobě. Porušení této povinnosti znamená okamžité vyloučení člena Klubu,  
jako i okamžitou výpověď mandátní smlouvy, vztahující se i na společnost, ve které je právním 
zástupcem, nebo je v ní členem z právního hlediska.  
 

3. Výplata provize 
Na vyzvednutí provize má právo DBA, registrovaný Členem klubu, s kterým Flavou Group uzavřela 
mandátní smlouvu.  
3.1. Podmínky DBA:  
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1. společnost s právním zástupcem nebo bez právního zástupce, soukromý podnikatel, nebo jiná forma 
uskupení jmenovaná v Občanském zákoníku, kterou lze ověřit na základě Živnostenského listu/ 
registrační listiny, soudního nebo obchodního registru;  
2. v podnikaní stanoveném v 1. bodě má Člen klubu mandátní a nebo zastupitelské právo.  
3. zaznamenaný vhodný předmět činnosti, který oprávňuje osobu vykonávat zprostředkovatelskou 
činnost.  
4. podobnou zprostředkovatelskou činnost nevykonává u jiné společnosti. 
Další podmínky pro Obchodní zástupce ( agenty) se sídlem v zahraničí:  
5. vlastnictví daňového čísla v případě obchodního zástupce ( agenta) registrovaného v rámci 
společnosti  
6. řídit se v plné míře podle předpisů země, v které má sídlo  
DBA je oprávněn vyzvednout si provizi za daný měsíc ve výši uvedené na potvrzení o jeho výkonu, 
které on sám zaslal. Provize, která bude vyplacená převodem, musí být vyšší než minimální provize, 
kterou lze vyzvednout v dané zemi. Pokud její hodnota nedosáhne dané výše, v tom případě se bude 
suma provize kumulovat dokud její výše nedosáhne požadované hodnoty, po jejím dosažení je 
možnost ji vybrat.  
3.2. Podmínky vyplacení provize za daný měsíc: 

1. koupě aktivačního kartonu členem Klubu v daném měsíci: do posledního pracovního dne 
daného měsíce 

2. uzavření Pověřovací smlouvy s Flavon Group Kft. 
3. vystavení faktury ze strany podnikatele - DBA 
4. aktivní ( viz. výše.: aktivní budovatel sítě) a pravidelná účast v síti Klubu Flavon 
5. Splnění ostatních podmínek uvedených u jednotlivých typů provizí 

 
3.3. Druhy provizí: Flavon Group Kft. vyplací provizi za nákup kartonu pro vlastní potřebu Člena, který je 
nad rámec kartonu aktivačního, resp. za nákup v rámci jeho skupiny, a to dle následujícího: 
3.4. Potvrzení výkonu: Na základě obratu v daném měsíci připraví Flavon Group Kft. potvrzení o výkonu 
všem DBA oprávněným na provizi. Flavon Group Kft. zasílá potvrzení o výkonu elektronickou fomou do 
15. dne následujícího měsíce po nákupu, na e-mailovou adresu uvedenou DBA. Pokud DBA nesouhlasí 
s obsahem vyúčtování, nebo není shodné s jeho vyúčtováním, tak má možnost zaslat do 15 dnů od 
převzetí vyúčtování námitku Flavon Group Kft., po vypršení této lhůty reklamace nepřijímáme. 
Vyplácení provize se děje na základě obdržené faktury od 15. dne následujícího měsíce po nákupu.  
3.5. Lhůta na vyzvednutí provize: Po uzávěrce obchodního roku Flavon Group Kft. ( 1. ledna – 31. 
prosince) není možnost zpětné výplaty provizí vztahujících se na uzavřený obchodní rok. Provize za 
výkon v měsíci prosinec je možné vyzvednout do 31. prosince následujícího roku.   
3.6. Stanovení výše provize: Formou provize je možné zpětně přerozdělit mezi DBA maximálně 
65% základní ceny výrobků za pozici, 60% jako základní provizi, jejíž výše se odvíjí od požadovaných 
kuponů za pozici a  4+1% jako lídrovský bonus. Základní provize není možné blokovat, lídrovský a 
diferenční bonus ano. 
 

1. Kupon za výrobek: 
- Částka připsaná aktivnímu členovi Klubu za jeho pozici za obrat činí maximálně 1920 CZK, 

do této výše si může zažádat o kupony na výrobky, které ho oprávňují ke koupi výrobků se 
slevou v hodnotě uvedené na kuponu.  
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- Během jednoho daného měsíce na každé aktivní pozici – v částce závislé na obratu pozice 
– bude v běžném případě vystaven jeden kupon, který je odlišný od základní ceny. Kupon 
na výrobek opravňuje člena Klubu k nákupu za bruttó cenu uvedenou na kuponu.   

- Člen Klubu má možnost do posledního pracovního dne daného měsíce přes Back Office 
přenastavit základní nastavení na generování jednoho kuponu na 2 nebo 3 kupony, jehož 
nastavení bude směrodatným pro další měsíce, pokud Člen Klubu produkuje obrat u firmy 
Flavon i se sídlem v jiné zemi, tak má možnost zažádat si o kupon na výrobek u dané firmy 
Flavon do posledního pracovního dne předmětného měsíce.  

- Pokud si nastavíte žádost o více kuponů na výrobek měsíčně, tak Flavon Group Kft. vystaví 
odpovídající množství kuponů dané pozici výhradně pouze pokud to obrat dané pozice 
umožní. A předtím generované kupony v daném měsíci, opravňují jejich majitele na pokud 
možno co nejmenší nákup výrobků.      

- Doba uplatnění vystavených kuponů na výrobky je 6 měsíců od jejich vystavení, a nelze je 
převést  

 
2. Provize: 

Pokud na dané pozici vznikl díky vysokému obratu nárok na vyšší provizi, která je nad rámec 
kuponů na výrobek, tak ji Flavon Group Kft. vyplatí DBA výlučně na základě daňového dokladu.  
DBA, kteří nejsou plátci DPH si mohou převzít netto částku provize, plátci DPH částku hrubou 
(netto + DPH). DBA si může svou provizi převzít v daném kalendářním roce do 31. prosince 
daného roku. 

 
3.7. Povinnosti DBA: 
 

- dodržení stanovení Mandátní smlouvy a Organizačního a Provozního řádu, Online 
obecných smluvních podmínek,  

- pokud dojde k jakékoliv změně osobních dat ( vedle dodržení pravidel o ochraně údajů), je 
povinen změny neprodleně oznámit společnosti Flavon Group Kft. 

- v případě, že si DBA nebo k němu se vztahující podnikání, nebo některý člen či zástupce 
DBA přeje být přímo nebo nepřímo představitelem podobného systému, tedy plánuje 
uzavřít smlouvu podobného předmětu s jinou firmou, je povinen před uzavřením této 
smlouvy získat od Flavon Group Kft. písemný souhlas (kromě členů firemní skupiny 
Flavon). Bez písemného souhlasu to znamená okamžité vypovězení Pověřovací smlouvy a 
zaniknutí Členského statusu ve Členském Klubu.   

- je povinen vykonat vše vědomě a s velkým úsilím v zájmu splnění úkolů 
 
3.8. Zánik Mandátní smlouvy: 
 

- kterákoliv ze stran má právo písemně vypovědět smlouvu do konce předmětného měsíce. 
Výpovědní lhůta je v prvním roce 1 měsíc, ve druhém 2 měsíce, ve třetím a dalších letech 3 
měsíce 

- v případě porušení smlouvy může jedna ze stran písemným prohlášením bezodkladně 
vypovědět smlouvu druhé straně, pokud druhá strana hrubě poruší stanovy Mandátní 
smlouvy, Organizačního a Provozního řádu nebo povinnosti stanovené v zákoně „2000. évi 
CXVII.“ Ze strany DBA se za porušení smlouvy obzvláště považuje např.: 

- - nelegální propagace výrobků na internetu, v lékárnách 
- - snížení cen 
- - strukturální manipulace sítě, nebo pokus o ni falešnými smlouvami 
- - používání léčivých prohlášení souvisejících s výrobkem  
- - používání prohlášení, které kazí dobré jméno firmy Flavon Group Kft.  
- - pokud se DBA nebo připojená firma, nebo člen, či představitel firmy, nebo jejich blízký 

rodinný příslušník přímo nebo nepřímo přes jiné podnikání přidá k firmě, která funguje 
přímým systémem prodeje bez písemného souhlasu  
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V případě vypovězení Mandátní smlouvy se zruší Členská smlouva i členovi Klubu, který je zastoupen 
DBA, nebo je/jsou v členském právním vztahu.   
 
 

4. FLAVON GLOBÁLNÍ PARTNERSKÝ SYSTÉM 
 
4.1. Připojení k systému GPS:  
 
A) Pokud si Člen Klubu, který se chce připojit do systému Klubu Flavon přeje budovat síť na základě 
systému Flavon Global Partner System ( dále jen: GPS), pak to může uskutečnit pouze připojením se do 
systému v rámci GPS. 
 
B) K budování sítě v systému GPS jsou oprávněni i Členové Klubu, kteří jsou již členy klasického Klubu 
Flavon. V tomto případě je síť vybudovaná v klasickém systému ovládaná zcela zvlášť budovatelským 
systémem GPS systému. Člen Klubu připojený v klasickém systému je stejně tak oprávněn na zpětné 
přerozdělení za jeho nákupy podle klasického systému.  
 
Členové Klubu připojeni v rámci GPS systému mohou budovat pod nimi nacházející se síť po dvou. K 
první úrovni můžou připojit 2 osoby, ke druhé úrovni 2-2 osoby – což je dohromady 4 – poté 8, 16, 32, 
64 atd. ( dále: strom). Každý strom se tedy vyvíjí ze dvou větví.  
 
4.2. Základní pravidla pro vybudování systému sítě ( stromu): 
 
Stanovení skutečného místa Člena Klubu připojeného za pomoci GPS sponzora ( viz. Bod 2.7) 
 
a) v systému nejbližší místo k GPS sponzorovi: pokud je na jedné úrovni více volných míst pod GPS 
sponzorem, v tomto případě na jedno z nich 
b) dostane se pod sponzora, který má za aktuální ( první není uzavřený) měsíc aktivační karton, pokud 
je takových členů klubu více, tak pod některého z nich 
c) sponzor bude ten, kdo nakoupil od svého vstupu více kartonů, pokud je takovýchto více, tak některý 
z těchto Členů Klubu 
d) sponzor bude ten, kdo se podle data registroval nejdříve, pokud je takovýchto více, tak to bude 
některý z těchto Členů Klubu 
e) sponzor bude ten, kdo má nižší identifikační číslo 
 
4.3. Podmínky pro otevření nového stromu: 
 
Člen Klubu,  
 
a) jehož síť je na obou větvích zaplněna do hloubky 6 úrovní ( což znamená, že je pod ním 126 osob) a  
 
b) na vlastním organickém stromě má na první úrovni alespoň 6 Členů Klubu, což znamená, že alespoň 
6 lidí připojil do sítě přímo pod ním – v nekonečné hloubce – ze současných Členů Klubu v systému 
GPS 
 
je oprávněn na otevření ( začnutí) nového stromu  
 

5.Druhy odměny 
 
Druhy odměny uvedené v daném bodě jsou určeny na základě sítě spadající k dané pozici, proto se při 
určování pravidel v každém případě odvoláváme na pozici Člena Klubu, ale na provizi je Člen Klubu 
oprávněn pouze skrze DBA, neboli lépe řečeno pod nákupem výrobků člena Klubu se rozumí i nákup 
výrobků pod danou pozicí DBA. 
  
5.1. Typy základní provize: 
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1. Refundace z osobního obratu: člen Klubu nemá nárok na refundaci z prvního kartonu tj. z 

aktivačního kartonu zakoupeného v daném měsíci. Jestliže člen Klubu v daném měsíci zakoupí více 
kartonů – kromě VIP balíku, pak po uzávěrce daného měsíce obdrží osobní refundaci za karton ve 
výši 20% ze základní ceny kartonu převyšujícího aktivační karton nezávisle od data vstupu do sítě. 
V případě nákupu VIP kartonu je refundace za osobní obrat 4480 CZK. 
 

2. Rychlý start: V měsíci připojení nového Člena Klubu a v měsíci následujícím za aktivační karton ( 3 
body) sponzorská linie,  

 
- dostane provizi na třech organických aktivních úrovních ( 20-20-20% (512 CZK + DPH) za každého 
nového člena registrovaného v klasickém systému  
- dostane provizi za každého nového člena registrovaného v GPS systému na 6 aktivních úrovních 10-
10% ( xxxx  CZK + DPH) po splnění podmínek uvedených v bodě 5.2.  
 
Za karton převyšující aktivační karton, který rychlostartující člen zakoupil, vyplatí Flavon Group Kft. 
osobní refundaci ve výši 20%. V takovém případě bude ve sponzorské linii rozděleno 40%, jelikož z 
60% zpětného rozdělení základu společnost Flavon Group Kft. již 20% vyplatila jako osobní refundaci. 
Proto je každý sponzor za Člena klubu registrovaného v klasickém systému na třech organických 
úrovních oprávněný na provizi ve výši 426,7 CZK, za členy registrované v systému GPS na šesti aktivních 
úrovních na provizi 213,35 CZK. 
 
3. Platba podle úrovní: každý aktivní člen klubu je oprávněn za nákup spolupracovníků, kteří jsou po 

rychlém startě  
a. na 12-ti organických aktivních úrovních ( do hloubky) na provizi 5% (160 CZK) za úroveň po 

kartonu aktivity těch registrovaných Členů Klubu v klasickém systému, kteří již mají za sebou 
období rychlého startu. 

b. na 12-ti aktivních úrovních ( do hloubky) na provizi 5% (160 CZK) za úroveň po kartonu aktivity 
těch registrovaných členů Klubu v GPS systému, kteří již mají za sebou období rychlého startu. 

 
Za karton zakoupený každým členem Klubu nad aktivační karton, mu vyplatí Flavon Group Kft. 20%ní 
osobní refundaci, čímž bude v tomto případě sponzorská linie na 12 aktivních úrovních oprávněna na 
40%ní provizi. Na určení a vyplacení provize Člena Klubu registrovaného v systému GPS se vztahují 
podmínky shrnuté v bodě 5.2. 
 
5.2. GPS Provize: Za obrat Členů Klubu registrovaných v rámci systému GPS, rozdělí Flavon Group Kft. 
Členům Klubu na sponzorské linii, nezávisle na tom, zda se jedná o Člena klasického nebo GPS 
systému, provizi spočítanou podle níže uvedeného: 
 
 - „GPS PROVIZE SPOTŘEBITELE“: Každý aktivní člen je oprávněn na „GPS provizi spotřebitele“, 
nezávisle na aktivitě a počtu jím registrovaných Členů Klubu. 
 
Výpočet „GPS Provize spotřebitele“: Provize se počítá z obratu aktivních GPS spolupracovníků 
nacházejících se na prvních třech hloubkách ( 10%ní - v případě rychlého startu – viz. 5.1.2., nebo 5%ní 
v případě placení za úrovně – viz. 5.1.3.). Člen Klubu, nebo jeho podnikání se stane oprávněným na 
„GPS provizi spotřebitele“ i v případě, že ani jeden jím registrovaný spolupracovník není aktivní. 
 
 - „GPS PROVIZE SPOLUPRACOVNÍKŮ“: Každý aktivní člen je oprávněn na „GPS provizi 
spolupracovníků“ pokud má alespoň dva bezprostřední jím registrované členy, a to nezávisle na 
aktivitě Členů Klubu – je jedno, zda se jedná o Člena klasického nebo GPS systému. 
 
Výpočet „GPS provize spolupracovníků“: Provize se počítá z obratu aktivních GPS spolupracovníků 
nacházejících se na prvních 12 hloubkách (10%ní - v případě rychlého startu – viz. 5.1.2., nebo 5%ní v 
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případě placení za úrovně – viz. 5.1.3.). Člen Klubu má nárok na „GPS provizi spolupracovníků“ již v 
případě dvou aktivních jím sponzorovaných spolupracovníků.  
 
Výše uvedená pravidla jsou podmínkami pro získání provize vzniklé v systému GPS na celé sponzorské 
linii, nezávisle na tom, zda se sponzorové registrovali v klasickém nebo GPS systému.  
 
5.3. Program podporující sponzorskou (náborovou) činnost: 
  

a) Člen Klubu, jehož obrat kvalifikačních bodů na třech aktivních úrovních za nově získané členy v 
daném měsíci dosáhne 40 bodů, má nárok na nákup 2 kartonů za cenu jednoho.  
 

b) Člen Klubu, jehož obrat kvalifikačních bodů na třech aktivních úrovních za nově získané členy v 
daném měsíci dosáhne 80 bodů, má nárok na nákup 3 kartonů za cenu jednoho. 
 
 

c) Člen Klubu, jehož obrat kvalifikačních bodů na třech aktivních úrovních za nově získané členy v 
daném měsíci dosáhne 120 bodů, má nárok na nákup 4 kartonů za cenu jednoho.  

 
/Tyto kartony zdarma jsou určeny pro vlastní spotřebu, k ochutnávkám, nelze je použít k získání bodů./ 
 

 
6. Vedoucí stupně a bonusy vedoucích 

 
 
6.1. Vedoucí pozice: 
 
Klub Flavon rozeznává 7 vedoucích pozic a v rámci sedmé pozice - President - ještě dalších 5 pozic. 
Danou vedoucí pozici dosáhne člen Klubu po splnění níže uvedeného – u daného označení – po 
dosažení přesného obratu za daný měsíc. 
 
Flavon Group Kft. u hodnocení a počítání bodů bere v potaz obrat skupiny na 6 aktivních úrovních 
Člena Klubu a v případě vlastního osobního nákupu 25 bodů získaných za prvních 12 kartonů. 
 
Základ pro výpočet vedoucího bonusu se shoduje se systémem výpočtu bodů provize, což znamená, 
že za koupi prvního kartonu jsou připsány 3 body, za všechny další kartony 2 body. Na základě těchto 
se počítá bonus vedoucího.  

A) Team Leader: aktivní Budovatel sítě, jehož skupina dosáhne na šesti aktivních úrovních 100 
bodového obratu za předmětný měsíc. Má nárok na titul a na odznak „Flavon Team Leader”, a rovněž 
se může se svým partnerem (plnoletým rodinným příslušníkem) zúčastnit bez úhrady jedné ze dvou 
celostátních akcí Flavon Group Kft. následujících po jeho prvním dosažení této úrovně. 

B) Team Leader plus: aktivní Budovatel sítě, jehož skupina dosáhne na šesti aktivních úrovních 250 
bodového obratu za předmětný měsíc. Má nárok na titul „Flavon Team Leader plus”, jakož i na 1%ní 
bonus vedoucích za část obratu uskutečněného na 12 aktivních úrovních ( v případě Člena Klubu v 
systému GPS, závisí na splnění podmínek uvedených v bodě 5.2. na 3 nebo 12 aktivních úrovních), 
kterou spolupracovník i v daném měsíci kvalifikovaný na vedoucí pozici nezablokuje (tj. „Team Leader 
plus”, „Elit”, „Elit plus”, „Diamant Elit”, „Diamant Elit plus” nebo „President”). 

C) Elit: aktivní Budovatel sítě, jehož skupina dosáhne na šesti aktivních úrovních 500 bodového obratu 
za předmětný měsíc. Má nárok na titul „Flavon Elit”, na zlatý odznak a na 2%ní bonus vedoucích za část 
obratu uskutečněného na 12 aktivních úrovních ( v případě Člena Klubu v systému GPS, závisí na 
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splnění podmínek uvedených v bodě 5.2. na 3 nebo 12 aktivních úrovních), kterou spolupracovník v 
daném měsíci kvalifikovaný na vedoucí pozici nezablokuje.  

D) Elit plus: aktivní Budovatel sítě, jehož skupina dosáhne na šesti aktivních úrovních 750 bodového 
obratu za předmětný měsíc. Má nárok na titul „Flavon Elit plus”, jakož i na 2%ní bonus vedoucích za 
část obratu uskutečněného na 12 úrovních ( v případě Člena Klubu v systému GPS, závisí na splnění 
podmínek uvedených v bodě 5.2. na 3 nebo 12 aktivních úrovních), kterou spolupracovník v daném 
měsíci kvalifikovaný na vedoucí pozici nezablokuje. 

 
E) Diamant Elit: aktivní Budovatel sítě, jehož skupina dosáhne na šesti aktivních úrovních 1000 
bodového obratu za předmětný měsíc. Má nárok na titul „Flavon Diamant Elit“, na zlatý odznak 
zdobený diamantovým kamínkem a na 3%ní bonus vedoucích za část obratu uskutečněného na 12 
aktivních úrovních ( v případě Člena Klubu v systému GPS, závisí na splnění podmínek uvedených 
v bodě 5.2. na 3 nebo 12 aktivních úrovních), kterou spolupracovník v daném měsíci kvalifikovaný na 
vedoucí pozici nezablokuje.  

 
F) Diamant Elit plus: aktivní Budovatel sítě, jehož skupina dosáhne na šesti aktivních úrovních 1750 
bodového obratu za předmětný měsíc. Má nárok na titul „Plavon Diamant Elit plus”, jakož i na 3%ní 
bonus vedoucích za část obratu uskutečněného na 12 aktivních úrovních ( v případě Člena Klubu v 
systému GPS, závisí na splnění podmínek uvedených v bodě 5.2. na 3 nebo 12 aktivních úrovních), 
kterou spolupracovník v daném měsíci kvalifikovaný na vedoucí pozici nezablokuje. 
 
Podmínkou pro vyplacení bonusu vedoucích je splnění kvalifikační úrovně v daném měsíci a dosáhnutí 
40 kvalifikačních bodů na třech aktivních úrovních. V případě systému GPS je podmínkou pro vyplacení 
bonusu vedoucího splnění kvalifikační úrovně v daném měsíci a dosáhnutí 40 kvalifikačních bodů  na 
třech aktivních úrovních, způsob jeho výpočtu se shoduje s podmínkami uvedenými v bodě 5.2..  
 
G) President:  
a. Aktivní Budovatel sítě, jehož skupina dosáhne na šesti aktivních úrovních 2500 bodového obratu za 
předmětný měsíc. Má nárok na titul „Flavon President“ a na zlatý odznak zdobený 2 diamantovými 
kamínky, jakož i na 4%ní bonus vedoucích za část obratu uskutečněného na 20 aktivních úrovních ( v 
případě Člena Klubu v systému GPS, závisí na splnění podmínek uvedených v bodě 5.2. na 3 nebo 12 
aktivních úrovních), kterou spolupracovník v daném měsíci kvalifikovaný na vedoucí pozici nezablokuje.  
 
V případě úrovní Prezidentského Člena není zapotřebí k vyplacení vedoucího bonusu nasbírání 3 
úrovňových kvalifikačních bodů.  
 
Rubínoví, smaragdoví, safíroví a platinoví Presidenti jsou oprávněni měsíčně na další 1%ní extra bonus 
z obratu jejich vlastní skupiny v nekonečné hloubi za tu část, kterou nezablokoval v daném měsíci 
spolupracovník kvalifikovaný na vedoucí pozici.  

 
b.President Rubín: aktivní Budovatel sítě, který splní podmínky „President“ a v jehož síti je na šesti 
úrovních alespoň jedna osoba na pozici „President” ( na každé úrovni se počítá Člen nejblíže jemu) a 
kromě této presidentské linie dosáhne na šesti úrovních alespoň 1000 bodového obratu za měsíc. Má 
nárok na titul „Flavon President Rubín”, na zlatý prsten zdobený rubínem, jakož i na 4%ní extra 
diferenční bonus za obrat uskutečněný na 20 aktivních úrovních ( v případě Člena Klubu v systému 
GPS, závisí na splnění podmínek uvedených v bodě 5.2. na 3 nebo 12 aktivních úrovních), který 
spolupracovník v daném měsíci rovněž kvalifikovaný na vedoucí pozici nezablokuje. 

 
c.President Smaragd: aktivní Budovatel sítě, který splní podmínky „President“ a v jehož síti jsou na 
šesti různých úrovních alespoň tři osoby na pozici „President” ( na každé úrovni se počítá Člen nejblíže 
jemu) a kromě těchto presidentských linií dosáhne na šesti úrovních alespoň 1000 bodového obratu za 
měsíc. Má nárok na titul „Flavon President Smaragd”, na zlatý prsten zdobený smaragdem, jakož i na 
4%ní extra diferenční bonus za obrat uskutečněný na 20 aktivních úrovních ( v případě Člena Klubu v 
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systému GPS, závisí na splnění podmínek uvedených v bodě 5.2. na 3 nebo 12 aktivních úrovních), 
který spolupracovník v daném měsíci rovněž kvalifikovaný na vedoucí pozici nezablokuje. 

 
d.President Safír: aktivní Budovatel sítě, který splní podmínky „President“ a v jehož síti je na šesti 
různých úrovních alespoň pět osob na pozici „President” ( na každé úrovni se počítá Člen nejblíže 
jemu) a kromě těchto presidentských linií dosáhne na šesti úrovních alespoň 1000 bodového obratu za 
měsíc. Má nárok na titul „Flavon President Safír”, na zlatý prsten zdobený safírem, jakož i na 4%ní extra 
diferenční bonus za obrat uskutečněný na 20 aktivních úrovních ( v případě Člena Klubu v systému 
GPS, závisí na splnění podmínek uvedených v bodě 5.2. na 3 nebo 12 aktivních úrovních), který 
spolupracovník v daném měsíci rovněž kvalifikovaný na vedoucí stupeň nezablokuje. 

 
e. President Platina: aktivní Budovatel sítě, který splní podmínky „President“ a v jehož síti je na šesti 
různých úrovních alespoň deset osob na pozici „President” ( na každé úrovni se počítá Člen nejblíže 
jemu) a kromě těchto presidentských linií dosáhne na šesti úrovních alespoň 1000 bodového obratu za 
měsíc. Má nárok na titul „Flavon President Platina”, na platinový prsten zdobený diamantem, jakož i na 
4%ní extra diferenční bonus za obrat uskutečněný na 20 aktivních úrovních ( v případě Člena Klubu v 
systému GPS, závisí na splnění podmínek uvedených v bodě 5.2 na 3 nebo 12 aktivních úrovních), který 
spolupracovník v daném měsíci rovněž kvalifikovaný na vedoucí stupeň nezablokuje. 

 
6.2. Ztráta vedoucího stupně: 
 
Po měsíční uzávěrce ztratí titul vedoucího ten Elit, Diamantový Elit nebo Prezidentský člen, který 
- v následujícím roce po jeho kvalifikaci – mezi 1. lednem a 31. prosincem - není aktivní ve dvou po 
sobě jdoucích měsících NEBO 
- v následujícím roce po jeho kvalifikaci - mezi 1. lednem a 31. prosincem – není aktivní celkem ve 4 
měsících. 
 
Ode dne ztráty titulu, ztrácí Člen Klubu všechny výhody vztahující se k tomuto titulu, tím se myslí 
školení, cestování, na které se již Člen Klubu kvalifikoval – podmínkou bylo dosažení a udržení daného 
titulu – ale ještě se jich nezúčastnil, jako ostatní ceny, které by mu patřili podle rozpisu.  
 
6.3. Zablokování bonusu vedoucích: 
 
Vedoucí tituly ( 4% + 1%) jsou blokovatelné. Výše blokování je závislá na hodnotě bonusu vedoucího, 
který dostává blokující vedoucí za svůj titul ( např. Člen Klubu s titulem Diamantový Elit dostane místo 
3%ního bonusu vedoucího do výše blokovaní části 1% pokud ho blokuje Člen Klubu Elit. Na 
nezablokované úrovni je i nadále oprávněn na 3%ní bonus vedoucího). 
 
Leadeři jsou vedoucími partnery firmy Flavon Group Kft., kteří se svým jednáním v rámci sítě ve velké 
míře podílejí na obrazu, vzhledu a dobré pověsti Flavonu. V případě, kdy vedoucí Člen klubu šíří mylné 
informace anebo se chová takovým způsobem, že tím kazí pověst Flavonu, anebo poruší etický kodex 
společnosti, má Flavon Group Kft. právo odebrat mu jeho leaderovský titul na dobu 1-6 měsíců, a to 
podle závažnosti činu. V této době daný Člen klubu není oprávněn k získání leaderovského bonusu. 
 

7. Objednávka produktů 

Minimální množství objednávky je jeden karton produktů.  

7.1. Způsob objednávky: 
a) osobní nákup: na základě vyplněného objednacího listu si mohou členové Klubu nebo DBA 

osobně zakoupit produkty v otevírací době v prodejnách Flavon Group Kft. 
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b) podání objednávky: objednávat lze telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím Back 
Office. Současně s objednávkou musí objednávající protihodnotu objednávky společnosti 
Flavon Group Kft. spolu s dopravným uhradit (v hotovosti, bankovním převodem). V případě 
online objednávky lze zvolit platbu online. Objednávku na místo určení doručí společnost 
Flavon Group Kft. kurýrní službou. 

 
Aktuální cena dodávky domů je 270 CZK/ 1-7 kartonů. Od 8 – bezplatne. O podmínkách pro dodávky 
domů v zemích Evropské Unie se informujte na našem centrálním telefonním čísle Flavon Group Kft. ( 
+36-52-520-520, +36-70-455-9000) nebo na webových stránkách ( www.flavonmax.com) 

 
Objednané produkty budou dodány poté, co bude protihodnota objednávky připsaná na účet 
společnosti Flavon Group Kft. 
 
Jestliže protihodnota nedorazí v daný pracovní den do 17:00 hodin, bude zásilka předána kurýrní 
službě v následující pracovní den. Jestliže je adresa dodání zásilky odlišná než adresa uvedená u Flavon 
Group Kft., musí se to nahlásit v každém případě současně s objednávkou. Při objednávce na konci 
měsíce se do obratu za předmětný měsíc započítávají pouze objednávky, jejichž protihodnota byla na 
účet společnosti připsána ještě před uzávěrkou měsíce - což je uvedeno na internetových stránkách 
Flavon Group Kft. pod bodem menu „Termíny uzávěrky měsíce pro rok...“. Jestliže jakékoliv vyúčtování, 
částka, Členská dohoda, atd., dorazí ke společnosti Flavon Group Kft. po uplynutí stanoveného termínu 
uzávěrky (s přesností na hodinu), tyto Flavon Group Kft. automaticky započítá do následujícího měsíce. 
 
Pokud uzavření Členské smlouvy nebo nákup výrobků Flavon nebo jiných výrobků proběhne mimo 
prodejny Flavon Group Kft., nebo proběhne zprostředkovaně ( přes CP, Back Office, nebo přes telefon), 
pak má možnost člen Klubu nejpozději do 14 dnů od převzetí výrobku odstoupit od smlouvy bez udání 
důvodu, toto odstoupení musí zaslat písemně firmě Flavon Group ( 4033 Debrecen, Veres Péter utca 
19., e-mail: info@flavongroup.com). Právo odstoupit od smlouvy může Člen Klubu provést použitím 
vzoru prohlášení o odostoupení od smlouvy nebo jasným prohlášením. Odstoupení od smlouvy může 
provést Člen Klubu v dané lhůtě, pokud před vypršením výše uvedené lhůty zašle formulář o 
odstoupení/ výpovědi. Firma Flavon Group po obdržení prohlášení – v případě zaslání poštou po jeho 
převzetí – neprodleně potvrdí přijetí prohlášení. V takovém případě firma Flavon Group Kft. Člena 
Klubu vymaže z evidence. Člen Klubu je v případě odstoupení povinen v následujících 14 dnech po 
jeho oznámení vrátit zakoupené výrobky v neporušeném stavu firmě Flavon Group Kft. Během 14 dnů 
od převzetí výrobku nebo věrohodného dokladu o zaslání zpět, zaplatí firma Členovi Klubu nákupní 
cenu a případné poplatky ( poštovné), a to předem domluveným způsobem platby. Členovi Klubu 
nevznikou žádné náklady spojené se způsobem refundace. Člen Klubu hradí poplatky spojené 
s vrácením výrobku. Člen Klubu ztrácí právo na odstoupení, pokud není schopen vrátit výrobek firmě 
Flavon Group Kft. v neporušeném, nerozbaleném či řádném stavu.   
 
Je zakázán prodej výrobků na prodejnách nebo v internetových obchodech. Členové klubu mohou 
distribuovat výrobky Flavon výhradně formou přímého prodeje. 
 

8. Trvanlivost a záruka 
 
Flavon Group Kft. členům Klubu garantuje, že produkty, které prodává jsou ve všem shodné s úřední 
specifikací produktu. Jestliže se na zakoupený produkt v záruční lhůtě vyskytne reklamace vztahující se 
ke kvalitě, a tato bude prohlášena za oprávněnou, tehdy tento zakoupený produkt nevhodné kvality 
Flavon Group Kft. bez úhrady vymění. Jestliže bude reklamace vztahující se ke kvalitě předložena až po 
uplynutí doby trvanlivosti, v takovém případě není možné produkt vyměnit.  
 
           9.  Členové klubu 
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Každý člen klubu Flavon je nezávislou smluvní stranou, která musí svoji obchodní činnost provádět v 
souladu s „Dohodou o členství v klubu Flavon“ a podle právních předpisů platných v dané zemi. 
Členem Klubu může být pouze plnoletá fyzická osoba. 
 
9.1.Člen Klubu a jeho podnikání: Jestliže má člen Klubu nárok na provizi, pak vystaví fakturu - daňový 
doklad (podnikatel nebo podnikatelská společnost) na Flavon Group Kft. (DBA). čímž se podnikání 
stává smluvním partnerem firmy Flavon Group Kft. Jestliže nastane jakákoliv změna v údajích v 
podnikání, nebo v osobních údajích člena Klubu, je tuto skutečnost člen Klubu/ DBA povinen okamžitě 
písemně oznámit společnosti Flavon Group. V případě, že takto neučiní, Flavon Group Kft. na sebe 
nebere žádnou odpovědnost za případnou neoprávěnou bankovní transakci, vyplacení, apod.. Se 
zřetelem na nedodržení informační povinnosti je společnost Flavon Group Kft. oprávněná smluvní 
vztah s členem Klubu okamžitě vypovědět. 
 
9.2. Zásada „Jeden Člen, jedna pozice”: každý člen Klubu může být v rámci systému Klubu Flavon 
uveden pouze na jedné pozici. Manželé, spolužijící, nebo příslušníci žijící ve společné domácnosti jsou 
bráni jako jedna pozice ( jednotné členství v Klubu). Na jednotné členství se podle organizačního řádu 
pohlíží jako by to byla jedna pozice. Pokud se na této pozici z nějakého důvodu členství v Klubu zruší, 
tak se automaticky zruší i  členství společníků pozice a smlouvy uzavřené s podnikáním člena( členů) 
Klubu.  Manželé jsou odpovědni za pozice jeden druhému a jsou bráni jako jeden celek. Pokud se 
Flavon Group Kft. dozví, že se některý z manželů, spolužijících nebo příslušník žijící v jedné domácnosti 
člena Klubu registroval na zvláštní sponzorskou linii, v tom případě ho Flavon Group Kft. přesune pod 
jeho manžela/manželku, partnera/partnerku nebo příslušníka žijícího v jedné domácnosti. 
 
9.3. Převod pozice: status členství v Klubu Flavon max se váže na osobu. Převést jej lze jen na základě 
písemné žádosti člena Klubu a s písemným souhlasem Flavon Group Kft.. Podmínkou souhlasu 
s převodem pozice je, aby vzal Nový majitel pozice odpovědnost za to, že v následujících třech 
měsících po převodu pozice si na ní zakoupí aktivační karton ( registrován do autoship programu). 
Pokud Nový majitel tuto podmínku nesplní, tak tím vážně poruší smlouvu a tím nabude účinnosti 
druhý bod 9.7. nynějšího SzMSz.  Flavon Group Kft. o žádosti rozhodne ve lhůtě 30 dnů od doručení 
žádosti. Sjednocené pozice lze převést pouze společně. V případě převodu statusu členství v Klubu 
jeho dosavadní pozice zanikne, ztratí skupinu a po dobu 1 kalendářního roku se nesmí připojit k 
jinému členovi Klubu. Ke svému dřívějšímu sponzorovi se může během jednoho roku jako nový člen 
Klubu připojit kdykoliv. Na vyplacení provize, která se nashromáždila v jeho dosavadní pozici před jejím 
převodem má nárok původní majitel. Nový majitel má právo disponovat s provizemi na dané pozici 
pouze po termínu převodu statusu, zpětné vyplacení provize není možné. Předstíraný, fiktivní převod 
pozic nebo uzavření dohody s postranními úmysly je přísně zakázán. Jestliže člen Klubu takovou 
smlouvu uzavře, nebo se na takové podílí, bude s okamžitou platností vyloučen. 
 
9.4. Výměna pozice: Při výměně klubových pozic mezi členy Klubu jsou směrodatná pravidla na převod 
pozic. S tím, že pokud si dva členové vyměňují klubový status mezi sebou, jejich klubové členství 
nezanikne. Flavon Group Kft. má právo žádost o výměnu zamítnout, může-li se opodstatněně 
předpokládat, že za výměnou stojí úmysly změny sponzora, změny struktury nebo přeskupení, což má 
za následek vyloučení s okamžitou platností. 
 
9.5. Výměna sponzora: Výměnu sponzora lze provést na základě písemné žádosti člena Klubu o 
výměnu sponzora pouze s povolením Flavon Group Kft., ke kterému se musí přiložit podpis sponzorů 
nadřízených na 12 úrovních. Jestliže jeho sponzorská linie nedosáhne 12 úrovní, pak musí být na 
nejvyšším stupni sponzorské linie podepsána společnost Flavon Group Kft.. Sjednocená členství mohou 
žádat změnu sponzora pouze společně. Žádající člen Klubu bude z jeho dřívější pozice vymazán a 
obdrží povolení, aby se znovu okamžitě připojil ke svému osobnímu sponzorovi. Po vymazání jeho 
dřívější pozice si člen Klubu nesmí vzít sebou Členy Klubu, které osobně připojil do Klubu. Tuto přebere 
osobní sponzor jeho dřívější nadřazené linie. Flavon Group Kft. má právo žádost o výměnu zamítnout, 
může-li se opodstatněně předpokládat, že za výměnou stojí úmysly změny sponzora, změny struktury 
nebo přeskupení. 
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7.6. Ztráta skupiny: Pokud si Sponzor nezakoupí svůj aktivační karton po dobu 6 měsíců, po uzavření 6. 
neaktivního měsíce ho Flavon Group Kft. přeoznačí za Spotřebitele a celou jeho skupinu – do 
nekonečné hloubky – ztratí, která se takto posune na sponzorské linii o úroveň výše k nejbližšímu 
skutečně aktivnímu Budovateli sítě. Po ztrátě skupiny již nemá Člen Klubu možnost získat zpět svoji 
skupinu, ale budováním nové skupiny se opět může stát Sponzorem.    
 
9.7. Zánik, zrušení Členské smlouvy 
 
- Členskou smlouvu může vypovědět kterákoliv ze stran zasláním písemného prohlášení výpovědi 
druhé straně do konce daného měsíce. Pokud se chce bývalý Člen Klubu znovu stát Členem Klubu, tak 
se po uplynutí jednoho kalendářního roku po výpovědi může ke komukoliv připojit. Během jednoho 
roku se může připojit jako nový Člen Klubu pouze ke svému předešlému Sponzorovi, ale svou skupinu 
získat zpět nemůže; 
 
- Vyloučení: Flavon Group Kft. může v případě porušení Pověřovací a Členské smlouvy vyloučit Člena 
Klubu s okamžitou platností a písemně tuto výpověď zaslat dotyčnému Členovi nebo DBA ( jeho 
zástupci). Současně s vyloučením Flavon Group Kft. vypovídá i Mandátní smlouvu uzavřenou s 
podnikáním Člena Klubu a může bezodkladně vypovědět i Členskou Smlouvu těm Členům Klubu, kteří 
byli uvedeni v dotyčné Mandátní smlouvě ( jako např. zastupci DBA a jeho členy). Hrubé porušení 
Členské smlouvy, Mandátní smlouvy, nebo Organizačního a Provozního řádu, zanedbání úloh, 
odmítnutí spolupráce a bytí v kontaktu s Flavon Group Kft., znamená bezodkladné vyloučení Člena 
Klubu.  
 
- Automatický zánik: Automaticky zanikne pozice toho Člena klubu, který není aktivní po dobu 12 
měsíců po sobě, tedy nemá minimální měsíční obrat 3500 CZK osobní nákup jednoho kartonu ( 
aktivační karton), zanikne mu členský status v Klubu Flavon a Flavon Group Kft. ho vymaže ze systému. 
Automaticky zaniká i Mandátní smlouva uzavřená s podnikáním vymazaného Člena Klubu. Pověřovací 
smlouva zaniká i v případě pokud se stanový platební neschopnost nebo pověřená firma zanikne.  
 
Síť zaniknuté pozice na sponzorské linii – s ohledem na vymazání – se přesune o jednu úroveň výše.  
 
Člen Klubu vyloučený Flavon Group Kft a jeho rodinní příslušníci se nemohou po dobu jednoho 
kalendářního roku stát Členy Klubu, status Členství v Klubu se zruší. 
 
9.8. Ochrana doručení:  
 
Pokud se doručení některého dokumentu nepodařilo, nebo ho adresát nepřevzal, nebo převzetí utajil, 
nebo se odstěhoval na neznámé místo, tak se po uplynutí 5 pracovních dnů od druhého pokusu o 
doručení považuje výpověď za doručenou.  
 
Porušení jakýchkoliv povinností Členského Klubu Flavonu má za následek povinnost úhrady penále a 
odškodného. Výše pokuty je desetinásobek provize za výkon Člena Klubu z předešlého měsíce před 
porušením povinnosti. Pokud není možné stanovit datum porušení povinnosti, bude hodnota pokuty 
desetinásobek průměru provize za posledních 12 měsíců. Oprávněná strana může požadovat kromě 
penále i úhradu odškodného.   
 
9.9. Jiná síť MLM: 
 
Před uzavřením Dohody o členství v Klubu, resp. Mandátní smlouvy musí budoucí člen informovat 
společnost Flavon Group Kft. o tom, že on nebo jeho blízký, nebo společnost, které je představitelem, 
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členem nebo zaměstnancem, provádí podobnou zprostředkovatelskou činnost, tj. že je členem jiné 
sítě, Flavon Group Kft. znajíc tento fakt, může uzavření smlouvy zamítnout.  
 
Jestliže se člen Klubu chce stát představitelem, členem resp. zaměstnancem společnosti, která pracuje v 
podobném systému, tzn. s jinou Společností chce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu podobného 
obsahu, musí si předem obstarat písemný souhlas společnosti Flavon Group Kft.. Jestliže člen Klubu 
výše uvedená ustanovení poruší, ze strany člena Klubu a DBA se to považuje za porušení smlouvy, 
jehož následkem je okamžité vyloučení.  
 
Dalším důvodem vyloučení je, je-li člen Klubu a/nebo DBA majitelem, společníkem nebo má 
zastupitelské právo ve společnosti, která pracuje v jiném systému MLM a/nebo provádí distribuci 
doplňků stravy.  
 
9.10. Diskontace:  zájmy společnosti Flavon Group Kft. porušuje ten člen Klubu - nebo osoba, která je 
prokazatelně spojená s Členem - který prodává V České republice zakoupené produkty Flavon max, 
Flavon kids, Flavon Green, a Flavon Active a Flavon Protect za méně než 7875 CZK/sklenička, a Flavon 
max Plus+, Flavon Green Plus+ a Flavon Joy

 
za méně než 1166,7 CZK/ sklenička. 

 
9.11. Inzerce, reklamní materiál: členové Klubu mohou používat pouze publikace, informační materiály, 
sešity, knížky, DVD, letáky a internetové stránky, které vydala společnost Flavon Group Kft.. Tyto nesmí 
upravovat a používat jiným způsobem a nebo k jiným účelům než ke kterým jsou určeny. Vyhotovení 
vlastních materiálů, resp. textů inzerátů se musí v každém případě odsouhlasit společností Flavon 
Group Kft.. Je zakázáno, aby člen Klubu v souvislosti s produkty prohlašoval mylné, léčivé vlastnosti 
produktu. Osobní zkušenosti s produktem může každý uvádět volně. Jakékoliv interview vztahující se 
na produkty nebo na distribuční síť, vše, co se týká mediální propagace (tradiční, elektronické, atd.) je 
zakázáno, resp. toto lze provést pouze s předběžným písemným povolením Flavon Group Kft.. Člen 
Klubu sám nese veškeré následky vyplývající z nečestného obchodního jednání na trhu. Za toto jednání 
nejsou ani společnost Flavon Group Kft. ani Klub Flavon odpovědni. 
 
9.12. Vlastní internetová stránka distributora: Pomocí Back Office má člen Klubu možnost vytvořit si 
prezentační internetové stránky (distribuční stránky) s obecným obsahem. Obsah webových stránek lze 
upravovat v nastavení Back Office. Internetové stránky lze provozovat pod doménou 
www.flavonmax.com (např.: www.flavonmax.com/nagyvirag). Společnost Flavon Group Kft. nenese 
odpovědnost za obsah webových stránek. V případě, že některý z členů Klubu uveřejní na stránkách 
text s obsahem, který není v souladu se zákonem nebo Organizačním a provozním řádem Flavon 
Group Kft., má společnost Flavon Group Kft. právo text upravit odpovídajícím způsobem a v případě 
opakovaného porušení pravidel tuto prezentaci vymazat ze systému, respektive zrušit členství daného 
člena Klubu. 
 
9.13. Používání Flavon e-mailové adresy: Budovatelé sítě ve vedoucí pozici mají možnost se společností 
Flavon Group Kft. uzavřít Smlouvu o užívání e-mailové adresy na dobu neurčitou a VIP Členové Klubu 
na maximální dobu trvání 1 roku – ale maximálně do ukončení členství Člena Klubu. E-mailové adresy 
mohou mít na základě smlouvy libovolný začátek (podle pravidel užívání e-mailových adres) a konec 
flavonmax.com (např. nagyvirag@flavonmax.com). 
 
9.14. Sponzorování křížové linie: 
 
A) Sponzor, který ví, že jeho kandidát na nového člena Klubu je členem Klubu jiné sponzorské linie 
distributorské sítě Flavon Group Kft., přitom jej zasponzoruje jako nového člena Klubu, porušuje zájmy 
společnosti. Sponzor, který se ve sponzorování na křížové linii účastní uzavírání fiktivních smluv, přijde 
o provizi za 1-6 měsíců od zjištění sankce, podle toho v kolika křížových liniích sponzoruje. Ve vážných 
případech je Flavon Group Kft. oprávněna Sponzora ze systému vyloučit, což znamená vypovědět 
Sponzorovi a jeho podnikání Dohodu o členství a Mandátní smlouvu kvůli jejich vážnému porušení.   
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B) Člen Klubu, kterého se již týká sponzorování křížové linie, který se již dříve připojil do systému na 
jiné linii a za pomoci nové, fiktivní smlouvy se připojí k jinému sponzorovi, může zůstat pouze pozice 
vztahující se k první registraci. Z pozice, kterou získá později ho po postřehnutí přestupku Flavon 
Group Kft. okamžitě vymaže a na pozici vybudovanou síť a získanou provizi ztratí. Pokud některý Člen 
klubu opět poruší povinnosti shrnuté v tomto bodě, je Flavon Group Kft. oprávněna vypovědět 
Dohodu o členství a Mandátní smlouvu uzavřenou s ním a jeho podnikáním kvůli vážnému porušení 
smluv. 
 
9.15. Školení, akce: 
 
Účast na školeních organizovaných firmou Flavon Group Kft. je v každém případě bezplatná. Podmínky 
účasti na jednotlivých speciálních školeních zveřejňuje Flavon Group Kft. na svých webových stránkách 
na adrese: http://www.flavongroup.com. Cestu na místo školení a náklady na pobyt si hradí každý 
účastník sám, kromě případů, kdy firma Flavon Group Kft. tyto náklady převezme, např. při splnění 
podmínek uvedených v obsahu soutěže. 
 
Registrace na akce a rezervace ubytování probíhají přes zákaznickou službu firmy Flavon Group Kft. 
telefonicky, přes e-mail, nebo osobně, a to nejpozději do posledního pracovního dne týden před akcí ( 
v závislosti na počtu volných míst). 
 
Ubytování objednává Flavon Group Kft. na svoje jméno od poskytovatele ubytování. Poskytovatel 
následně služby vyúčtuje jednotlivým účastníkům. Proto je účastník povinnen uhradit cenu ubytování 
na stranu Flavon Group Kft. nejpozději do posledního pracovního dne týden před akcí.  
 
Člen Klubu a DBA jsou povinni dodržet předpisy maďarského práva, předpisy DSA – Közvetlen 
Értékesítők Szövetsége, etický kodex a po dobu trvání pravního vztahu se podle nich chovat. 
 
Porušení výše uvedených povinností má za následek vyloučení a s tím související následky. 
 
 

10. Ostatní ustanovení 

10.1. Seznámení se s SzMSz, jeho změna:  
 
Povinností každého člena Klubu je seznámit se s Organizačním a provozním řádem Flavonu, který je 
každému dostupný na oficiálních webových stránkách firmy Flavon Group Kft. ( www.flavonmax.com). 
 
Právo úpravy Organizačního a provozního řádu si Flavon Group Kft. ponechává. Úprava je účinná ode 
dne publikace nebo od uvedeného data.  
 
10.2. Flavon Group Kft. zašle Členům Klubu zprávu s novinkami ( newsletter) na elektronickou adresu 
uvedenou v Dohodě o členství v klubu. Svůj souhlas vyjádří člen Klubu na Dohodě o členství svým 
podpisem. 
 
10.3. Člen Klubu dále souhlasí s tím, že 
 
- jím uvedené telefonní číslo a e-mailovou adresu může jeho první sponzor vidět přes Back Office, resp. 
Flavon Group Kft. může tyto údaje bez zvláštního povolení vydat 3 sponzorům v linii nad ním; 
- jestliže si Člen Klubu nepřeje přijímat e-maily s novinkami ( newsletter), resp. možnost poskytnutí 
telefonního kontaktu a e-mailové adresy nechce zveřejnit, může toto své rozhodnutí písemně zaslat na 
e-mailovou adresu info@flavongroup.com, nebo poštou na adresu 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19. 
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- aby společnost Flavon Group volně uveřejňovala na internetu ( na vlastních i jiných webových 
stránkách) a v reklamních materiálech vedoucí tituly, výpisy, kvalifikace a účast ve sponzorské činnosti a 
ostatní výkony dosáhnuté během členství v Klubu 
- aby společnost volně uveřejňovala na internetu – na vlastních i jiných webových stránkách - 
fotografie a videa o Členech Klubu pořízená na školeních organizovaných Flavon Group Kft., nebo je 
uveřejnila v reklamních materiálech 
- aby s osobními údaji, které Člen poskytl firmě Flavon Group nakládala podle předpisů o ochraně dat 
a poskytla je administrátorovi ve třetí zemi zodpovědnému za zpracování dokladů nebo z důvodu 
zpracování dat   
 
10.4. Řešení stížností a sporů 
 
Flavon Group Kft. se v každém případě snaží, aby se jakékoli problémy, sporné otázky vyřešili mezi 
Členy Klubu pokojnou cestou. Člen Klubu může své namitky vztahující se k činnosti firmy Flavon Group 
Kft. zaslat na oficiální elektronickou nebo poštovní adresu firmy Flavon Group Kft. Tyto námitky Flavon 
Group Kft. přezkoumá a do 30dnů písemně informuje Člena Klubu o svém stanovisku.  
 
Pokud není možnost na vyřešení sporu pokojnou cestou, nebo si Člen Klubu tento způsob řešení 
nepřeje využít, tak se s námitkami spojenými s nákupem výrobků, např. týkajícími se jejich kvality i 
jinými může obrátit na tyto usmiřovací organizace: 
 
Hajdú – Bihar Megyei Békéltető Testület 
Adresa: 4024 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Telefon: +36 52 500 749 
Číslo faxu: +36 52 500 720 
Jméno: Dr. Hajnal Zsolt 
E-mail: info@hbkik.hu 
 
Tento pořádek je neodlučitelnou součástí platné Zásady ochrany osobních údajů u Flavon Group Kft., 
která je kdykoliv dostupná na oficiálních webových stránkách firmy.  
 
Společnost a smluvní strany se dohodly, že sporné otázky budou řešit s výlučnou kompetencí soudů: 
Debreceni Járási Bíróság ( okresní soud v Debrecínu), 
resp. jako odvolací krajský soud: Debreceni törvényszék. Organizační a provozní řád tvoří prioritní 
přílohu Smlouvy o členství a mandátní smlouvy. V ostatních neupravených otázkách jsou směrodatná 
nařízení a směrnice Občanského zákoníku. 
 
 
1. července 2017,  Debrecen 


