
сключено между Флавон Интернейшънъл ЕООД (гр. София, бул. „Витоша” № 66, ет. 4, пощ. код 1463, ЕИК: 206328486, управител: г-ца Чила 
Херняк) – наричан за краткост „Flavon” – от една страна и:

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО НА FLAVON 

1. Flavon е програма, разработена от Flavon, която продава на своите 
членове специални продукти за лична употреба, които са търговски 
недостъпни в традиционната търговия. Само пълнолетни физически 
лица могат да кандидатстват за членове на тази програма. 

2. Предмет на споразумението: Всяко физическо лице, подписващо 
настоящото Споразумение, има право да закупи продукти на Fla-
von на цена като за член и да получи компенсация, предлагана от 
маркетинговия план на Flavon, в съответствие с договора за възлагане. 

3. Членовете признават, че са независими от Flavon, не са наети от и не 
са агенти или представители на Flavon, поради което нямат право да 
поемат каквито и да било задължения от името на Flavon.

4. Членовете имат право да получат комисионна като представители 
на дружество, което означава, че имат правото на пълно, независимо 
представителство на тази компания. Комисионната на Член може да 
бъде получена от Члена или от упълномощено дружество, посочено в 
настоящото споразумение, което също е подписало с Flavon договор за 
възлагане. Членовете потвърждават, че не са им предоставяни гаранции 
във връзка с доход, успех или печалба. 

5. Подписвайки настоящото Споразумение като физически лица, 
членовете поемат пълна отговорност във връзка със спазването на 
посочените задължения. 

6. Подписвайки настоящото Споразумение, членовете поемат следните 
задължения: 

a) Членовете се съгласяват да се въздържат от използване на имена, 
търговски марки или други материали, защитени с авторски права, 
без предварителното писмено съгласие на Flavon. 

b) Членовете не могат да използват мрежата на Flavon, списъка на 
неговите членове или каквато и да било друга конфиденциална 
информация, за да разпространяват или търгуват с други продукти/
услуги, различни от тези, с които търгува Flavon, или за да сътрудничат 
на друго лице в такава дейност. 

c) Членовете могат да използват само публикации, информационни 
листовки, брошури, книги, DVD-та, флаери и уеб сайтове, публикувани 
от Flavon. Те не могат да ги променят или използват по начин/за 
цел, за които първоначално не са били предназначени. Събраните 
материали или реклами, които трябва да бъдат публикувани, във 
всички случаи се предоставят на Flavon за одобрение.

d) Членовете нямат право да правят заблуждаващи изявления 
до потребителите или да правят изявления относно ползите 
от продуктите за здравето. Забраняват се изявления относно 
продуктите или мрежата във всякакъв вид медии (традиционни, 
електронни и др.), разрешава се само с предварително писмено 
съгласие на Flavon.

7. Членовете потвърждават, че: 

a) Членовете носят отговорност за последиците от всякакви нелоялни 
пазарни практики, които прилагат. Всяка отговорност на Flavon по 
отношение на такива практики се изключва. 

b) Всеки Член, нарушил условията в Общите условия за използване 
на уеб сайта или Организационните и оперативни правила или 
увреждащ бизнес репутацията на Флавон Интернейшънъл, ще се 
счита за нарушил настоящото Споразумение.

c) Разкриването на каквато и да било конфиденциална информация на 
трета страна – дори това да е роднина на Члена – се явява нарушение 
на настоящото Споразумение и на договора за възлагане.

d) Flavon може да изменя Организационните и оперативни правила 
или свързания с тях маркетингов план без предварително 
уведомление. Промените влизат в сила от момента, в който бъдат 
публикувани на уеб сайта на дружеството: www.flavonmax.com

8. Всяка от страните може да се оттегли от настоящото Споразумение 
по всяко време с 1 месец предизвестие. Ако Членът наруши договора 
– тоест наруши разпоредбите на Организационните и оперативни 
правила или на договора за възлагане, които се явяват неразделна 
част от настоящото Споразумение – Flavon има право да прекрати 
настоящото Споразумение веднага, както и да предяви на Члена иск 
за неустойка и обезщетение. Страните се договарят, че размерът на 
неустойката представлява десетократния размер на комисионната, 
която се полага на Члена на дружеството въз основа на постигнатото 
през месеца, предшестващ нарушението на договора. Flavon може да 
изисква и обезщетение за вреди, надвишаващи неустойката. 

9. Страните се договарят, че Приложение № 1 към настоящото 
Споразумение включва Организационните и оперативни правила, 
Общите условия за ползване на уеб сайта и Политиката за защита на 
личните данни, с които Членът е запознат и чиито текстове приема. Тези 
приложения могат да бъдат свалени от уеб сайта на Flavon. 

10. Членовете потвърждават, че Флавон Интернейшънъл има пряко 
право да приспада комисионната им или комисионната на тяхното 
предприятие – до размера на дълга. Това се отнася за дълговете на трето 
лице, за което Членовете са предоставили поръчителство.

11. Изявление за обработка на лични данни

 Аз, долуподписаният/та, давам съгласието си Flavon да предаде следните 
мои лични данни, предоставени при регистрацията, на тримата ми 
спонсори, с цел същите в бъдеще да могат да ме уведомяват за новости, 
продукти и последните квалификации и промоции, свързани с Flavon: 

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

ЧЛЕН

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

Място и дата

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

ФЛАВОН ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ЕООД

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

МЯСТО И ДАТА

Име (наричан за краткост „Член”):............................................................................................................................................................................................................................................................

Адрес (град, улица, номер, пощенски код):

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

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

Телефон:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

имейл адрес:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ГОРНИТЕ ДАННИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. БЕЗ ТЕЗИ ДАННИ FLAVON НЕ МОЖЕ ДА РЕГИСТРИРА НОВИЯ ЧЛЕН. 

(предоставен от Flavon) 

Идентификационен номер:.......................................................................................................................

ДРУЖЕСТВО
Име: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адрес: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Номер по ДДС или регистрационен номер на дружеството:

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

СПОНСОР:
Име: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Идентификационен номер:......................................................................................................................................................................................................................................................

ПОДПИСВАЙКИ ПО СОБСТВЕНА ВОЛЯ, ВСИЧКИ СТРАНИ СЕ СЪГЛАСЯВАТ,
ЧЕ СА ПРОЧЕЛИ И РАЗБИРАТ УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

от друга страна със следните общи условия:

Телефонен номер  Имейл адрес   И двете Нито едното 

  1 Моля, подчертайте своя избор


