
FOREVER BUSINESS OWNER – PRIHLÁŠKA*

*Forever Business Owner = Vlastník Forever biznisu (ďalej FBO)

IČO: 35711248, IČ DPH: SK 2020265588, bankové spojenie: SLSP, číslo účtu: 0011440247/0900
Spoločnosť je zapísaná v obvodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 14069/B 

FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC, s. r. o.
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava

tel.: 02/5441 6961, fax: 02/5441 9103
e-mail: flpsr@foreverliving.sk

* Povinné údaje

ID 
FOREVER

Prihlasujem sa ako:  FOREVER BUSINESS OWNER       

  PRIAMY ZÁKAZNÍK FOREVER SR

FBO / Priamy zákazník:

Podpisy:

 muž             žena                               

Žiadosť je platná len s originálnym podpisom

Podpis a pečiatka kancelárie FOREVER SR

Telefón*   Mobil*

E-mail

Priezvisko* PSČ*                              Mesto*

IČO                                  DIČ

IČ DPH                                  

Meno* Ulica a č. domu*

Obchodné meno (zo Živnostenského listu)                    

- - -
Sponzor

Údaje o účte pre vyplácanie bonusu:

ID FOREVER sponzora*

Priezvisko* PSČ*                               Mesto*

Meno* Ulica*

Názov banky

Číslo účtu         Kód banky

Dátum*                                   Podpis FBO / priameho zákazníka*

VYPLNÍ FOREVER SR

Objednávka č.                                                                 Podpis Dátum potvrdenia prihlášky                                                                                                                    Podpis a pečiatka

 slobodný/á      ženatý/vydatá      druh/družka      iný                   

AKO FBO (ALEBO PRIAMY ZÁKAZNÍK) SOM UZROZUMENÝ A SÚHLASÍM ŽE :

1. Podmienky a pravidlá dohody o obchodnom vzťahu sú uvedené nižšie a na rube 
tohto formulára i v poslednom vydaní príručky s titulom „Politika a spôsob práce 
spoločnosti FOREVER“. Tieto dokumenty som obdržal a som uzrozumený s tým, 
že spoločne budú tvoriť zmluvu medzi mojou osobou a Forever Living Products 
Slovak Republic, s.r.o.

2. Konám na vlastnú zodpovednosť ako jednotlivec a som starší ako 18 rokov.

3. Táto prihláška je záväzným súhlasom k založeniu klientského/obchodného vzťa -
hu medzi mnou a Forever Living Products Slovak Republic, s.r.o. (ďalej len FORE-
VER SR). Tento vzťah vznikne po doručení prihlášky do kancelárie FOREVER SR  
a po urobení prvého nákupu, čo potvrdí osoba, ktorá je k tomu poverená.

4. Beriem na vedomie, že FOREVER SR môže po predchádzajúcom oznámení zme-
niť, doplniť alebo upraviť túto zmluvu, či svoju Politiku a spôsob práce, vrátane 
marketingového plánu tak, aby zodpovedala právnym požiadavkám a zmenám 
ekonomických podmienok a budem svoje podnikanie vykonávať v súlade s tými-
to zmenami, doplnkami alebo úpravami. Do tejto dohody s FOREVER SR vstupu-
jem ako nezávislá zmluvná strana, ktorej FOREVER SR doporučuje, pre prípad ďal-
šieho predaja zakúpených výrobkov FOREVER, vybavenie potrebných povolení  
v zmysle platných právnych predpisov (napr. živnostenský list). Do tej doby vy-
stupujem vo vzťahu ku FOREVER SR ako ”Priamy zákazník”, ktorý nakupuje výrob-
ky firmy len pre vlastnú potrebu a riadim sa podmienkami a pravidlami uvedený-
mi v ”Politike a spôsobe práce spoločnosti”. 

Pokračovanie podmienok na rube formulára.

ID (identifikačné číslo) - pridelí kancelária FOREVER

biela - FOREVER SR   zelená - FBO   ružová - sponzor

Dátum narodenia*      deň              mesiac               rok 

-



5.  Minimálne investície a zásoby nie sú stanovené. Avšak všetky nákupy 
musia byť v primeranom množstevnom pomere k predajom.

6.  Som nezávislým zmluvným obchodným partnerom FOREVER SR. 
V žiadnom prípade nie som zamestnanec ani zástupca FOREVER 
SR, a preto táto dohoda nezakladá pracovný pomer alebo iný pra-
covno-právny vzťah medzi mnou a FOREVER SR. Nestávam sa 
teda v žiadnom prípade dodávateľom, konateľom, sprostredkova-
teľom, komisionárom, zmluvným alebo iným zástupcom FOREVER 
SR.  Pri nákupe a predaji výrobkov FOREVER konám svojím me-
nom, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady. Vždy konám  
v súlade so slovenským právnym poriadkom a v prípade jeho poru-
šenia ponesie zodpovednosť iba moja osoba. FOREVER SR v žiadnom 
prípade nezodpovedá za nelegálne zatajovanie daní z príjmov získa-
ných predajom výrobkov FOREVER a iných príjmov získaných z tohto 
zmluvného vzťahu.

7.  Obdržal som a čítal som publikáciu ”Politika a spôsob práce FOREVER 
SR”. Súhlasím s tým, že budem konať v súlade so všetkými ustanove-
niami uvedenými v tejto publikácii. Som uzrozumený s tým, že moja 
činnosť alebo nečinnosť, ktorá môže viesť ku zneužitiu, nesprávnemu 
výkladu alebo porušeniu zásad Politiky a spôsobu práce FOREVER SR, 
ako aj neoprávnené používanie neautorizovaného propagačného ma-
teriálu, môže mať za následok moje vylúčenie z FOREVER.

8.  Súhlasím s tým, že budem správne prezentovať výrobky spoločnosti  
a jej marketingový plán. Všetky formy inzercie vrátane, ale nie len au-
dio a video kaziet a tlačených materiálov, pred ich použitím, musia byť 
predložené a písomnou formou schválené oprávneným zástupcom 
spoločnosti.

9.   Rozumiem, že FOREVER SR mi vydá tovar, iba po jeho zaplatení.

10. NA ZÁKLADE PÍSOMNÉHO OZNÁMENIA DORUČENÉHO SPOLOČNOSTI 
FOREVER SR MỘŽEM TÚTO ZMLUVU KEDYKOĽVEK ZRUŠIŤ. Pokiaľ sa 
rozho dnem zrušiť túto zmluvu, všetky výrobky, ktoré som zakúpil od 
FOREVER SR a ktoré sú v mojom držaní a v stave schopnom predaja, 
budú spolo čnosťou FOREVER SR odkúpené späť v súlade so zásadami 

a podmienkami uvedenými v publikácii ”Politika a spôsob práce FO-
REVER SR”.

11. Ak zruším alebo FOREVER SR ukončí túto zmluvu V PRIEBEHU PRVÝCH 
14 DNÍ OD JEJ POTVRDENIA, môžem vrátiť FOREVER SR (na adresu jej 
sídla), do 21 dní od takéhoto zrušenia alebo ukončenia všetky výrobky, 
ktoré som zakúpil v tom období. Spoločnosť FOREVER SR mi dá plnú 
finančnú náhradu za tieto výrobky, za predpokladu, že budú vrátené 
FOREVER SR v tom istom stave, v akom mi boli doručené.

12. V prípade, že FOREVER SR nepotvrdí moju prihlášku, budú mi vrátené 
platby, ktoré som FOREVER SR poskytol v súvislosti s prvou objednáv-
kou výrobkov FOREVER za predpokladu, že tieto výrobky môžem vrátiť 
v stave schopnom predaja.

13. Rozumiem, že spoločnosť FOREVER SR mi umožní dostupnosť všetkých 
svojich výrobkov a odmení moje úsilie predajcu podľa marketingového 
plánu spoločnosti.

14. Po celú dobu obchodného vzťahu a pokiaľ neporuším ustanovenia 
tejto zmluvy, bude spoločnosť FOREVER SR odmeňovať moje úspeš-
né obchodno-predajné úsilie v súlade s podmienkami stanovenými  
v marketingovom pláne spoločnosti.

15. Súhlasím s tým, že táto zmluva je osobnej povahy a nemôže byť pre-
písaná alebo prevedená na inú osobu, okrem prípadu môjho úmrtia, 
kedy táto zmluva môže byť zdedená osobou, ktorá je schopná kvalifi-
kovať sa ako distribútor.

16.  Táto zmluva sa riadi zákonmi Slovenskej republiky.

Pokračovanie podmienok z prvej strany formulára:


