
PŘIHLÁŠKA DISTRIBUTORA
DIČ: CZ63988526, bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu 104 292 124 / 0300.

Společnost je zapsaná u Krajského OS v Praze, OR odd. C, vložka 38603

FOREVER LIVING PRODUCTS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.
Vlnitá 33/77, 147 00 Praha 4

tel.: +420 244 466 012
e-mail: aloe@fl p.cz 

* Povinné údaje

ID 
FLP

Přihlašuje se jako:  DISTRIBUTOR FLP CR       

  PŘÍMÝ ZÁKAZNÍK FLP CR

Distributor / Přímý zákazník

Podpisy:

 muž             žena                               

Žádost je platná jen s originálním podpisem

Podpis a razítko kanceláře FLP CR

Telefon*   Mobil*

E-mail

Příjmení* PSČ*                              Město*

IČ                                 DIČPlátce DPH     ano   ne

Jméno* Ulice*

-- -- --

Partner distributora / Přímého zákazníka

Sponzor

Informace o účtu pro vyplácení bonusu:

  manžel/manželka              druh/družka                                   

ID FLP sponzora*

Příjmení* PSČ*                               Město*

Jméno* Ulice*

Jméno

Název banky

Číslo účtu         Kód banky

Příjmení

Datum*                      Podpis distributora / přímého zákazníka Datum     Podpis partnera distributora

VYPLNÍ FLP CR

Objednávka č.                                                                 Podpis Datum potvrzení přihlášky                                                                                                                          Podpis a razítko

 svobodný/á      ženatý/vdaná      druh/družka      jiný                   

JAKO DISTRIBUTOR (NEBO PŘÍMÝ ZÁKAZNÍK) FOREVER LIVING PRODUCTS 

CZECH REPUBLIC JSEM SROZUMĚN A SOUHLASÍM, ŽE:

1. Podmínky a pravidla dohody o distributorství jsou uvedeny níže, na zadní straně 

tohoto formuláře a v posledním vydání příručky „Politika a způsob práce ve spo-

lečnosti FLP“. Obdržel(a) jsem tyto dokumenty a jsem srozuměn(a) s tím, že bu-

dou společně tvořit smlouvu mezi mou osobou a Forever Living Products Czech 

Republic, spol. s r. o.

2. Jednám na vlastní odpovědnost jako jednotlivec a jsem starší 18 let.

3. Tato přihláška dává právní formu závaznému souhlasu mezi mou osobou a Fo-

rever Living Products Czech Republic, spol. s r. o. (dále jen FLP CR) k datu, ve kte-

rém byla přihláška spolu s první objednávkou výrobků FLP obdržena a potvrzena 

osobou FLP CR k tomu určenou.

4. Nejpozději v okamžiku, kdy dohoda o distributorství vstoupí v platnost, jsem 

řádně registrovaným soukromým podnikatelem, který vlastní veškerá nezbytná 

povolení (včetně živnostenského listu, IČO, bankovního účtu) a vstupuji do této 

dohody s FLP CR jako nezávislá smluvní strana. Do té doby vystupuji ve vztahu 

k FLP CR jako „přímý zákazník“, který nakupuje výrobky fi rmy jen pro vlastní po-

třebu, a řídím se podmínkami a pravidly pro distributory FLP CR uvedenými v 

dokumentu „Politika a způsob práce ve společnosti“.

Pokračování podmínek na zadní straně formuláře

ID (identifi kační číslo) přidělí kancelář FLP

bílá - FLP CR   žlutá - sponzor   růžová - distributor

Mobil          E-mail

Datum narození*         den               měsíc                rok 

Datum narození          den               měsíc                rok 

--



5.  Jsem nezávislým smluvním distributorem pracujícím v oblasti prodeje 

spotřebních výrobků. V žádném případě nejsem zaměstnanec ani zá-

konný zástupce FLP CR, a proto tato dohoda nezakládá pracovní poměr 

nebo jiný pracovně právní vztah mezi mnou a FLP CR. Při nákupu a pro-

deji výrobků FLP jednám jako samostatný obchodník, svým jménem, 

na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady. Vždy jednám v souladu s 

českým právním systémem a v případě jeho porušení ponese zodpo-

vědnost pouze moje osoba. FLP CR v žádném případě nezodpovídá za 

nelegální zatajování daní z příjmů získaných prodejem výrobků FLP a 

činností osobně sponzorovaných distributorů a jejich generačních linií.

6.  Od svého sponzora jsem obdržel a četl jsem brožuru „Politika a způsob 

práce ve společnosti FLP“. Souhlasím s tím, že budu jednat v souladu 

s ustanoveními uvedenými v této brožuře. Souhlasím s tím, že pokud 

budu jednat v rozporu s politikou FLP CR, mohu být kdykoli vyloučen z 

řad distributorů FLP CR.

7.  FLP CR může po předchozím oznámení rozumným způsobem změnit, 

doplnit nebo upravit tuto smlouvu či svou politiku a způsob práce včet-

ně marketingového plánu v souladu s tržním systémem, právními po-

žadavky a ekonomickými podmínkami. V tomto případě podřídím svou 

činnost těmto změnám.

8.  Budu správně prezentovat výrobky společnosti i její marketingový plán. 

O použití jakékoliv formy inzerce včetně audio a video nosičů a tištěných 

materiálů musí být písemně požádáno a taková žádost musí být schvá-

lena příslušným zástupcem fi rmy.

9.   Souhlasím, že mi FLP CR vydá mnou objednané výrobky jen po jejich 

zaplacení.

10. TUTO SMLOUVU MOHU KDYKOLI ZRUŠIT ODESLÁNÍM PÍSEMNÉHO 

OZNÁMENÍ NA ADRESU FLP CR. Pokud se rozhodnu zrušit distributor-

ství, všechny výrobky, které jsem zakoupil od FLP CR a které jsou v pro-

dejeschopném stavu, budou fi rmou odkoupeny v souladu se zásadami 

a podmínkami uvedenými v brožuře „Politika a způsob práce ve společ-

nosti FLP“.

11. Jestliže zruším nebo FLP ukončí tuto smlouvu v průběhu prvních čtr-

nácti dnů od jejího potvrzení, mohu zrušit všechny nerealizované ob-

jednávky bez poplatků a obdržím plnou fi nanční náhradu všech plateb 

spojených s mými objednávkami výrobků. Na adresu sídla společnos-

ti a na její náklady mohu navíc do 21 dní od takového zrušení nebo 

ukončení vrátit všechny výrobky, které jsem zakoupil v tomto období. 

Společnost FLP CR mi dá plnou fi nanční náhradu za tyto výrobky za 

předpokladu, že budou vráceny ve stavu, v jakém mi byly doručeny

12. V případě, že FLP CR nepotvrdí mou přihlášku distributora, budou mi 

vráceny platby, které jsem FLP CR poskytl v souvislosti s první objed-

návkou výrobků FLP.

13.  FLP CR mi umožní dostupnost všech svých výrobků a odmění mé ná-

kupní aktivity podle marketingového plánu fi rmy.

14.  Za předpokladu, že neporuším smlouvu, bude FLP CR po celou dobu 

mého distributorství oceňovat úspěšný prodej výrobků v souladu 

s podmínkami stanovenými v marketingovém plánu.

15. Distributor a partner distributora musí být uvedeni na společné Při-

hlášce distributora a nemohou se navzájem sponzorovat. Pokud se 

jeden z dvojice rozhodne, že už nechce být distributorem FLP, druhý z 

dvojice jako distributor vysloveně souhlasí s tím, že jeho distributorství 

může být zrušeno v případě, že jeho partner jedná proti politice FLP.

16.  Tato smlouva je osobní povahy a nemůže být převedena na jinou oso-

bu. Pouze v případě mého úmrtí může být zděděna osobou, která je 

schopna kvalifi kovat se jako distributor.

17. Tato smlouva se řídí zákony České republiky.

Pokračování podmínek z první strany formuláře


