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A Nem Megnyitott Piacokon Való Engedély
Nélküli Amway Üzleti Vállalkozói Tevékenységgel
Kapcsolatos Globális Zéró Tolerancia Politika
FONTOS! Az üzleti tevékenységüket más országokra kiterjeszteni kívánó ABO-k/Törzsvásárló+-ok az Amway
által még meg nem nyitott piacokon nem engedélyezett üzleti tevékenység folytatása. Az engedély nélküli tevékenységek miatt kiszabott büntetések súlyosan veszélyeztethetik az Ön jelenlegi és jövőbeni üzletét.

AZ AMWAY JELENLEG AZ ALÁBBI ORSZÁGOKBAN ÉS

Az Amway az „Amway üzleti vállalkozói tevékenységet” úgy defini-

TERÜLETEKEN VAN JELEN:

álja, mint egy másik országba történő látogatást azzal a céllal, hogy

Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Szamoa, Amerikai Virgin-

felkeltsék egy vagy több lehetséges Amway üzleti vállalkozó érdek-

szigetek, Anguilla, Antigua, Argentína, Ausztrália, Ausztria,

lődését az Amway üzlet iránt. Találkozók megtartása (akár csak

Azori-szigetek, Bahamák, Botswana, Barbados, Barbuda,

egy-egy személlyel is) az Amway által bejelentett indulás időpontja

Belgium, Bermuda, Brazília, Brit Virgin-szigetek, Brunei, Chile,

elött nem engedélyezett.

Costa Rica, Csatorna-szigetek, Cseh Köztársaság, Csendesóceáni Védnökségi Területek (Mariana-, Marshall- és Caroline-

Jelöltek felkutatása web site-okon keresztül meg nem nyitott pia-

szigetek), Dánia, Dél-Afrika, Dominikai Közösség, Dominikai

con, szintén meg nem engedett aktivitásnak minősül.

Köztársaság,

Észtország,

Finnország,

Francia

Antillák

(Martinique, Guadeloupe), Francia Guyana, Franciaország,

Súlyos vétség és a jelen szabályok szellemének megsértését jelen-

Fülöp-szigetek, Görögország, Grenada, Guam, Guatemala,

ti, ha olyan embereket, akik még nem Amway üzleti vállalkozók,

Guernsey, Haiti, Holland Antillák, (Aruba, Bonaire, Curacao,

megismertetnek az Amway-lehetőséggel, és arra ösztönzik őket,

Holland St. Martin, Saba, St. Eustatius), Hollandia, Honduras,

hogy térjenek vissza hazájukba, és ott idő előtt szervezőmunkát

Hongkong, Horvátország, India, Indonézia, Ír Köztársaság,

végezzenek.

Japán, Jersey-sziget, Kajmánszigetek, Kanada, Kanári-szigetek,
Kínai Népköztársaság*, Kolumbia, Korea, Lengyelország,

Egy új piac hivatalos megnyitását az Amway hivatalos vállalati

Lettország, Litvánia, Madeira, Magyarország, Makao, Malájzia,

kommunikáció útján jelenti be. A tájékoztatás megjelöli a nyitás

Mexikó, Monserrat, Nagy-Britannia, Namíbia, Németország,

időpontját, közli, hogy milyen indulás előtti tevékenység engedé-

Olaszország, Oroszország, Norvégia, Palau-szigetek, Panama,

lyezett, és tartalmazza a sikeres részvétel szempontjából lényeges

Portugália, Puerto Rico, Réunion, Románia, St. Kitts és

egyéb információkat is. Ameddig az Amway nem nyit meg egy

Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Salvador, Spanyolország, Svájc,

piacot, e piac vonatkozásában semmilyen Amway üzleti vállalkozói

Svédország, Szingapúr, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Tajvan

tevékenység nem engedélyezett.

(Kínai Köztársaság), Thaiföld, Törökország, Trinidad és Tobago,
Turks- és Caicos-szigetek, Új-Zéland, Ukrajna, Uruguay,

Az Amway PR-tevékenységének vagy azon jogi lépéseknek a mé-

Venezuela, Vietnam és Wake-szigetek.

diában való megemlítése, amelyeket az Amwaynek egy új piac
megnyitása előtt meg kell tenni, nem értelmezhetők a piacnyitási

* Kínában a közvetlen értékesítés jelenleg nem engedélyezett. 1998

szándék hivatalos bejelentésének.

óta az Amway Kína különleges engedély alapján működik, amely
engedélyezi az üzleten keresztül történő értékesítést.

MINDENKOR TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

Az Amway üzleti vállalkozóknak ajánlatos kapcsolatba lépniük az

Az Amway a zéró tolerancia elvét alkalmazza a meg nem nyitott

Amwayjel, hogy naprakész információt kapjanak a nemzetközi

piacokon Amway üzleti vállalkozói tevékenységekre. A követke-

szponzorálásra vonatkozó eljárásokról. Az Amway üzleti vállalko-

zőkben felsoroljuk a zéró tolerancia elve alá eső viselkedéseket/

zóknak ezenkívül meg kell ismerniük és be kell tartaniuk az egyes

tevékenységeket. Az Amway fenntartja magának a jogot, hogy

piacok törvényeit és jogszabályait, és tisztában kell lenniük a társa-

azonnali lépéseket foganatosítson és/vagy megtagadja az új piacra

dalmi és kulturális szokásokkal.

vonatkozó jelentkezés elfogadását, vagy bármely egyéb szankciót alkalmazzon egy Amway üzleti vállalkozóval szemben, amint

FIGYELMEZTETÉS: AZ AMWAY HIVATALOS BEJELENTÉSE
ELÖTT,

SEMMILYEN

TEVÉKENYSÉG

NEM

AMWAY

ÜZLETI

ENGEDÉLYEZETT

a bizonyítható panasz tudomására jut.
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1. 	Az

Amway

üzleti

vállalkozók

nem

szólíthatnak

fel

PIACOKON, AMELYEKET AZ AMWAY HIVATALOSAN MÉG

a szponzorvonalukon vagy személyes csoportjukon kívüli

NEM NYITOTT MEG.

más Amway üzleti vállalkozókat, hogy egy új piacon

2

aláírjanak, vagy lehetséges új ügyfeleket küldjenek. Ez az

továbbá nem állíthatják, hogy az Amway kizárólagos képviselői

Amway és az Amway üzleti vállalkozók közötti szerződés,

valamely adott országban.

valamint az Amway üzleti vállalkozó piacán érvényes
magatartási szabályok, vagy kereskedelmi elvek közvetlen

7.

Nem engedélyezettek az Amway üzleti vállalkozó által

megsértésének minősül. Az Amway üzleti vállalkozóknak

készített „előjelentkezések” és más olyan dokumentumok

eredeti szponzorvonalukat kell követniük, amikor egy új

sem,

piacon engedélyért folyamodnak.

látszólag elkötelezne egy meghatározott szponzorvonal

amelyek

mellett.
2.

egy

leendő

SOHASEM

Amway

üzleti

használhatók

vállalkozót
„előzetes

Az egyénileg előállított szakirodalom, kazetták vagy más

jelentkezésekként”, a jelőltekről összeállított és aláiratott

képzési és oktatási anyag (ideértve a honlapok, az e-mail

listák

és a hirdetés vagy a kommunikáció egyéb elektronikus

adatlapot nem szabad aláíratni a lehetséges Amway üzleti

eszközeit is), amelyeket az Amway előzetesen nem vizsgált

vállalkozóval és másolat sem adható át a részére. Az adatlap

meg egy adott piacon való alkalmazásra, nem engedélyezettek.

és alkalmazása sohasem tüntethető úgy fel, mint ami

Egy

a lehetséges Amway üzleti vállalkozót bármilyen módon

adott

piacon

való

engedélyezés

nem

minősül

és

ezek

jogilag

sem

kötelező

érvényűek.

Az

elkötelezné.

VALAMENNYI, és különösen nem egy új vagy még nem
megnyitott piacon történő engedélyezésnek.
8.
3.

Olyan lehetséges Amway üzleti vállalkozókat, akik nem

piacra

Amway-piacok állampolgárai, nem szabad meghívni Amway

bármilyen okból (a személyes használat kivételével), beleértve

üzleti vállalkozók vagy vállalatok által akár Amway-piacokon,

az értékesítést, a bemutatást vagy a kiállítást, szigorúan

akár nem Amway-piacokon szervezett rendezvényekre.

Bármely

tilos.

Amway

Termékek

termék

és

importálása

promóciós

valamely

anyagok

szabályszerű

beviteli engedély, bejegyzés és címkézés nélküli importja

9.

Tilos az Amway Értékesítési és marketingtervének bemutatása,

a rendelkezéseket megsértő Amway üzleti vállalkozót és

az Amway által előállított vagy forgalmazott termékek

az Amwayt súlyos bírságoknak, börtön büntetésnek, az

behozatala és árusítása.

anyagok és a termékek elkobzásának teszi ki, és aláássa
az Amway védjegyek és a márka reputációját és jóhírét.

BÜNTETÉSEK A NEM AMWAY-PIACOKON VALÓ

Ezenkívül súlyosan veszélyeztetheti az Amway lehetőségét,

ENGEDÉLYNÉLKÜLI TEVÉKENYSÉGEKÉRT

hogy a jövőben megnyisson egy piacot, illetve ott a teljes

A Büntetés Bármily, Az Amway Által Indokoltnak Ítélt Intézkedés

termékválasztékát kínálja.

Lehet. Ez Az Intézkedés A Szabályt Megszegő Csoport Képzésének
Megismétlésétől És/vagy Az Új Piacra Vonatkozó Jelentkezés

4.

A leendő Amway üzleti vállalkozók reklámtevékenysége

Elfogadásának

mind az új piacon, mind pedig az Amway üzleti vállalkozó

Felfüggesztéséig Vagy Beszüntetéséig Terjedhet.

Megtagadásától

Üzleti

Tevékenységének

hazai piacán semmilyen formában sem engedélyezett. Ez a
tilalom kiterjed a szórólapokra, a hirdetőtáblákra, a névjegyek

Az Intézkedés Negatívan Érintheti A Szabályt Megszegő Amway

nem rendeltetésszerű felhasználására, üzleti találkozók

Üzleti Vállalkozó Éves Bónuszát, Elismerését, Valamint Nem

meghirdetésére és sajtónyilvánosság keresésére. Az Amway

Pénzbeni Jutalmait.

üzleti vállalkozók nem vehetnek részt telefonkönyvek, szakmai
társaságok tagjegyzékei alkalmazásával készült körlevelek

1.

A helytelen tevékenységre vonatkozó panaszokat írásban kell

kiküldésében. Az Amway üzleti vállalkozók semmilyen

megküldeni az illetékes osztályra, amely azt egyedileg vizsgálja

körülmények között sem alkalmazhatnak az Amway-lehetőség

meg és intézkedik. Az Amway szabad megítélése alapján

reklámozására tömegkommunikációs módszereket, mint

bármilyen bejelentett tevékenységet megvizsgálhat, hogy

például televíziós hirdetési műsorokat vagy számítógép-

megállapítsa a bejelentés pontosságát és helyénvalóságát.

hálózatokat.
2.
5.

A büntetés az Amway által megfelelőnek ítélt bármely

Az ABO-k/törzsvásárló+-ok semmilyen körülmények között

intézkedés lehet, beleértve a felfüggesztést és a beszüntetést

sem mutathatják be za üzletet megtévesztő módon, mint

is. Az Amway saját belátása szerint megtilthatja egy csoportnak

gyors meggazdagodás ígérete kis erő befektetéssel, nincs

vagy egy személynek, hogy felléphessen egy adott piacon. Az

értékesítés, adó elrejtés, maradvány jövedelem egy életre,

Amway jogosult eldönteni, hogy egy jelentkezést elfogad-e

jogdíj szerű jövedelem, stb. Az ilyen kijelentések minden

vagy sem.

Amway piacon tiltottak
3.
6.

Az Amway üzleti vállalkozók nem jelenthetik ki és nem

A kapcsolatok megszüntetése esetén az Amway üzleti
vállalkozó élhet az Üzletviteli szabályzat végrehajtási

sugallhatják, hogy az Amway Corporation vagy valamely

eljárásaiban, a Kereskedelmi elvekben vagy az Amway

leányvállalatának alkalmazottai vagy képviselői lennének,

idevágó eljárásaiban megadott fellebbezési joggal.

3

4.

A vezető Amway üzleti vállalkozók (platinák) felelősek
annak

biztosításáért,

hogy

a szervezeteikben

működő

mindazon Amway üzleti vállalkozók, akik a nemzetközi
piacokon tevékenykednek, megértsék ezeket a szabályokat.
Valamennyi Amway üzleti vállalkozó felel ennek az irányelvnek
a betartásáért.
5.

A szabályok megsértőit felszólíthatják arra, hogy juttassák el
az Amwaynek mindazon személyek nevét és címét, akikkel
a nem engedélyezett tevékenység keretében mint jövőbeni
Amway üzleti vállalkozókkal kapcsolatba léptek.
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