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Szekció 1
BEVEZETÉS
Az Amway és az ABO-k, valamint a Törzsvásárló plusz státuszú tagok kötelező érvényű szerződéses kapcsolatban
állnak egymással.
1.1 Szerződés:
A szerződés szabályzata tartalmazza a meghatározásokat és a feltételeket amelynek az Amway Üzleti
Vállalkozónak jogszerűen meg kell felelnie. Tartalmazza továbbá, az ABO/Törzsvásárló plusz kötelességeit és
felelősségét. Mindezek mas Amway Üzleti Irányelvekkel és Szabványokkal együttesen alkotják egységes részét
az ABO/Törzsvásárló plusz szerződésnek és egyértelműen egységes részét képezik a jelentkezők által aláírásra
kerülő dokumentumnak, amellyel regisztrálnak az Amway-nél mint üzleti vállalkozó (ABO) vagy Törzsvásárló
plusz. Minden ABO/Törzsvásárló plusz kötelessége jóhiszeműen és tisztességgel aláírni a jelentkezési lapot.
1.2 A szerződés és jelentkezés tárgyi meghatározása:
1.2.1
Amway Üzleti Vállalkozói szerződés tárgya: Az ABO jogosulttá válik jelen szerződés alapján, Amway termékek
vásárlására saját felhasználás vagy az Amway termékek értékesítésének előmozdítása céljából, valamint
más ABO/Törzsvásárló Pluszként történő szponzorálására és vásárlók regisztrálására a www.amway.hu
oldalon. Az ABO nem vásárolhat Amway termékeket a vásárlóknak történő továbbértékesítés céljából.
1.2.2 A Törzsvásárló plusz szerződés tárgya:
A Törzsvásárló plusznak lehetősége van a szponzorálásra, vásárlók ajánlására, továbbá termékek saját
felhasználásra történő vásárlására. Jóváírásban részesülhet. Törzsvásárló plusz nem értékesíthet tovább
Amway termékeket, vagy szolgáltatásokat.
1.3 Elkülöníthetőség:
A jelen Üzletviteli Szabályzat rendelkezéseit lehetőség szerint úgy kell értelmezni, hogy az a hatályos jog szerint
érvényes és végrehajtható legyen. Ha azonban a jelen Üzletviteli Szabályzat egy vagy több rendelkezése részben
vagy egészében érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor a rendelkezés
többi része és a jelen Üzletviteli Szabályzat, az Amway Üzleti Irányelvek és Szabványok továbbra is teljes
mértékben érvényesek és hatályosak maradnak úgy, mintha az adott törvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezés nem szerepelne bennük. Ilyen esetben a felek kötelesek módosítani az érvénytelen, törvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezés(eke)t vagy annak bármely részét és/vagy megállapodni egy új rendelkezésben
úgy, hogy az a lehető legnagyobb mértékben tükrözze az érvénytelen, törvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezés(ek) célját.
1.4 Az ABO/Törzsvásárló plusz élhet a jogi védelem lehetőségével.

Kérjük, vegye figyelembe:
A CLOS/SLOS régiók egy Amway piacnak vannak tetinktve az alábbiakban felsorolt Amway Üzletviteli szabályok
szerint:
3.2 szabály - Férj-feleség ABO-k/Törzsvásárló pluszok
3.3 szabály - Az ABO/Törzsvásárló plusszá válás követelményei
6.4 szabály - Ismételt jelentkezés új szponzor alatt
6.5 szabály - Üzlet értékesítése
6.6 szabály - Üzletek összevonása
6.7 szabály - Egy Amway üzlet szabály
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Szekció 2
MEGHATÁROZÁSOK

ABO:
Amway Üzleti Vállalkozó. Olyan természetes/jogi személy, akinek ABO jelentkezését az Amway elfogadta. Az
ABO az Amway Termékek népszerűsítésével foglalkozó, független magánvállalkozó / közvetítő, nem az Amway
kereskedelmi képviselője, ügynöke vagy munkavállalója.
ABO/Törzsvásárló plusz szerződés:
Az ABO és a Törzsvásárló plusz státuszú tagok Jelentkezési lapjára utal, az összes hozzá tartozó dokumentummal
együtt, amelyek az ABO-k/Törzsvásárló plusz státusú tagok és az Amway közötti szerződés feltételeit képezik.
Alsóvonal: Egy ABO/Törzsvásárló plusz által személyesen szponzorált ABO-k és Törzsvásárló plusz státuszú
tagok, a szponzorvonalban lefelé haladva.
Amway:
Amely országban az Üzleti Vállalkozó üzletet működtet (Amway Hungária Marketing Kft.), vagy az Amway
globális csoport bármely tagja, illetve társszervezete.
Amway Corporation:
Amway Corp. 7575 East Fulton Street, Ada, Michigan 49355, USA, vagy annak bármilyen anya- vagy
leányvállalata, vagy az anyavállalat által irányított más vállalkozás, a szövegösszefüggéstől függően.
Amway Core Terv:
A bónusz, a díj vagy jutalék kiszámításának rendszere az ABO-k és a Törzsvásárló plusz státuszú tagok díjazására
és elismerésére, a termékértékesítésre alapozva, a hivatalos Amway irodalomban és az Amway hivatalos
weboldalain meghatározottak szerint.
Amway szolgáltatások:
Minden Amway által nyújtott szolgáltatás az ABO-knak.
Amway termékek:
Mindazok az Amway által előállított javak, amelyeket az Amway biztosít az ABO-k számára értékesítés és
marketing célból.
Amway üzlet:
Az ABO-/Törzsvásárló plusz-szám és az ABO/ Törzsvásárló plusz szerződés által meghatározott üzlet.
Amway Üzleti Irányelvek és Szabványok:
Tartalmazza az Amway Üzletiviteli Szabályzatot és egyéb Amway üzleti irányelveket és szabványokat, amelyeket
az Amway időről időre módosíthat, és az ABO/Törzsvásárló plusz szerződésbe hivatkozás útján belefoglal.
Amway üzleti lehetőség:
Az Amway által az ABO Szerződés szerint kínált termékek, marketing, támogatási és díjazási rendszer.
Award érték:
Nem kvalifikált Üzleti Vállakozók forgalmából származó összes pontérték a csoporton belül.
Bónusz, díj, vagy jutalék:
Az Amway által az Amway Core Plan értelmében az ABO-nak kifizetett összeg, melynek alapját az jelenti, hogy
az ABO vagy az ABO üzleti csoportja milyen sikeresen mozdította elő az Amway termékek értékesítését.
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Csoportpartner:
A feltételek értelmében csak egy jelentkező regisztrálhat ABO-ként. Az ABO kérésére az Amway lehetővé teszi
úgynevezett „Csoportpartnerek” felvételét díjak és utazások céljából. A Csoportpartnert az ABO adhatja meg
a regisztráció során vagy későbbi időpontban. A Csoportpartner ugyanakkor nem kap semmilyen jogcímet az
adott Amway üzletből, és nem is származtathat semmilyen jogot az Amway-jel szemben. Az Amway fenntartja a
Csoportpartner felvételének elutasítására.
Csoportvezető:
Olyan ABO, aki vagy már kvalifikált 21%-os szinten, vagy akinek olyan személy van a csoportjában, aki elérte a
21%-os szintet.
Digitális kommunikáció:
A jelen Szabályzatban használt digitális kommunikáció szöveges adatok, képek, videó, hang és egyéb
információk elektronikus átvitelét jelenti (általában számítógép vagy mobil eszköz). A Digitális kommunikáció
korlátozás nélkül tartalmazza az e-maileket és minden olyan bejegyzést vagy kiadványt, amelyet az
ABO / Törzsvásárló plusz státuszú tag tesz elérhetővé digitális térben, beleértve a videókat, blogbejegyzéseket,
mobil alkalmazásokat, hirdetéseket, fórumokat, weboldalakat, valamint bármely közösségi média vagy
üzenetküldő platformokat, pl., a YouTube, az Instagram, a Twitter, a WeChat, a VK, a vonal, az WhatsApp és
a Snapchat.
Európai Gazdasági Térség (EGT):
Minden olyan ország, amely a Közös Piac része. Az országok felsorolása megtalálható a www.europa.eu
weboldalon.
Érték:
Pontérték (PÉ) és/vagy kereskedelmi forgalmi érték (KÉ) szövegtől függően, numerikus érték, minden termék
esetében megállapítva, a bónusz, juttatás és elismerési szint meghatározásához.
Férj és feleség:
A bejegyzett élettársi kapcsolatban (vagy ehhez hasonló, a nemzeti jog által elfogadott kifejezés) élő párokkal
egyenértékűnek minősül, míg a "házasságban élő személy" és "házastárs" a bejegyzett élettárssal (vagy ehhez
hasonló, a nemzeti jog által elfogadott kifejezés) minősül egyenértékűnek.
Hivatalos Amway irodalom:
Magazinok, brossúrák, termékinformációs kiadványok, címkék, más egyébb nyomtatott és audio-vizuális
anyagok amelyet az Amway állított elő vagy az Amway részére állítottak elő, és amelyet az ABO-k az Amway-től
kaphatnak meg.
Hivatalos Amway weboldal és közösségi média oldalak:
Olyan weboldal amelyet az Amway a tulajdonosa és az Amway állított elő azzal a céllal hogy információt
nyújtson az Amway-ről, az Amway üzleti lehetőségről, Amway termékekről és szolgáltatásokról, stb.
www.amway.hu, www.nutrilite.com, www.artistry.com, vagy más hivatalos Amway weboldal.
Jelölt:
Egy lehetséges ABO/Törzsvásárló plusz.
Jó hírnevű ABO és Törzsvásárló plusz:
Ahhoz, hogy jogosultak legyenek diszkrecionális előnyökre, mint például a GIP, az FAA és az ösztönző utak,
az ABO-knak következetesen bizonyítaniuk kell, hogy jó hírnevük van, ahogy az Jó hírnevű ABO európai
szabályzatban szerepel.
Végső vásárló:
Olyan természetes/jogi személy, aki termékeket vásárol az Amway-től; nem sorolható ide az ABO/Törzsvásárló
Plusz, valamint az ABO/Törzsvásárló Plusz házastársa.
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Kvalifikáció, kvalifikált, vagy kvalifikálni:
Az Amway Core Tervnek megfelelően a kritériumok teljesítésével bónusz szint vagy elismerési szint elérése.
Láb:
Minden személyesen szponzorált ABO és Törzsvásárló plusz, valamint minden alsó vonalbeli ABO-t és Törzsvásárló
pluszt beleértve.
Minősített láb:
Olyan láb, ahol legalább egy alsóvonal- beli ABO/Törzsvásárló plusz elérte a maximális teljesítménybónusz-, díj,
vagy jutalékszintet.
Multiple üzlet (Második üzlet, 2-es üzlet vagy 2-es számú üzlet):
Olyan személy üzlete, akit nemzetközileg szponzorál saját üzlete egy másik Amway piacon, vagy ugyanabban
az országban megszerzett további üzlet.
Naptári nap:
Eltérő meghatározás hiányában a ”nap” mint ”naptári nap” kerül meghatározásra, amelybe beletartozik a hét
valamennyi napja, beleértve a szombatot és vasárnapot, valamint az állami ünnep- és munkaszüneti napokat.
Nemzetközi vezetői bónusz, díj, vagy jutalék:
Havi bónuszkifizetés, díj vagy jutalék, amelyet egy nemzetközi szponzor keres, amiért az Amway Core Tervben
meghatározottak szerint minősített ABO-kat támogat egy másik piacon.
Pénzügyi év:
Az Amway pénzügyi év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart.
Platina ABO:
Olyan ABO, aki az Amway Core Tervnek megfelelően elérte a Platina szintet.
Személyesen szponzorált ABO/Törzsvásárló plusz:
Egy ABO/Törzsvásárló plusz aki egy másik ABO/Törzsvásárló plusz által van közvetlenül szponzorálva az Amway
üzletben (elsővonalbeli)
Szponzor:
Az a személy, akinek ABO, vagy Törzsvásárló plusz szerződését az Amway korábban már elfogadta, így más
személyek számára bemutathatja az Amway üzletet, és a továbbiakban számukra támogatást nyújthat. Az
alábbi három valamelyike lehet:
•

Személyes szponzor: olyan ABO/Törzsvásárló plusz, aki lehetséges ügyfelet vezet be az Amway Üzleti
lehetőségbe.

•

Nemzetközi szponzor: olyan ABO/Törzsvásárló plusz, akit egy másik Amway piacról származó szponzor
(„nemzetközi szponzor”) vezet be az Amway Üzleti lehetőségbe.

•

Segítő (foszter-) szponzor: olyan helyi ABO/ Törzsvásárló plusz, akit nemzetközileg támogatott ABO/
Törzsvásárló plusz oktatására neveznek ki.

Szponzorvonal:
Minden ABO, Törzsvásárló plusz felsővonala növekvő sorrendben felfelé, bármely ABO-tól és Törzsvásárló plusztól
kezdődően, aki az ABO és Törzsvásárló plusz szponzora, illetve a szponzor szponzora egészen az Amway-ig
bezárólag.
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Szponzorvonal információ:
Minden olyan információ, amely kapcsolatban van részben vagy egészben a szponzorvonallal, beleértve, de nem
korlátozva az ABO-k/Törzsvásárló pluszok számát, és egyéb azonosító adatokat, személyes kapcsolatfelvételre
szolgáló információkat, az ABO/Törzsvásárló plusz üzletét bemutató információkat, minden ebből származó
adatot, a múlt, jelen és a jövő vonatkozásában.
Teljesítménybónusz, díj vagy jutalék:
Havi bónuszkifizetés, juttatás egy ABO számára, aki csoport pontértékével elérte a havi bónusztáblázat
meghatározott szintjét.
Termékek:
Az Amway által az ABO-k számára saját felhasználásra vagy értékesítési és marketing célok népszerűsítésére
biztosított árucikkek.
Törzsvásárló plusz státuszú tag:
A Törzsvásárló plusz szponzorálhat ABO-t és más Törzsvásárló plusz tagokat is, valamint ajánlhat vásárlókat:
saját maga részére is vásárolhat termékeket, ugyanolyan áron, mint az ABO-k.
Üzletépítési segédanyag (BSM):
Ahogy ez az Amway Üzletviteli szabályzatában, Irányelvei és Szabványaiban használva van, minden olyan
terméket és szolgáltatást jelent (beleértve, de nem kizárólagosan az üzleti segédeszközöket, könyveket,
magazinokat, flipchartokat és egyéb nyomtatott anyagok reklámját, audio-, video- vagy digitális adathordozóit,
például weboldalakat, online irodalmat, mobil és egyéb eszközöket; események és oktatási szemináriumok,
valamint más típusú anyagok és szolgáltatások), amelyek (a) arra szolgálnak, hogy felkínálják és / vagy
oktassák a jelölteket, ügyfeleket vagy leendő ügyfeleket az Amway termékekről vagy szolgáltatásokról, illetve
támogassák, képezzék, motiválják és / vagy oktassák az ABO és / vagy Törzsvásárló plusz státuszú tagokat,
vagy b) beépítsék vagy felhasználják az Amway egyik vagy több márkáját vagy szerzői jogi védelem alatt álló
műveit, vagy c) egyébként kifejezetten vagy hallgatólagosan kapcsolódnak az Amway-hez való kapcsolódáshoz,
kapcsolathoz vagy társuláshoz.
Üzleti csoport:
Egy ABO/Törzsvásárló plusz alsóvonalában található ABO-k és Törzsvásárló plusz státuszú tagok az első
Platináig, annak alsóvonala nélkül.
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Szekció 3
ABO/TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGGÁ VÁLÁS

3.1 ABO/Törzsvásárló plusz szerződés:
Ahhoz, hogy valaki felhatalmazott ABO/Törzsvásárló plusz legyen, ki kell tölteni és alá kell írnia egy ABO/
Törzsvásárló plusz jelentkezési lapot, és be kell fizetni a regisztrációs díjat. Az ABO/Törzsvásárló plusz jelentkezést
el kell küldeni jóváhagyásra az Amway-nek, mely azt átveszi/engedélyezi az erre vonatkozó 3.4. szabály
figyelembevételével.
3.2 Férj-feleség ABO/Törzsvásárló Plusz
Amennyiben az egyik házastárs már ABO/Törzsvásárló plusz, akkor az ABO/Törzsvásárló plusz taggá válni
kívánó másik házastársat a házastársnak kell szponzorálnia.
3.2.1
Házasságban élő személy az ABO/Törzsvásárló Plusz Jelentkezési Lap aláírásával tudomásul veszi, hogy
az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben felelősséggel tartozik a nem aláíró házastárs
valamennyi, az aláíró házastárs Amway Üzletével kapcsolatban gyakorolt magatartásáért,amelyek mind az
aláíró házastárs kérésére és engedélyével tett intézkedésnek tekintendők.
Az aláíró házastárs az ABO/Törzsvásárló Plusz Szerződés alapján felelősséget vállal a nem aláíró házastárs
minden olyan magatartásáért, amely sérti, vagy ellentétes az ABO/Törzsvásárló Plusz Szerződéssel, ideértve
az Amway Üzletviteli Szabályzatát és az Amway Irányelveket.
3.2.2
Amennyiben két ABO és / vagy Törzsvásárló plusz státuszú tag egymással házasságot köt, mindkét
házastárs megtarthatja saját üzletét, vagy dönthet úgy, hogy saját üzletét megszünteti és csatlakozik
a másik házastárs Amway üzletéhez.
3.3 Az ABO/Törzsvásárló plusszá válás követelményei:
Az Amway korlátozás nélkül minden újonnan belépő, vagy tagságát megújító ABO-t /Törzsvásárló plusz státuszú
tagot az alábbi követelményeknek vet alá:
3.3.1
Kizárólag 18 év feletti személy köthet szerződést, aki mentálisan és jogilag alkalmas a tevékenység jogszerű
és profeszionális ellátására.
3.3.2
Az ABO-nak/Törzsvásárló plusznak be kell tartania a 6.4 szabályt, ha korábban más, olyan ABO/Törzsvásárló
plusz alatt folytatott tevékenységet, akinek befejeződött tevékenysége, vagy nem újította meg tagságát.
3.3.3
Nem lehet ABO/Törzsvásárló plusz olyan személy, akinek egy korábbi ABO/Törzsvásárló plusz alatt bármely
leányvállalatnál felbontották a szerződését.
3.3.4
Nem lehet ABO/Törzsvásárló plusz az aki, más Amway üzlet birtokosa ugyanazon piacon, kivéve a 6.7
pontban foglaltak esetében.
3.3.5
Nem lehet tag akinek házastársa ABO illetve Törzsvásárló plusz, a 3.2 pontban foglaltak szerint.
3.3.6
Annak az ABO-nak/Törzsvásárló plusz szátuszú tagnak akinek ez az első Amway üzlete, Magyarországon kell
lennie a lakóhelyének. Multiple üzlet építéshez, kérjük a 4.23-es szabályra utalni.
3.4 Az ABO/Törzsvásárló plusz szerződés elfogadása vagy visszautasítása:
Az Amway fenntartja magának a jogot arra, hogy indoklási kötelezettség nélkül elfogadja vagy visszautasítsa
az ABO/Törzsvásárló plusz szerződést.
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3.5 Elfogadás és kezdés:
Miután a regisztráció megtörtént az Amway hivatalos oldalán, az ABO / Törzsvásárló plusz státuszú tag jogosult
Amway Üzletet üzemeltetni, az Amway Üzleti vállalkozói jelentkezési lap, az Üzletviteli Szabályzat és az Amway
Üzleti Irányelvek és Szabványok feltételeinek megfelelően.
Az ABO / Törzsvásárló plusz státuszú tag köteles az aláírt Jelentkezési Lapot az Amway részére
a regisztrációtól számított 30 napon belül elküldeni, mégpedig:
(a) a kinyomtatott és aláírt példányt postai kézbesítés útján; vagy
(b) e-mail útján; vagy
(c) az elektronikus aláírás alkalmazásával, megtalálható a magyar honlapon www.amway.hu.
A szerződés automatikusan megszűnik a fenti határidő elmulasztása esetén.
Az Amway jogosult az ABO / Törzsvásárló plusz státuszú taggal fennálló szerződést indokolás nélkül, egyoldalúan
felmondani a Jelentkezési Lap időben benyújtott, aláírt másolatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon
belül. Ebben az esetben az Amway visszatérít minden, az Amway részére a szerződéssel összefüggésben kifizetett
összeget az ABO / Törzsvásárló plusz státuszú tag részére.
3.6 Szponzorálási gyakorlatok:
3.6.1
Az Amway üzleti lehetőség mindenki számára egyenlően elérhető, etnikai, nemzetiségi, nemi hovatartozásra,
politikai, vagy vallási beállítottságra való tekintet nélkül.
3.6.2
ABO, vagy Törzsvásárló plusz státuszú taggá válásnak nem feltételei, illetve az ABO/Törzsvásárló plusz
részére nyújtott segítségnek nem feltételei az alábbiak:
(a) Meghatározott mennyiségű termék megvásárlása.
(b) Üzletépítési segédanyag megvásárlása.
3.7 Időtartam és lejárat:
Ha az ABO/Törzsvásárló plusz szerződést nem újítják meg az Üzletviteli szabályzat 3.9. szabályának és az
Amway irányelveknek megfelelően, az ABO/Törzsvásárló plusz szerződés feltételei szerint jár le, az időtartamnak
megfelelően. Kivéve, ha azt már az ABO/Törzsvásárló plusz vagy az Amway korábban megszüntette, az
ABO/Törzsvásárló plusz Szerződés a naptári év december 31-én automatikusan megszűnik. Ha a Szerződést
július 1. után írták alá, akkor a következő év december 31-én jár le.
3.8 A szerződés megszűnése:
Lásd az Amway Üzleti Vállalkozói szerződés 12. bekezdését.
3.8.1 Visszaküldési szabály:
Az ABO a szerződés lejártakor vagy ABO általi felmondása esetén kérheti, hogy visszaszállíthassa a
birtokában lévő Amway termékeket, azzal a feltétellel, hogy az ezek a termékek új, nem használt és
eredeti állapotban vannak (vagyis az elmúlt 12 hónapban vásárolták őket). Az Amway visszavásárolja a
termékeket, levonva ebből a kezelési költséget, az újra raktározással járó költséget, valamint minden nem
visszaigényelhető adót, továbbá azokat a bónuszösszegeket, amelyeket a vonatkozó vásárlásokra kifizettek,
továbbá levonva minden olyan összeget, amelyekkel az ABO az Amway-nek tartozik. Ha az ABO szerződést
az ABO szerződésszegése miatt szüntetik meg, az Amway belátása szerint dönti el, hogy visszavásárolja-e a
termékeket és a szolgáltatásokat ezen szabály értelmében.
3.9 Megújítás:
Az ABO-knak és Törzsvásárló Plusz tagoknak jogukban áll évente az Amway-jel kötött szerződéses
kapcsolatukat megújítani. Az Amway jóhiszeműen megvizsgálja a megújítási kérelmet, de fenntartja a jogot,
hogy elutasítsa azt.
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3.10 Amway üzlet irányítása jogi személy által:
ABO szerződő fél lehet korlátozott felelősségű társaság, bizonyos feltételek teljesülése mellett. Jogi személyiségek
számára más Amway által engedélyezett opció is lehetséges, a megfelelő információért az Amway-jel
kell felvenni a kapcsolatot. A jogi személyiség nevében aláíró személy, szükséges hogy legális képviselője
legyen a társaságnak, és személyében meg kell felelnie az Üzletviteli szabályzat 3.3. szabályában található
követelményeknek, és elsődleges tulajdonosa kell hogy legyen a jogi személyiségű társaságnak. Ez arra
a személyre is vonatkozik, aki jogutódként követi az eredeti személyt a jogi személyiségű társaságban. A jogi
személyiség számára szükséges lehet kiegészítőleg egyéb más dokumentumok benyújtása, meghatalmazás
és felhatalmazás a szerződés aláírásához, annak tanúsítása hogy, a szerződéskötés feltételeinek megfelel,
cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés, és más egyéb Amway által ígényelt dokumentumok.
3.11 Két személyre korlátozott meghívások:
Az Amway által szervezett üzleti szemináriumokra, Vezetői szemináriumokra, ösztönző kirándulásokra és egyéb
eseményekre a meghívók, Amway üzletenként két személyre szólnak. Ez a két személy az a két ember, aki az
Amway nyilvántartásaiban az Amway üzlet tulajdonosaiként szerepelnek.
3.12 Összebeszélés szerződésszegésre való ösztönzés:
Az ABO/Törzsvásárló plusz nem beszélhet össze senkivel az ABO/Törzsvásárló plusz Szerződés megszegésére
vonatkozóan.
3.13 Kijelentések és jótállások:
Az ABO/Törzsvásárló plusz nem tehet hamis kijelentéseket vagy megállapításokat az Amway felé, illetve nem
ösztönözheti az Amway-t arra, hogy ABO/Törzsvásárló plusz jelentkezését elfogadja hamis állítások alapján,
illetve nem sértheti meg kijelentéseivel a jótállásokra vonatkozó részeket, beleértve de nem korlátozva a 3.3.
szabályban foglaltakat.
3.14
Üzleti tevékenység folytatása olyan megnyitott piacon, ahol az Amway Üzleti Vállalkozó nem regisztrált:
1. Az ABO, aki közvetlenül vagy közvetve, bármely, az Amway üzlettel összefüggő tevékenységben vesz részt a saját
piacon kívüli joghatósági területen, köteles az alkalmazandó jogszabályoknak, valamint az ott működő Amway
leányvállalat szabályainak, irányelveinek és eljárásának megfelelően eljárni, tekintet nélkül arra, hogy az adott
joghatósági területen ABO-ként regisztrált-e. Annak érdekében, hogy a jelen rendelkezésnek megfelelően járjanak
el, az ABO-k kötelesek tájékozódni az adott joghatósági területen alkalmazandó törvényekről, szabályozásról,
illetőleg az adott joghatóság területen működő Amway leányvállalat szabályairól, irányelveiről és eljárásairól.
Ennek elmulasztása az Amway Üzleti Szerződés megsértésének minősül valamennyi joghatóság területén, ahol
az ABO-nak az Amway-jel szerződése áll fenn. Ilyen esetben az Amway jogosult az Üzletviteli Szabályzat 11.
Pontjában meghatározott intézkedéseket tenni és szankciókat alkalmazni.
2. Egyetlen ABO/Törzsvásárló plusz sem folytathat ABO, vagy Törzsvásárló plusz tevékenységet az Amway által
meg nem nyitott piacokon (hivatkozva a www.amway.hu oldalolon található globális Zéró tolerancia irányelvre.)
Az Amway meghatározza az ABO/Törzsvásárló plusz tevékenységét, úgy mint Amway üzletépítésre és termékek
promótálására szabott tevékenységet, az Üzletviteli szabályzat 6.4.2. pontja értelmében.

Szekció 4
AZ ABO-K/TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOK FELELŐSSÉGE ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Egy ABO/Törzsvásárló plusz minden körülmények között professzionális és körültekintő módon kell, hogy
viselkedjen, és pénzügyi felelőssége tudatában, üzlettudatos eljárási móddal köteles irányítani az Amway
üzletét. (Ld. 4.4. Amway Üzletviteli Szabályzatban) Az ABO/Törzsvásárló plusz nem gyakorolhat nyomást
a vásárlóra, nem folytathat megtévesztő, vagy félrevezető eladást, vagy marketing tevékenységet.
4.1 Szerződésbeli alapvetések:
ABO/Törzsvásárló plusznak erőteljes felelőssége az Üzletviteli szabályzatnak és irányelveknek való megfelelés.
4.1.1 A szerződésszegések jelentése:
Az ABO/Törzsvásárló plusz azonnal értesítenie kell az Amway-t az olyan információkról, amelyek azzal
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kapcsolatosak, hogy egy másik ABO/Törzsvásárló plusz ténylegesen, esetlegesen vagy várhatóan megszegi
az ABO/Törzsvásárló plusz szerződést, beleértve az Amway Üzleti Irányelveket és Szabványokat, illetve az
alkalmazandó jogszabályokat.
4.1.2 Együttműködés a vizsgálatban:
Az ABO-nak/ Törzsvásárló plusznak együtt kell működnie az Amway-jel a vizsgálatokban a szabályzat 11.
pontjában foglaltak szerint.
4.2 Amway termékek vásárlása:
4.2.1
Az ABO/Törzsvásárló Plusz kizárólag közvetlenül az Amway-től vásárolhat személyes használatra
szánt Amway termékeket és hivatalos Amway anyagokat; ezeket a termékeket/anyagokat tilos más
ABO-k, Törzsvásárló Plusz státuszú tagok részére értékesíteni azokon a piacokon, ahol az Amway üzleti
tevékenységet végez.
4.2.2
Fenntartva
4.2.3
Az ABO nem regisztrálhat egy bármely Amway piacon már aktív ABO-t, Törzsvásárló pluszt vásárlóként.
4.2.4
Az ABO-k számára tilos az Amway termékek továbbértékesítése külső online értékesítési felületeken, még
akkor is, ha azokat személyes használatra vásárolták (hacsak az Amway ehhez előzetesen írásban hozzá
nem járult), mivel minden ilyen interneten keresztül történő értékesítési ajánlat kereskedelmi/professzionális
jellegűnek minősül, amely nem összeegyeztethető az Amway ABO-kra vonatkozó feltételeivel.
4.3 Import/Export/Kiskereskedelmi helyszínek/ Reklám/Digitális kommunikáció:
4.3.1
Azokon a piacokon, ahol ABO viszonteladóként működik, nem exportálhat, importálhat vagy értékesíthet
import, illetve export céljára Amway termékeket abból az országból, ahol az Amway üzletet működtet,
semmilyen más országba.
4.3.1.1
ABO/Törzsvásárló plusz azonban személyes használatra átvihet Amway termékeket a látogatása során
egy másik országba, a következő megkötésekkel;
•

Személyesen kell magával hoznia a megrendelt termékeket a másik országba nem lehet igénybe
venni futárt, hajózási társaságot, vagy fuvarozót.

•

A megrendelést nem lehet úgy bevinni az országba, mintha az a külföldi ügyfél érdekében történt
volna abban az esetben, ha az ABO / Törzsvásárló plusznak multiple üzlete van ebben az országban.

•

A termékek az ABO/Törzsvásárló plusz személyes használatát szolgálják, nem értékesíthetőek tovább
és semmilyen indokkal, semmilyen körülmények között sem terjeszthetők.

•

Csak olyan terméket lehet megrendelni, amely az ABO hazai piacán nem elérhető.

•

Tartós cikkek (mint például víztisztító rendszer, levegő szűrő rendszer) semmilyen körülmények között
sem vihetők át egyik piacról a másikra.

•

Az ABO rendelése nem lehet több az indokolt mennyiségnél, kevesebb mint 300 Euro összérték évente.

•

A személyes használatra egy évben egyszer lehet hivatkozni, ahogy az üzletépítési stratégiára is.

4.3.1.2
A korlátozások nem vonatkoznak az Amway termékeknek Európai Gazdasági Térségen (EGT, Svájc is)
belüli exportjára és/vagy importjára.
4.3.1.3
Minden esetben, az ABO-k kizárólagos felelőssége, hogy az adott piac helyi szabályainak és jogi
és/vagy kötelező követelményeinek megfeleljenek, ha az adott piacon Amway által nem regisztrált
Amway terméket adnak el.
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4.3.2
Az ABO / Törzsvásárló plusz nem mutathat be, nem értékesíthet Amway termékeket vagy szolgáltatásokat,
hivatalos Amway irodalmakat, BSM- et (tréning és oktatási segédanyagokat), illetve nem engedélyezheti
ezek bemutatását, értékesítését, árusítását vagy népszerűsítését semmilyen kereskedelmi helyszínen, így
bazárokban és hasonló piaci árusító helyeken vagy külső online értékesítési felületeken.
4.3.3
A 4.3.2-es szabály ellenére, ABO-k bemutathatják és reklámozhatják eladásra az Amway termékeket
hagyományos ideiglenes eseményeken és/vagy szelektív kiskereskedelmi létesítményeken belül,
a www.amway.hu oldalon elérhető „Amway termékek hagyományos bemutatására vonatkozó szabályzat”
alapján.
4.3.4 Digitális kommunikáció:
Amway Üzletviteli szabályzata, Üzleti Irányelvei és Szabványai, az ABO/Törzsvásárló plusz státuszú tagok
digitális kommunikációira Amwayre, az Amway üzleti lehetőségre, az Amway termékekre és szolgáltatásokra
(közvetlenül vagy közvetve), illetve amikor a digitális kommunikáció BSM, vonatkoznak. Mivel a digitális tér
egyedülálló, az Amway létrehozta a Digitális Kommunikációs Szabványokat (DKS) annak biztosítására, hogy
az ABO-k digitális kommunikációja megfeleljen az Amway Üzletviteli szabályzatnak, Üzleti Irányelveinek és
Szabványainak.
4.3.5 Reklámtevékenység:
Az ABO-k/Törzsvásárló Plusz státuszú tagok kizárólag hivatalos Amway anyagok vagy az Amway által
jóváhagyott anyagok használatával és az Amway által jóváhagyott csatornákon keresztül reklámozhatják
az Amway üzleti lehetőséget és/vagy az Amway termékeket.Az ABO-k/Törzsvásárló Plusz státuszú tagok
kötelesek betartani a félrevezető reklámtevékenységre és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra
vonatkozó szabályokat.
4.3.6
Az ABO / Törzsvásárló plusz nem húzhat hasznot semmilyen Amway által szervezett rendezvényen, vagy
médiumokban, nem Amway termékek és szolgáltatások promótálásából, értékesítéséből, és nem tehet szert
haszonra azok, ABO/Törzsvásárló plusz jelölteknek történő eladásából sem.
4.4. Valósághű és pontos:
ABO / Törzsvásárló plusz nem folytathat semmilyen olyan tevékenységet, nem tehet semmilyen olyan
kijelentést, amely az Amway üzlettel, vagy üzleti lehetőséggel, vagy azok eredményével kapcsolatos, amely
szövegkörnyezetében és körülményeiben nem igaz, nem pontos, vagy nem megfelelő. Az Amway termékekkel
kapcsolatos állítások szó szerint, a hivatalos Amway irodalmakból és a hivatalos Amway weboldalról
származhatnak, minden ilyen szöveg jóváhagyott a felelős piacok által. Ezért az ABO/Törzsvásárló plusz nem
folytathatja az alábbi tevékenységeket:
4.4.1
Nem tesz olyan túlzott kijelentéseket a termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan, amelyek a hivatalos,
nyomtatott Amway irodalmakban nem szerepelnek. Ezek vonatkoznak, de nem szükségszerűen korlátozva
az orvosi, egészségügyi állításokra, valamint fizikusok, vagy harmadik jogi személy által kijelentett, Amway
termékekkel kapcsolatos állításokra.
4.4.2
Nem képviselheti hibásan az Amway termékek és szolgáltatások, vagy az Amway által forgalmazott termékek
árát, minőséggel kapcsolatos információkat, tartalmat, stílust vagy mintát, termékek származási helyét,
vagy elérhetőségét.
4.4.3
Nem állíthatja hogy az Amway termékek vagy az Amway által forgalmazott termékek olyan támogatást
vagy jóváhagyást élveznek, illetve azok olyan jellemzőt mutatnak fel a haszon, tartozékok, alkalmazások
vagy előnyök vonatkozásában, amelyek valójában nem léteznek.
4.4.4
Nem végez félrevezető tevékenységet, illetve nem állít semmilyen módon az Amway-ről, termékeiről vagy az
Amway által forgalmazott termékekről félrevezető dolgot, illetve nem propagál nem az Amway-hez tartozó
termékeket úgy, mintha azok az Amway-hez tartoznának.
4.5 Átcsomagolás:
Az ABO/Törzsvásárló plusz nem csomagolhatja át a termékeket, illetve nem változtathatja meg vagy módosíthatja
az Amway termékek vagy szolgáltatások csomagolási címkéit, sem az irodalmak tartalmát.
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4.6 Fenntartva
4.7 Megelégedettségi garancia:
Az ABO-nak kell intéznie a megelégedettségi garanciát ebben a szabályban foglaltak szerint és információt kell
szolgáltatnia az idevágó hivatalos Amway irodalmakból az alábbiak korlátozása nélkül:
4.7.1
Az ABO köteles értesíteni az Amway-t minden reklamációról és az ezzel kapcsolatos információról.
4.7.2
Amennyiben a vásárló a garancia ideje alatt igénybe veszi a megelégedettségi garancia szolgáltatását, az
ABO-nak azonnal fel kell ajánlania a vásárló részére az Amway nevében az alábbi lehetőségeket:
(a) az ár teljes visszatérítése,
(b) az áru cseréje ugyanolyan, hibátlan árura,
(c) vagy garancia, hogy az adott terméket más típusú termékre cserélheti.
4.7.3
Az ABO nem tehet semmiféle kompromisszumos javaslatot az Amway nevében, illetve az Amway-t nem teheti
felelőssé semmilyen reklamációért vagy termékvisszaküldésért.
4.8 Az alkalmazandó törvények, jogszabályok és törvénykönyvek betartása:
Az ABO/Törzsvásárló plusz köteles betartani minden olyan jogszabályt, amely az üzlet működtetésére vonatkozik
minden olyan területen, ahol az üzletet működteti. Az ABO/Törzsvásárló plusz nem folytathat olyan tevékenységet,
amely veszélyeztetheti az ABO/Törzsvásárló plusz és/vagy az Amway jó hírnevét.
4.9 Megtévesztő és jogszerűtlen kereskedelmi gyakorlat:
Az ABO/Törzsvásárló plusz nem folytathat megtévesztő és jogszerűtlen kereskedelmi gyakorlatot.
4.10 Jogszerűtlen üzleti vállalkozás vagy tevékenység:
Az ABO/Törzsvásárló plusz nem működtethet illegális vagy jogszerűtlen üzleti vállalkozást, nem folytathat vagy
vehet részt illegális vagy jogszerűtlen üzleti tevékenységben.
4.11 ABO/Törzsvásárló plusz kapcsolat:
Az ABO/Törzsvásárló Plusz nem állíthatja, képviselheti, illetve nem tanúsíthat olyan magatartást, amely azt
sugallja, hogy munkaviszonyban, vagy a vállalkozói és független szerződéses kapcsolattól eltérő bármi más
jogviszonyban áll az Amway-jel.
4.12 Franchise-ok és területek:
Az Amway Core Terv értelmében kizárólagos franchise-ok, vagy területek nem állnak rendelkezésre.
4.13 Nem az Amway-jel kapcsolatos tevékenységek:
Amennyiben az ABO-k/Törzsvásárló pluszok nem Amway termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos
tevékenységekben vesznek részt, vagy az Amway által nem engedélyezett üzletépítési segédanyagot használnak,
a következőknek kell megfelelniük:
4.13.1
Egyetlen Amway-en kívüli termékeket személyesen értékesítő és/vagy népszerűsítő, vagy szolgáltatásokat (pl.
Adószolgáltatások, biztosítási, befektetési szolgáltatások stb.) értékesítő ABO sem ösztönözhet egy másik, általa
személyesen nem szponzorált ABO-t/Törzsvásárló pluszt arra, hogy ilyen termékeket vagy szolgáltatásokat
értékesítsen és/vagy népszerűsítsen, illetve nem ajánlhatja fel értékesítésre és/vagy népszerűsítésre az
ilyen termékeket vagy szolgáltatásokat semmilyen ABO/Törzsvásárló plusz számára, kivéve azokat, akiket
személyesen szponzorál. Ebben a szövegkörnyezetben az ösztönzés azt jelenti, hogy rávesz, vagy megpróbál
rávenni egy másik ABO-t/ Törzsvásárló pluszt arra, hogy valamilyen terméket vagy szolgáltatást értékesítsen
és/vagy népszerűsítsen, függetlenül attól, hogy ezt bevételszerzés céljából vagy más egyéb okból teszi.
A jelen szabály a Törzsvásárló plusz státuszú tagokra is vonatkozik, akik folytathatnak üzleti tevékenységet és
értékesíthetnek más termékeket vagy szolgáltatásokat, vagy részt vehetnek ilyen tevékenységben.
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Az ABO-k/Törzsvásárló Plusz státuszú tagok kötelesek tájékoztatni az Amway-t, mielőtt közvetlenül vagy
közvetett módon, saját felelősségükre vagy más személyen keresztül, az Amway-hez, annak vásárlóihoz
vagy az ABO-khoz/Törzsvásárló Plusz státuszú tagokhoz tartozó bizalmas információk felhasználásával vagy
hasznosításával belépnének egy olyan üzletbe vagy belekezdenének egy olyan szolgáltatásba, amely az
Amway versenytársának tekinthető vagy az Amway üzlethez hasonló. Minden ilyen tevékenység az Amway
jóváhagyásához kötött.
4.13.2
Az ABO csak abban az esetben értékesíthet, propagálhat BSM-et, vagy tehet nyereségre szert BSM
értékesítéséből vagy propagálásából, ha az üzletviteli szabályzat 7. szabályában leírt, illetve az Üzleti
Szabályzatban és más Amway szabályzatokban, de különös tekintettel az európai BSM-ben foglalt
irányelveket betartja.
4.13.3
Az ABO-k/Törzsvásárló pluszok nem tehetnek előnyre szert Amway-en kívüli üzletek promótálásából,
illetve építéséből. Ez elsősorban a nem személyesen szponzoráltakra vonatkozik a szponzorvonalon belül.
Egy ABO/Törzsvásárló plusz aki foglalkozásából adódóan rendszeres kapcsolatban áll ügyfelekkel (pl. autó
szervíz, kiskereskedelmi bolt, fodrász, kozmetikus, ügyvéd, orvos, fogász, vagy könyvelő stb.) szolgáltatást
nyújthat olyan ABO/Törzsvásárló plusz részére is akiket ő maga kutatott fel. ABO-k és Törzsvásárló plusz
státusban lévők nem csábíthatják át az általuk személyesen nem szponzoráltak támogatóit.
4.13.4
Sem az ABO-nak, illetve Törzsvásárló plusznak, sem azok házastársának, vagy bármely más személynek,
aki az ABO/Törzsvásárló plusz szerződésben szerepel, nem származhat előnye az Amway-en kívüli üzlet
promótálásából.
4.13.5
A digitális kommunikációhoz további szabályok vonatkoznak a "kevert digitális tulajdonságokra"
vonatkozóan, amelyek több személyes érdekeltséget vagy vállalkozást egyesítenek az ABO személyes
digitális tulajdonában (lásd a Digitális Kommunikációs Szabványt is a www.amway.hu oldalon).
4.14 Beavatkozás más Amway üzletbe:
Egyetlen ABO/ Törzsvásárló plusz sem avatkozhat bele más ABO/ Törzsvásárló plusz üzletébe.
Más ABO/Törzsvásárló plusz üzletébe való beavatkozás alatt az alábbiak érthetők:
4.14.1
Arra ösztönzi a másik ABO-t, vagy Törzsvásárló pluszt, hogy változtassa meg szponzorvonalát, ruházza át,
vagy adja fel üzletét, vagy szponzoráljon, illetve ne szponzoráljon egy bizonyos potenciális ügyfelet; vagy
4.14.2
Arra ösztönöz vagy megpróbál ösztönözni egy másik ABO-t/Törzsvásárló pluszt, hogy tagadja meg az
oktatást, képzést, motiválást vagy más támogatást egy alsóvonal-beli ABO-tól/Törzsvásárló plusztól; vagy
4.14.3
Arra ösztönöz vagy próbál ösztönözni egy másik ABO-t/Törzsvásárló pluszt, hogy szegje meg az
ABO/Törzsvásárló plusz szerződést, az Üzletviteli szabályzatot és más irányelveket.
4.14.4
Arra ösztönöz, vagy próbál ösztönözni egy másik ABO-t/Törzsvásárló pluszt, hogy Amway-en kívüli
értékesítésítési tevékenységben részt vegyen, korlátozásként a 4.13. pontban foglaltak szerint.
4.15 Csőd vagy fizetésképtelenség:
4.15.1
Az ABO/Törzsvásárló plusz azonnal értesíteni köteles az Amway-t, ha az ABO-t/Törzsvásárló pluszt érintő
csőd- vagy felszámolási eljárást indítottak, vagy ha gondnokot, biztost vagy hasonló tisztségviselőt jelöltek
ki az ABO/Törzsvásárló plusz eszközeinek kezelésére, vagy ha az ABO/ Törzsvásárló plusz eszközeit bírósági
vagy hatósági végzéssel elkobozták vagy lefoglalták, vagy kielégítetlen igény vagy tartozás végrehajtására
használták fel.
4.15.2
Az Amway tárgyalhat a csődeljárással megbízott személlyel (csődtömeggondnokkal), vagy hasonló, felelős
tisztségviselővel az ABO/ Törzsvásárló plusz birtokában lévő, az Amway-hez tartozó termékek rendelkezésével
kapcsolatos intézkedésekről.
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4.15.3
Ha a csőd eredményeként egy ABO/ Törzsvásárló plusz szerződést eladnak, átruháznak vagy másképp
adnak át jogutódnak részben vagy egészben, az értékesítés, átlépés vagy átadás az Üzletviteli szabályzat
6.5 pontja alapján kerül szabályozásra.
4.16 Amway bónusz kifizetése:
Értékesítés a végfelhasználó vevők számára: Az Amway, az Értékesítési és Marketingterv szerint fizet bónuszokat,
melyek összege az Amway Core Terv alapján kerül kiszámításra.
4.17 A Core Terv manipulációja:
Az ABO/Törzsvásárló plusz nem manipulálhatja az Amway Core Tervet vagy a díjazás mértékét olyan módon,
amely olyan bónuszok, díjak vagy elismerések kifizetését eredményezi, amelyre nem az Amway Core Terv vagy
más hivatalos Amway irodalom szerint tettek szert. Ez a szabály az üzletépítés nem megfelelő módjára utal,
amely az Amway által nem megengedett mélységi építkezés című irányelvben részletesen megtalálható (a
www.amway.hu oldalon érhető el).
4.18 A személyes/üzleti információk frissítése:
Minden ABO-nak/Törzsvásárló plusznak frissítenie kell személyes információit, illetve közölnie kell a személyes
információk változásait (pl. név, cím, telefonszám stb.), illetve az üzleti információi változásait (pl. partner
felvétele/törlése, az üzleti státusz változása stb.) az Amway számára.
4.19 Titoktartás és bizalmasság:
Minden ABO/Törzsvásárló Plusz köteles betartani a vonatkozó adatvédelmi törvényeket és szabályzatokat,
továbbá az Amway Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat (mely elérhető a www.amway.hu oldalon). Az
Amway termékeire és üzleti tevékenységére vonatkozó, a jogszabályok értelmében bizalmasnak minősülő
információknak és üzleti titkoknak az Amway a birtokosa, beleértve a szponzorvonalakat, valamint az Amway
Üzleti Vállalkozóira vonatkozó adatokat is az Amway Üzletviteli Szabályazában meghatározottak szerint
("Bizalmas Információ"). Az ABO/ Törzsvásárló plusz tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy minden ilyen
bizalmas információ mindenkor az Amway tulajdonában marad, és amennyiben a szerződés teljesítése során az
ABO/Törzsvásárló plusz hozzáférést kap a bizalmas információkhoz, azokat csak a szerződésben engedélyezett
mértékben és célokra használhatja fel. Az ABO/Törzsvásárló plusz, az Amway előzetes írásos engedélye
nélkül nem továbbíthat vagy fedhet fel egy harmadik félnek - beleértve egy másik ABO/Törzsvásárló pluszt is bizalmas információt, kivéve ha kifejezetten a szerződés feltételei értelmében teszi azt. A szerződés megszűnése
vagy meg nem újítása után, az ABO/Törzsvásárló plusznak minden, a birtokában lévő bizalmas információt
az Amway részére vissza kell szolgáltatnia. Az ABO/Törzsvásárló plusz tudomásul veszi és egyetért azzal,
hogy ezen rendelkezés megsértése helyrehozhatatlan károkat okoz az Amway-nek, és feljogosítja az Amway-t
arra, hogy azonnali jogorvoslatért folyamodjon, vagy egyéb intézkedést tegyen, amivel megakadályozza
a további szerződésszegést, vagy a bizalmas információk nyilvánosságra hozatalát. Ezen rendelkezés értelmében
a titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnése után is fennmarad.
4.20 A jó hírnév kockáztatása:
Az ABO/Törzsvásárló plusz semmilyen tevékenységben nem vehet részt, amely káros hatással van az Amway
üzlet hírnevére, az Amway üzletre magára, vagy az Amway termékekre és szolgáltatásokra, valamint más
ABO-kra és Törzsvásárló plusz státuszú tagokra.
4.21 Fenntartva
4.22 Üzleti lehetőség bemutatása az ABO/Törzsvásárló plusz által:
Az Amway üzleti lehetőséget csak ABO/ Törzsvásárló plusz prezentálhatja. Csak ABO/ Törzsvásárló plusz
szponzorálhat más, új ABO-t/ Törzsvásárló pluszt.
4.23 Nemzetközi szponzorálás:
Amikor az ABO/ Törzsvásárló plusz a meglévő üzletén kívül másik üzletet kezdeményez, a második üzletét az
első, eredeti üzlete kell, hogy szponzorálja nemzetközi szinten. További üzletei (harmadik, negyedik, stb.) is
nemzetközileg kell hogy kapcsolódjanak eredeti, vagy más üzleteikhez.
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Szekció 5
A SZPONZOR KÖTELESSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE

5.1 Felsővonal bevonása:
MindenABO/Törzsvásárló maga felel a saját Amway üzletének építéséért. Az Amway elismeri, hogy
a felsővonal által nyújtott megfelelő támogatás, képzés és motiváció szintén rendkívül fontos az Amway üzletben
történő folyamatos növekedéshez az üzleti csoporton belüli. A felsővonal tevékenységei azonban soha nem
veszélyeztethetik az Amway Üzleti Vállalkozó saját függetlenségét és személyes erőfeszítéseinek megtérülését,
vagy az Amway és az ABO/Törzsvásárló plusz közötti kapcsolatot. Felsővonalbeli Vezetők csak a csoport
kvalifikált Smaragdjával és/vagy Platinájával egyeztetve nyújthatnak támogatást és léphetnek kapcsolatba
alsóvonalbeli ABO-kkal.
Továbbá az 5. szabály tiltja a felsővonal olyan túlzott vagy helytelen beavatkozását, amely az Amway Core Terv
manipulálásával járhat. (lásd 4.17 szabályt). Példaként a következő felsővonal beavatkozások minősülhetnek
helytelennek (nem teljes):
•

Alsóvonal nevében szponzorálni és/vagy jelölteket regisztrálni az alsóvonalbeli üzleti csoportban, az alsóvonal
tudta vagy közreműködése nélkül, illetve üzleti csoport felépítése egy alsóvonalbeli tag számára, annak
tudása és közreműködésé nélkül.

•

Rendszeresen támogatni a vásárlókat az alsóvonal nevében.

•

Rendszeresen felvenni rendeléseket az alsóvonal nevében, annak tudta és jóváhagyása nélkül.

•

Rendszeresen megosztani különböző személyes adatokat (mint cím, e-mail cím, banki adatok), mivel csak
saját személyes adatokat kell használni az Amway üzletben.

Az Amway fenntartja magának a jogot arra, hogy értékelje a felsővonal beavatkozásának típusát és
gyakoriságát annak megállapítása érdekében, hogy az mutat-e összeférhetetlenséget az Üzletviteli Szabályzat
rendelkezéseivel.
5.2 A szponzor általános kötelességei és felelőssége:
5.2.1
A szponzorált ABO/Törzsvásárló plusz részére, a teljes hivatalos, újonnan szponzorált ABO/ Törzsvásárló
plusz részére szánt Amway irodalmat biztosítani.
5.2.2
Biztosítani kell a megfelelő oktatást és motivációt az újonnan szponzorált ABO/Törzsvásárló pluszok
számára, illetve együtt kell működnie a felsővonalbeli Platina ABO-val az oktatás és motiválás biztosítására,
összhangban az Amway Üzletviteli szabályzatával, Üzleti Irányelveivel és Szabványaival.
5.2.3
A szponzornak meg kell tartania a független üzleti kapcsolatot saját maga és az általa szponzorált
ABO-k/Törzsvásárló pluszok között.
5.2.4
Az ABO-nak/Törzsvásárló plusznak mindent meg kell tennie azért, hogy a személyesen szponzorált
ABO-k/Törzsvásárló pluszok teljes mértékben betartsák az ABO/Törzsvásárló plusz szerződést, beleértve az
Amway Üzletviteli szabályzatát, Üzleti Irányelveit, valamint az összes alkalmazandó jogszabályt.
5.2.5
Az ABO-nak/Törzsvásárló plusznak mindent meg kell tennie azért, hogy a személyesen szponzorált
ABO-k/Törzsvásárló pluszok részt vegyenek a hivatalos Amway találkozókon és eseményeken.
5.2.6
Az ABO-nak/Törzsvásárló plusznak el kell magyaráznia az ABO-k/Törzsvásárló pluszok ABO/ Törzsvásárló
plusz szerződés szerinti kötelességeit és felelősségét, beleértve az Amway Üzletviteli szabályzatát, Irányelveit
és Szabványait, valamint tanácsokat kell adnia a szponzorált ABO-nak/ Törzsvásárló plusznak, hogy hogyan
működtesse az üzletet, az Amway Üzletviteli szabályzatának, a Szerződésnek, az Amway irányelveinek és
egyéb hivatalos irodalomnak megfelelően.
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5.3 Platina vagy magasabb szintű ABO-k felelőssége:
A Platina és afeletti ABO cím és privilégiumok megszerzéséhez és megtartásához az ABO-nak először kvalifikálnia
kell, majd minden teljesítési évben újból kvalifikálnia kell. A kvalifikáció és az újrakvalifikáció követelményeit a
hivatalos, ide vonatkozó Amway irodalom, vagy az Amway weboldala (www.amay.hu) tartalmazza.
5.3.1
Támogasson és tájékoztasson az Üzletviteli szabályzatnak és Üzleti Irányelveknek megfelelően és bátorítson
más ABO-kat és Törzsvásárló pluszokat, hogy hasonlóan járjanak el.
5.3.2
Támogassa az új ABO/Törzsvásárló plusz tagokat a jelentkezési lap helyes kitöltésében.
5.3.3
Készítse fel üzleti csoportján belüli ABO-kat és Törzsvásárló pluszokat az Amway üzlet működtetésére és
termékismeretre és az Amway megelégedettségi garanciájára.
5.3.4
Fenntartva
5.3.5
Azok az ABO-k, akik Smaragd vagy Gyémánt szinten kvalifikálnak, a következő feladatokat kötelesek ellátni
az alsóvonalbeli kvalifikált Smaragdjaik és/vagy Platináik üzleti csoportjában lévő ABO-k tekintetében:
5.3.5.1
Az üzlet sikereinek előmozdítása érdekében konzultációt és támogatást kínálnak nekik a csoport
kvalifikált Smaragdjával és/vagy Platinájával egyeztetve.
5.3.5.2
Elősegítik az Amway Üzletviteli Szabályzat, az Üzleti Irányelvek és Szabványok rendelkezéseinek
betartását.

Szekció 6
A SZPONZORVONALAK FENNTARTÁSA

6.1 A szponzorvonal védelme:
Szponzorváltás a szponzorvonalon belül, üzleti érdekeltség eladása, Amway üzlet áthelyezése Amway üzletek
összevonása, szétválasztása mind az ABO/Törzsvásárló plusz szerződés módosítás tárgyát képezik, amellyel
kapcsolatban mind az Amway-nek, mind az ABO-nak/Törzsvásárló plusznak írásban kell megegyeznie,
egyetértenie. Következésképp az ABO/Törzsvásárló plusz tisztában van az alábbiakkal:
6.1.1
Az Amway általi írásos beleegyezés szükséges bármely értékesítésre, szponzorvonal váltásra, más Amway
üzletre való váltáskor, két Amway üzlet összevonására, vagy szétválására.
6.1.2
A szponzorvonal stratégiai okokból nem struktúrálható át, eladással, összevonással vagy szétválasztással.
6.1.3
Az Amway saját belátása szerint megtagadhat, vagy visszautasíthat olyan kérelmet, amely Amway üzlet
szponzorvonal váltására, szponzorváltásra, eladásra, összevonásra vagy szétválasztásra vonatkozik
(szponzorvonalon belül), annak ellenére, hogy az Amway Üzletviteli szabályzata, Üzleti Irányelvei és
Szabványai, vagy az ABO/Törzsvásárló plusz szerződés egyéb feltételei előírják a követendő eljárást arra az
esetre, ha egy ABO/ Törzsvásárló plusz a fenti változások bármelyikével szeretne élni.
6.2 Egyéni szponzorváltás: Egy ABO/Törzsvásárló plusz az alábbiak betartásával válthat szponzort:
6.2.1
A kérvényező ABO-nak / Törzsvásárló plusznak írásos kérvényt kell benyújtania az Amway felé az
alábbiakkal:
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(a) minden felsővonalbeli ABO/Törzsvásárló plusz beleegyezése írásban, aláírással ellátva, az első
kvalifikált Platina ABO-ig bezárólag.
(b) az új szponzor és az új felsővonalbeli Platina ABO írásbeli jóváhagyása.
6.2.2
Az Amway felveszi a kapcsolatot a nemzetközi szponzorral és a nemzetközi vezetői bónusz jogosultjaival, és
30 napot biztosít a megjegyzések megtételére.
6.2.3
Ha a kérvényt az Amway elfogadta, a kérvényt benyújtó ABO/Törzsvásárló plusz helyi vagy foszter szponzora
megváltozik és a módosítani kívánt, felsővonala szponzori státusza megszűnik az ő vonatkozásában. A
nemzetközi szponzor változatlan marad.
6.3 Csoportos szponzorváltás:
Bármely ABO aki nem kvalifikált még Platina szinten, vagy az Amway nem tartja számon csoportvezetőként, az
alábbi esetekben fordulhat az Amway-hez:
•

szponzor csere estén, és továbbá

•

néhány, vagy a teljes alsóvonal (csak a nem kvalifikált ABO-k) szponzorváltása esetén.
6.3.1
Az igényt benyújtó ABO-nak / Törzsvásárló plusznak az alábbiak kíséretében kell beadnia írásbeli kérvényét
az Amway felé:
(a) írásbeli hozzájárulás, valamint minden olyan alsóvonalbeli ABO/Törzsvásárló plusz aláírásával
ellátva, aki maradni szeretne ugyanazon a vonalon, ugyanazon, igényt benyújtó ABO/ Törzsvásárló
plusz szponzorációja alatt, miután a szponzor megváltozott és
(b) írásos hozzájárulás minden ABO/Törzsvásárló plusztól a szponzorvonalon fölfelé, az első Smaragd,
vagy magasabb szinten kvalifikákt ABO- ig bezárólag, beleértve magát a Platinát is.
(c) írásbeli, aláírással ellátott beleegyezés, az új szponzorvonalbeli szponzortól és felsővonalbeli
Platinától.
6.3.2
Az Amway értesítheti az első felsővonalbeli kvalifikált Gyémántot és engedélyezhet számára 30 napot
megjegyzés tételére.
6.3.2.1
Az Amway kapcsolatba léphet bármely nemzetközi szponzorral, vagy nemzetközi vezetői bónusz
jogosultjával, 30 napot biztosítva az észrevételekre.
6.3.2.2
Ha az Amway a kérést elfogadja, a kérvényező ABO/Törzsvásárló plusz helyi vagy foszter szponzora
megváltozik és az lesz a sponzora/felsővonala, akihez kérvényezte az átlépést. A nemzetközi szponzor
nem változik.
6.3.3
A jelen szabály értelmében nem léphet át személyesen csoportjával az olyan ABO, akit az Amway jelenleg
csoportvezetőként ismer el (pl. Ezüst fokozatú, Arany fokozatú, vagy Platina fokozatú, Rubin fokozatú stb.
ABO). A korábban már kavalifikált csoportvezető, az utolsó kvalifikált hónap után 2 évvel nyújthat be először
ilyen kérvényt.

6.4 Ismételt jelentkezés új szponzor alatt:
A korábbi ABO/Törzsvásárló plusz jelentkezését csak az alábbi feltételekkel fogadja el az Amway:
6.4.1
Egy ABO / Törzsvásárló plusz státuszú tag a jelen Szponzor alá tartozó Amway üzlet megszűnését, vagy
megújításának elmulasztását követően:
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•

Minimum 6 hónapos inaktív időszakot követően kerülhet szponzorálásra egy új Szponzor által új ABO
/ Törzsvásárló plusz státuszú tagként. Az ABO / Törzsvásárló plusz státuszú tagot nem szponzorálhatja
az üzleti csoportban olyan ABO / Törzsvásárló plusz státuszú tag, aki szintén Szponzorvonalat váltott
és korábban felette helyezkedett el az eredeti szponzorvonalban az első Platina, vagy azt meghaladó
szintűnek minősülő ABO-ig bezárólag, őt is beleértve. Tovább olyan ABO / Törzsvásárló plusz státuszú tag
sem szponzorálhatja, aki egy korábbi Üzleti Csoportban alatta helyezkedett el az első Platina, vagy azt
meghaladó szintűnek minősülő ABO-ig bezárólag, őt is beleértve;

•

Minimum 2 éves inaktív időszakot követően bármely szponzor által szponzorálásra kerülhet, ideértve olyan
korábbi szponzorát is, akit más szponzor alá helyeztek át, vagy egyéb módon más szponzor alá lépett át.

Az inaktív időszak azzal a nappal kezdődik, amikor az Amway kézhez veszi a lemondó nyilatkozatot. Az ABO
és / vagy Törzsvásárló plusz Szerződés megújításának elmulasztása esetén az inaktív időszak az Amway
Üzletnek az Üzletviteli Szabályzat szerinti megszűnésének napjával kezdődik. Korábbi ABO-k kizárólag az
ABO szerződés megszűnését, vagy annak lejártát követő 24 hónapos időszak elteltével, valamint az Amway
kifejezett hozzájárulásával rendelhetők hozzá egy létező Amway Üzlethez.
6.4.2
Egy korábbi ABO-nak/Törzsvásárló plusznak inaktívnak kell maradnia és nem folytathat semmiféle
ABO/Törzsvásárló plusz tevékenységet különös tekintettel az alábbiakra:
6.4.2.1
Nem vehet részt az Amway termékek értékesítésének egyetlen fázisában sem; illetve
6.4.2.2
Nem mutathatja be az Amway Core Tervet semmilyen potenciális ügyfélnek;
6.4.2.3
Nem jelentheti be szándékát a Szerződés megújítására az üzlet meghosszabbítása érdekében;
6.4.2.4
Nem vehet részt valamely ABO/ Törzsvásárló plusz által szervezett toborzási, oktatási vagy motivációs
találkozón vagy az Amway által szponzorált találkozókon; és
6.4.2.5
Nem vehet részt semmilyen Amway találkozón, beleértve azt is amit az ABO-k tartanak.
6.4.2.6
Sem más ABO/Törzsvásárló plusz nevében, vagy helyett, sem saját, sem más nevében nem vehet részt
semmilyen tevékenységben.
6.4.2.7
Promótálás, értékesítés, illetve profitálás bármely BSM anyagból.
6.4.3
Az Amway Üzletviteli szabályzata 6.4. pontja értelmében az alábbiak nem tartoznak az ABO/ Törzsvásárló
plusz aktivitási körébe:
6.4.3.1
Átlépésre irányuló írásbeli kérés jóváhagyásának előkészítése; vagy
6.4.3.2
Kérvény beadása bizottság előtti felülvizsgálatra
6.4.3.3
Saját korábbi Amway üzlettel kapcsolatos vizsgálat benyújtása az Amway felé
6.4.3.4
ABO/Törzsvásárló plusz üzleti tevékenység folytatása más országban, ahol az Amway felügyeli az
üzletet.
6.4.3.5
Fizetés elfogadása az Amway Visszaküldési szabálya (3.8.1.) értelmében.
6.4.3.6
Legyen ügyfele bármely ABO-nak, az ABO ügyfélmodul értelmében.
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6.4.4
Abban az esetben, ha egy ABO/Törzsvásárló plusz átlép egy másik szponzorvonalba egy másik szponzor alá
(6 hónap vagy több tevékenységi szünet után) nem szponzorálhat olyan ABO/Törzsvásárló pluszt:
•

aki az előző szponzorvonalban a felsővonalban volt, beleértve az első Platina ABO-t illetve fölötte lévő ABO-t,

•

vagy az olyan ABO/Törzsvásárló pluszt, aki az alsó vonalban volt (beleértve a Platina, vagy magasabb
szintű ABO-t is).

6.4.5
A korábban foszterszponzorált ABO-t/ Törzsvásárló pluszt újból szponzorálhatják a 6.4 szabály szerint és
a következő feltételeknek megfelelően:
6.4.5.1
Jelentkezésekor a korábbi ABO-nak/ Törzsvásárló plusznak meg kell határoznia, akarja-e vagy sem,
hogy újból nemzetközileg és foszterszponzorált legyen, és
6.4.5.2
A korábbi ABO-t/Törzsvásárló pluszt nem szponzorálhatja személyesen egy olyan szponzor, aki korábban
felette állt eredeti foszter- szponzorvonalában, beleérve az első Platina vagy magasabb szintű ABO-t,
vagy aki korábban
alatta állt az eredeti szponzorált csoportban, beleértve az első Platina vagy magasabb szintű ABO-t,
kivéve, ha már két év eltelt az Amway üzlet megszüntetése óta.
6.4.6 Kiigazító lépések:
Az Amway jogosult kiigazító lépések megtételére, amikor jóhiszeműen elfogad egy olyan ABO/Törzsvásárló
plusz szerződést, egy valamikori ABO/Törzsvásárló plusztól, akiről utólagosan kiderül, hogy vagy ő maga
vagy házastársa olyan aktivitást mutatott az üzletben, (az inaktivitási időszak alatt) amely a 6.4.2.
szabályban foglaltakat sérti. Ilyen esetben az Amway kiigazító lépést tesz, amely tartalmazhatja, de nem
korlátozó jelleggel az alábbiakat: a jelen szabályt megsértő ABO/Törzsvásárló plusz üzletének megszüntetése,
és a szponzorált csoport és/vagy a jelen szabály megsértésének ideje alatt elért kereskedelmi forgalom
átruházása az eredeti szponzorvonalra.
6.4.7
Az ABO/Törzsvásárló plusz joga arra, hogy vitassa egy korábbi ABO/Törzsvásárló plusz szponzorálását új
szponzor alatt, megszűnik, amikor a 2 év letelik attól számítva, hogy az Amway elfogadta a jelentkezését az
új szponzor alatt.
6.5 Üzlet értékesítése:
Egy Amway üzlet kizárólag az Amway kifejezett írásos hozzájárulásával adható el. Az Amway üzletet eladó ABO
köteles írásban meghatározni az értékesítés számára elfogadható minimum feltételeit – ideértve az árat is – és
köteles azonos feltételek mellett az ABO-knak a jelen Üzletviteli szabályzat 6.5.1 – 6.5.5 pontjában meghatározott
sorrendben felajánlani az értékesítendő Amway üzlet. Minden az adott sorban jogosult ABO-nak lehetőséget
kell biztosítani, hogy ajánlatot tegyenek az eladó ABO-nak az Amway üzlet megvételére, amint a sorrendben
előtte álló ABO ajánlattételre nyitva álló időszaka lejár és az eladó ABO még egy ajánlatot sem fogadott el. Egy
Törzsvásárló plusz üzletet nem lehet eladni, vagy más jogi vagy természetes személyre átruházni.
6.5.1 Első prioritás:
Az értékesítő ABO-k nemzetközi szponzora (ha van);
6.5.2 Második prioritás:
Az értékesítő ABO-k foszter szponzora (ha van), illetve személyes szponozora;
6.5.3 Harmadik prioritás:
Az értékesítő ABO által személyesen szponzorált ABO-k vagy azok valamelyike:
6.5.4 Negyedik prioritás:
Felsővonalbeli, Platina ABO- k, a következő kvalifikált Gyémánt ABO-ig és alsóvonalbeli Platina ABO, egészen
a következő kvalifikált Gyémántig (ha létezik ilyen).
6.5.5 Ötödik prioritás:
Bármely jó hírnevű ABO.
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6.5.6
Egy Amway üzlet megvásárlására csak akkor lehet alkalmas az ABO, ha jó hírnevű és nem szegte meg
az ABO szerződés egyetlen pontját sem, valamint megvan az anyagi háttere, hogy megvásárolhassa az
Amway üzletet, amennyiben az Amway kizárólagos feltételeinek megfelel az alábbiak szerint:
(a) Megfelelő üzleti szakértelem megléte, az Amway üzleti lehetőségének, az Amway Core Terv teljeskörű
és pontos ismerete, és
(b) az Amway Üzletviteli szabályzat, Üzleti Irányelvek és Szabványok teljes és pontos megértése, valamint
a szerződés feltételeinek megértése, betartása és
(c) az értékesített Amway üzlet működtetéséhez szükséges megfelelő források, megfelelő tréning és
támogatás biztosítása, valamint
(d) az eladó üzletének működésére esetlegesen hatást gyakorló, vonatkozó piaci tényezők ismerete;
valamint
(e) mentesség minden olyan vita, vagy konfliktus alól, amely befolyásolhatja azt a képességet, hogy az
eladó üzletét működtesse; valamint
(f) az Üzletviteli szabályzat 3.3 pontja értelmében jogot nyer egy Amway-jel kötött ABO szerződésbe
való belépésre.
6.5.7 Ajánlat vásárlásra:
Annak az ABO-nak akinek lehetősége nyílik az Amway üzlet megvásárlására, az eladó ABO felé benyújtott,
írásbeli ajánlatot kell az Amway-jel jóváhagyatnia.
6.5.8 A vevő ajánlatának elfogadása:
Az eladó ABO saját belátása szerint, elfogadhatja vagy elutasíthatja a vételi ajánlatot, a vételi ajánlat
időkeretein belül.
6.5.8.1
Ha az értékesítő ABO elfogadja az ajánlatot, az ajánlat elfogadását igazoló, írásbeli dokumentumot,
valamint az ajánlatot el kell küldenie az Amway-nek felülvizsgálatra és beleegyezésre.
6.5.8.2
Ha az üzletet értékesítő ABO visszautasítja az ajánlatot, vagy az értékesítés nem teljesült és az értékesítő
tovább kívánja árulni Amway üzletét, a 6.5.1-től a 6.5.5 pontig említett prioritási sorrend alapján
értékesítheti tovább a következő érdeklődő ABO felé, épp úgy, ahogy az ajánlatot tevő ABO-t is ez alapján
utasította vissza az értékesítő, vagy az Amway. Ha az értékesítő ABO az eddigi eredeti ajánlattól eltérő
módon, eltérő feltételek mellett kívánja tovább értékesíteni Amway üzletét, a visszavont ajánlatot újra
jóvá kell hagyatnia az Amway-jel a 6.5.1 szabálytól a 6.5.5 szabályig terjedő előírásoknak megfelelően.
6.5.8.3
Abban az esetben, ha egynél több ABO alkalmas a megadott prioritási szintnek megfelelően vásárlásra,
az értékesítő ABO elfogadhatja, vagy visszautasíthatja bármelyik ajánlatot, saját belátása szerint.
6.5.9 Növekvő bónusz:
Amennyiben az átadott Amway üzlet növekszik a növekvő bónusz az értékesítő ABO és a vásárló ABO
közötti szerződésben foglaltak alapján kerül kifizetésre, amelyhez az Amway előzetes írásbeli hozzájárulása
szükséges. Az elismerés az értékesítő ABO-t illeti meg, és nem adományozható.
6.6 Üzletek összevonása:
Amway üzletek egyesítése és összevonása, - amely a megújítás iránti kérelm elmulasztásából, felmondásból,
lemondásból, elhalálozásból (nincs kijelölt örökös) ered, vagy valamilyen önkéntelen esemény vagy ok
következménye, amely a tulajdonosok akaratán kívül esik- az Amway kifejezett, írásos jóváhagyásával
megengedett .
6.7 Egy Amway üzlet szabály:
Az ABO, illetve Törzsvásárló plusz csak egy szerződéssel és egy üzlettel rendelkezhet, illetve csak egy üzletben
lehet érdekeltsége, egy üzletben lehet aláíró, kivéve az Üzletviteli szabályzat 6.7.1.–6.7.4. szabályában szereplő
rendelkezések szerinti eseteket. Az ABO csak a következő körülmények között rendelkezhet egynél több üzletben
tulajdonosi érdekeltséggel:
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6.7.1
Amennyiben két ABO összeházasodik (3.2 pont).
6.7.2
Ha egy meglévő Amway üzlet egy másik Amway üzletet vásárol meg a 6.5. szabálynak megfelelően;
6.7.3
Ha az ABO (átadó) azt kéri, hogy elhalálozása esetén üzlete átadásának megkönnyítése érdekében egy
másik meglévő ABO nevét vegyék fel üzletébe „csendestársként”. Az átadó(k) nevének továbbra is szerepelnie
kell az üzletben az elhalálozásig, és az igazoló hagyatéki végzés Amway részére történő átadásáig.
6.7.4
Amikor egy meglévő ABO egy teljes üzletet vagy egy üzletrészt örököl.
6.7.5
Ha az ABO a jelen szabály értelmében két vagy több üzlettel rendelkezik, vagy két vagy több üzletben van
érdekeltsége, az ilyen üzleteket közösen, egyetlen jogi egységként működtetheti, de az Amway az üzleteket
továbbra is különálló üzletekként kezeli, és azokat elismerési és bónuszcélokból csak különálló, egyéni
üzletekként ismeri el.
6.8 Összevonás, egyesítés:
Az Amway Üzleti Vállalkozó az alábbi feltételekkel egyesítheti saját és gyermeke(i) Amway üzleteit. Törzsvásárló
plusz üzletek nem vonhatók össze, nem egyesíthetők jelen szabály alapján:
6.8.1
a gyermek(ek) a szülők személyes szponzoráltjai kell legyenek; vagy a szülőknek kell a gyermek(ek)
személyes szponzoráltjaivá válniuk
6.8.2
az összevonás időpontjában az üzleteknek nem kevesebb mint 2 éve kell önálló üzletként működniük;
6.8.3
az összevonás időpontjáig az üzleteknek már el kell érniük legalább a Platina szintet;
6.8.4
Abban az esetben, ha a szülők elhunytak, illetve mentálisan vagy fizikailag nem képesek működtetni az
üzletet mielött a 6.8.2 és 6.8.3 pontokban foglalt feltételek teljesültek volna, a gyermekek öröklik a szüleik
üzletét, jogosulttá válnak a különálló üzletek egyesítésére a szabályoknak megfelelően;
6.8.5
Az Amway elbírálja a kérelmet, tekintetbe veszi a körülményeket, valamint az Amway Core Tervben
megfogalmazott célokat, célkitűzéseket és előnyöket; és
6.8.6
a kérelem jóváhagyását követően az összevonás a következőképpen történik:
6.8.6.1
a végrehajtás időpontja a következő szeptember 1. kell, hogy legyen
6.8.6.2
a végrehajtás időpontjában, a gyermek(ek) és a szülő(k) jogosultak minden, az előző minősítési
időszakban, a különálló üzleti vállalkozásokban szerzett díjat és elismerést megtartani; valamint
jogosultak
6.8.6.3
újabb díjak és elismerések megszerzésére az egyesített üzleti vállalkozásokban, a végrehajtás
időpontjától kezdődően. Ennélfogva, az egyesített üzleti vállalkozásokban minden elismerési szint
a végrehajtás időpontját követő minősítési eljárás nyomán szerezhető meg.
6.8.7
Az ABO-k és az összevonásra került ABO-k írásos és aláírt kérésére az üzlet az Amway jóváhagyásával az
alábbiak szerint szétválasztható:
6.8.7.1
a szétválasztás a következő szeptember 1-én lép hatályba.
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6.8.7.2
a hatályba lépés napjától a gyermek(ek) és szülő(k) Amway üzletei újra külön üzletnek számít(anak),
valamint az új üzleti évtől (szeptember 1-vel kezdődően) külön jogosultak díjak és elismerések megszerzésére.
6.9 A házasság, élettársi kapcsolat megszűnése, vagy a jogi személy szétválása, vagy megszűnése:
Egy Amway üzlet a házasság bíróság általi felbontásának, élettársi kapcsolat megszűnésének, jogi személy,
szétválása, vagy megszűnése okán (amelyik értelmezhető) elrendelt szétválásakor vagy megosztásakor
a szétválást, vagy megosztást úgy kell végrehajtani, hogy az ne érintse hátrányos módon az Amway Üzlet
Szponzorvonalon belüli érdekeit és bevételeit.
6.9.1 A házasság megszűnése, felbontása:
Egy olyan házasság felbontása esetén, amelyben csak az egyik házastárs a szerződő fél az ABO Szerződésben
az Amway a továbbiakban is az ABO Szerződés szerződő felét tekinti ABO-nak és kizárólag ezen ABO-nak fog
bónuszt, díjakat és jutalmat juttatni.
6.9.1.1
Amennyiben mindkét házastárs aláírta a Szerződést a házasságukat felbontó házastársak közösen is
folytathatják az Amway Üzlet üzemeltetését.
6.9.1.2
Jogi eljárás esetén a házasság felbontását kimondó jogerős határozatot vagy az élettársi kapcsolat
megszűnését megelőzően az egyik jelentkező elhagyhatja az eredeti üzletet és beadhatja jelentkezését
egy saját Amway üzlet vonatkozásában. Különválás esetén, egy ilyen üzlet szponzora az eredeti üzlet.
Jogi eljárás esetén az Amway részére benyújtott Jelentkezési lap mellé csatolni kell a korábbi pár
szétválasztását alátámasztó jogi dokumentumokat. Azon tagok, akik nem Üzleti Csoport vezetők az
Üzletviteli Szabályzat 6.2 és 6.3 pontjainak megfelelően helyezhetők át az eredeti üzletből az új üzletbe.
Jelen pont a Törzsvásárló plusz státuszú tagokra is mutatis mutandis alkalmazandó.
6.9.1.3
A Platina, vagy azt meghaladó szintűnek minősülő ABO-k, a 6.9.1.2-es szabálybeli lehetőség mellett,
eloszthatják az Amway üzletüket, úgy hogy az egyik tag új üzletet nyit meg, mely szponzorként lesz
behelyezve az eredeti üzlet felett. Ebben a helyzetben, minden csoportvezető az eredeti üzlet alatt
marad továbbra is.
(a) A megfelelő kérvényt ellenőrzésre és jóváhagyásra kell benyújtani az Amway-hez, az első Platina
szintűnek minősülő tag és az első Smaragd szintűnek minősülő tag írott beleegyezésével együtt.
Amway értesítheti az első Gyémánt szintűnek minősülő tagot, aki 15 napon belül megjegyzést tehet
az üggyel kapcsolatban.
(b) Azon tagok, akik nem Üzleti Csoport vezetők az Üzletviteli Szabályzat 6.2 és 6.3 pontjainak megfelelően
helyezhetők át az eredeti üzletből az új üzletbe.
6.9.2 Irányítás megváltozása vagy Amway üzletet működtető jogi személy megszűnése:
(a) Amennyiben a jogi személy irányítása megváltozik, az Amway fenntartja a jogot a jogi személlyel fennálló
ABO szerződés megszüntetésére, ha az Amway megítélése szerint az adott jogi személy új tulajdonosa
vagy vezetősége nem képes hatékonyan vagy az ABO Szerződés betartásával tovább működtetni az
Amway üzletet. A megszüntetés okai közé tartozik egyebek mellett az, ha az új tulajdonos vagy vezetőség
nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel az Amway üzletről, illetve ellentét merülne fel a Szponzorvonalon
belül.
(b) Az Amway kifejezett írásbeli, ezzel ellentétes hozzájárulása hiányában, az Amway üzletet működtető jogi
személy megszűnése előtt az ABO szerződést a jogi személy azon felhatalmazott képviselője számára
lehet átruházni, aki eredetileg a vállalat nevében az ABO szerződést aláírta, vagy az üzletet az Üzletviteli
szabályzat 6.5. szabálya szerint, továbbá öröklés és utódlás útján (10. szakasz) lehet értékesíteni. Ha
az ABO szerződést nem ruházzák át, vagy ha az Amway üzletet nem értékesítik, ez az Amway üzlet
feladását eredményezi az Üzletviteli szabályzat 13 szabálya értelmében.
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Szekció 7
ÜZLETÉPÍTÉSI SEGÉDANYAGOK (BSM)
Bár az Amway nem követeli meg senkitől sem hogy BSM-et vásároljon, az ABO-k úgy találhatják, hogy a BSM
hasznos szerepet tölthet be a nyereséges üzlet építésében vagy a célkitűzések elérésében. A BSM teljesen
opcionális, és a BSM propagálása, értékesítése vagy forgalmazása mellett döntő ABO-knak hangsúlyozniuk
kell, hogy a vétel szigorúan önkéntes.
Semmilyen BSM vásárlása nem feltétele, követelménye az ABO/Törzsvásárló plusz státusz elérésének, illetve
ezen státuszok támogatása sem a BSM vásárlásának függvénye.
Minden üzletépítési segédanyagot be kell nyújtani az Amway-hez, promóció, felhasználás, értékesítés és terjesztés
előtt a BSM Minőségbiztosítási Szabványok és Irányelvek, valamint a Digitális Kommunikációs Szabványok
meghatározása szerint. A találkozók és események lebonyolítása ugyancsak az üzletépítési segédanyagokra
vonatkozó irányelvek értelmében kell, hogy történjék.

Szekció 8
AZ AMWAY CORE TERV BEMUTATÁSA

8.1 Meghívások és bemutatások:
Ha potenciális ügyfeleket hív az Amway Core Terv bemutatására, az ABO/Törzsvásárló plusz nem kelthet hamis
benyomást, nem tehet megtévesztő kijelentéseket az Amway üzleti lehetőséggel kapcsolatban, nem lehet
megtévesztő a meghívás és prezentáció természete sem, és nem teheti az alábbiakat sem:
8.2 Első kapcsolat a potenciális ügyfelekkel:
a potenciális ügyfelekkel történő első kapcsolatfelvétel során az ABO-nak/Törzsvásárló plusznak a következőket
kell tennie:
8.2.1
Bemutatkozás névvel; és
8.2.2
Az ABO/Törzsvásárló plusz státus közlése; és
8.2.3
Az Amway megfelelő azonosítása és az ABO/ Törzsvásárló plusz Amway-jel fennálló kapcsolatának megfelelő
meghatározása; és
8.2.4
A kapcsolatfelvétel céljának megjelölése, nevezetesen a következők: Amway termékek és szolgáltatások
értékesítése és/vagy az Amway Üzleti lehetőség bemutatása a potenciális ügyfél számára; és
8.2.5
Valós és őszinte válaszok adása átlátható és nyílt módon a potenciális ügyfél összes kérdésére az Amway
Üzleti lehetőségről, az Amway termékekről és szolgáltatásokról, az ABO-ról/Törzsvásárló pluszról vagy az
Amway-ről.
8.3 Szponzorálási irányelvek:
Egyetlen ABO/Törzsvásárló plusz sem állíthat valótlan dolgokat az Amway üzlettel, vagy üzleti lehetősséggel
kapcsolatban, amely szövegösszefüggésében, vagy szövegkörnyezetében nem pontos, vagy igaz, illetve
félrevezető lehet.
8.4 Nem kizárólagos területek:
Az ABO/Törzsvásárló plusz nem állíthatja azt, hogy kizárólagos területek állnak rendelkezésre.
8.5 Nincs vásárlási kötelezettség:
Egy ABO / Törzsvásárló plusz státuszú tag nem írhat elő vásárlási kötelezettséget egy lehetséges jelentkező
számára.
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Szekció 9
AZ AMWAY KERESKEDELMI NÉV, VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGGAL VÉDETT ANYAGOK HASZNÁLATA
Az Amway védjegyei és a szerzői jogi védelem alatt álló művek az Amway fontos és értékes üzleti vagyona.
A védjegyek segítenek azonosítani az Amway termékek és szolgáltatások forrását és hírnevét világszerte, és
megkülönböztetni őket a versenytársakétól. Az Amway kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket tesz
a védjegyeknek a nem megfelelő használatból történő védelmére, beleértve az Üzletviteli Szabályzat, az Amway
Üzleti Irányelvek és Szabványok révén.
9.1
Az ABO-k az Amway védjegyeit és a szerzői jogi védelem alatt álló műveiket kizárólag az Amway előzetes írásos
engedélyével és az ehhez kapcsolódó feltételek mellett használhatják. Ezt az engedélyt általános kiadványban
lehet kifejezni (minden ABO számára) vagy egy adott írásba egy vagy több ABO részére. Korlátozás nélkül
az Amway igényelheti a specifikációnak való megfelelést, megkövetelheti, hogy az Amway védjegyeinek
és/vagy a szerzői joggal védett munkák felhasználásával rendelkező anyagok az Amway vagy az Amway által
jóváhagyott szállítóktól származhatnak, és egyébként feltételezheti a védjegyek és a szerzői jogi védelem alatt
álló művek használatát. Az Amway által adott bármely engedély korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható
és visszavonható engedélyt jelent az ilyen védjegyek és szerzői jogi védelem alatt álló művek kizárólagos
használatára az adott régióban.
9.2
Az ABO/Törzsvásárló plusz, aki teljes mértékben betartja az Üzletviteli szabályzatot és az ABO/ Törzsvásárló plusz
szerződés egyéb feltételeit, valamint, hacsak az Amway másképp nem rendelkezik, használhatja az AMWAY
nevet (de nem az AMWAY™ logót) vagy azon más védjegyet, kereskedelmi nevet vagy megkülönböztető jelet,
•

(név)
Amway Üzleti Vállalkozó

Szekció 10
AZ ABO/ TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ ELHALÁLOZÁSA, AZ AMWAY ÜZLET ÖRÖKLÉSE
Az Amway az ABO/ Törzsvásárló plusz al személyes kvalitásai alapján, illetve jogi személy esetén annak jogi képviselőjének
és/vagy többségi tulajdonosának kvalitásai alapján kötött szerződést.
Ebből eredően az Amway és az ABO/ Törzsvásárló plusz között egy személyesen teljesíthető szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés jön létre.
Amennyiben az Amway üzletnek két tulajdonosa van, az egyik tulajdonos halála esetén az Amway üzlet automatikusan
átszáll a másik tulajdonosra.
Egy tulajdonos esetén az üzlet az Amway által az utódlástervezés részeként hivatalosan jóváhagyott jogutódra száll át.
Amennyiben nem került sor jogutód hivatalos jóváhagyására, az halála esetén az ABO/ Törzsvásárló plusz szerződés
megszűnik, kivéve, ha az ABO/ Törzsvásárló plusz halálának napjától számított 6 hónapon belül az Amway írásban értesül
az Amway üzlet átvételére kijelölt személyről (a továbbiakban kijelölt személyről), melynek értelmében a kijelölt személy át
kívánja venni az elhunyt ABO/ Törzsvásárló plusz Amway üzletét. Köteles továbbá benyújtani egy kitöltött és aláírt jelentkezési
lapot az Üzletviteli szabályzat 3.1 és 3.3 pontjának megfelelően.
Az Amway a jelentkezésre érvényes feltételekkel megegyező feltételek szerint bírálja el az Amway üzlet átvételét. Az Amwaynek jogában áll az átvételt elutasítani; erre a 6.5.6 szakaszban szereplő szabályok érvényesek.
Az üzlet átvételekor a kijelölt személy köteles átvállalni az ABO/ Törzsvásárló plusz valamennyi kötelezettségét, az Amway
Core Plan rendelkezései szerinti kifizetéseket is ideértve.
Amennyiben az ABO/ Törzsvásárló plusz nem jelölt ki jogutódot és/vagy a jogutód nem fogadja el az üzlet átvételét, vagy az
Amway nem fogadja el az átvételi kérelmet, az ABO/ Törzsvásárló plusz szerződéssel kapcsolatban az Üzletviteli Szabályzat
13. fejezetének megfelelően kell eljárni.
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Szekció 11
SZERZŐDÉSSZEGÉS, ELJÁRÁSOK

11.1 Eljárások:
11.1.1 Vizsgálat:
Ha az Amway úgy gondolja, vagy feltételezi, hogy megsértették, meg fogják sérteni vagy várhatóan
megsértik az ABO/Törzsvásárló plusz szerződést, az Amway kivizsgálhatja a kérdéses ABO/ Törzsvásárló
plusz tevékenységét. Az Amway a vizsgálatot maga kezdeményezi, vagy egy olyan másik ABO/Törzsvásárló
plusz kérésére végzi el, aki írásos panaszt nyújtott be az Amway számára az Üzletviteli szabályzat alábbi
11.1.2. üzletviteli szabály rendelkezéseinek megfelelően.
11.1.2 ABO-k/Törzsvásárló pluszok által benyújtott panasz:
Azonnal írásos értesítést kell küldenie az Amway számára az állítólagosnak vélt, vagy feltételezett
ABO/Törzsvásárló plusz szerződésszegésről és az összes kapcsolódó tényről annak az ABO-nak/Törzsvásárló
plusznak, aki úgy gondolja/véli, hogy egy másik ABO / Törzsvásárló plusz megsértette az ABO/Törzsvásárló
plusz szerződést azzal, hogy nem tartotta be az Amway Üzletviteli Szabályzatát, Üzleti Irányelveit és
Szabványait, vagy akinek személyesen tudomása van olyan tevékenységről, amely az ilyen állítólagos
szerződésszegéshez vezet.
11.1.2.1
Az értesítés kézhezvételekor az Amway értesíteni fogja a megfelelő ABO-kat/Törzsvásárló pluszokat
a panaszról, és azonnali választ kér. A bejelentés tényét, illetve a vizsgálódó levél másolatát el kell küldeni
az ABO/Törzsvásárló plusz felsővonalbeli Platinájának/felsővonalbeli Gyémántnak.
11.1.2.2
Ha a panasz és a válasz nem tartalmaz elegendő tényt a döntéshozatalhoz, az Amway további
információkat kérhet bármelyik féltől.
11.1.2.3
Az Amway eldönti, hogy megsértették-e az Amway Üzletviteli Szabályzatát, Üzleti Irányelveit és
Szabványait vagy az ABO/Törzsvásárló plusz szerződést, és megteszi a szükséges intézkedéseket az
Üzletviteli szabályzat 12. szekciójának megfelelően.
11.1.3 Intézkedésről szóló értesítés:
11.1.3.1
Az Amway határozatlevelet küld a szerződésszegést elkövető ABO/Törzsvásárló plusz, valamint
felsővonalbeli Platina / Gyémánt ABO-ja részére. Ha szükséges, az Amway tanácsolhatja az ABO/
Törzsvásárló plusznak, hogy lehetősége van fellebbezés benyújtására a Nemzetközi Felülvizsgálati
bizottsághoz.
11.1.3.2 Az értesítés tartalma:
11.1.3.2.1
Az ABO-t/Törzsvásárló pluszt informálni kell e-mailen, vagy faxon vagy más igazolható, a törvény
által megengedett módon, amely az Amway nyilvántartásában az ABO-val/ Törzsvásárló plusszal
kapcsolatban szerepel.
11.1.3.2.2
Az értesítés tényén kívül még tartalmaznia kell, hogy az ABO/Törzsvásárló plusz az Üzletviteli
szabályzat mely szekcióját és az ABO/Törzsvásárló plusz szerződés mely rendelkezését sértette meg
illetve a következő lépések várható időpontját.
11.1.4 Nemzetközi Felülvizsgálati Bizottság:
Ha az ABO/Törzsvásárló plusz nem ért egyet az Amway által megtett intézkedésekkel, az ABO/Törzsvásárló
plusz felülvizsgálatot kérhet a Nemzetközi Felülvizsgálati Bizottságtól, az Üzletviteli szabályzat 14.
szekciójában leírtaknak megfelelően.
11.1.5 Igényről való lemondás:
Az ABO/Törzsvásárló plusz a törvény által megengedett mértékben lemond minden igényéről az
Amway-jel szemben az olyan intézkedéseivel kapcsolatosan, amelyet az Amway tesz meg ABO/Törzsvásárló
plusz szerződés értelmében. Egy ABO/Törzsvásárló plusz, akivel szemben az Üzletviteli Szabályzat, az Amway
Üzleti Irányelvek és Szabványok vagy az ABO/Törzsvásárló plusz szerződés megsértése, megszegése miatt
eljárás van folyamatban, nem jelenthet be igényt az Amway-jel szemben az eljárással kapcsolatosan.
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Szekció 12
MEGFELELÉS, SZANKCIÓK
Abban az esetben, ha az ABO/Törzsvásárló plusz megsértette az ABO/Törzsvásárló plusz szerződést, az Amway
az alábbi kiigazító lépések valamelyikével (vagy többel is)élhet, annak érdekében hogy megakadályozza
a szabálysértésből eredő károkat, és csökkentse a valószínűségét a további szabálysértésnek, vagy újabb
szabálysértésnek.
12.1 Teljesítés hiánya:
12.1.1 Megszüntetés:
A szerződés megszüntetésekor az ABO-nak/Törzsvásárló plusznak az alábbiakkal kell számolnia:
•

Az Amway kérheti, és saját belátása szerint kötelezheti az ABO-t/Törzsvásárló pluszt minden Amway
termék és szolgáltatás visszaszolgáltatására, az Üzletviteli szabályzat Visszaküldési szabálya
értelmében.

•

Minden Amway szellemi tulajdonát, vagy liszenszjogát képező védjegy, márkanév, vagy ismertetőjel
használatának megszüntetése.

•

Az ABO/Törzsvásárló plusz megnevezés megszüntetése.

•

ABO/Törzsvásárló plusz tevékenység megszüntetése, az Üzletviteli szabályzat 6.4.2. pontjában
foglaltak szerint elsődlegesen, de nem korlátozva azt.

12.1.2 Figyelmeztető levél:
Amely tartalmazhatja azt a követelményt, hogy az Üzletviteli Szabályzat, Üzleti Irányelvek és Szabványok
alkalmazandó rendelkezéseit postán el kell juttatni a Platina szintű ABO Üzleti Csoportjának és minden
Smaragd, vagy Gyémánt ABO szervezetben lévő Platina szintű ABO-nak.
12.1.3 Újratréningezés:
Az ABO/Törzsvásárló plusz az alsóvonallal, vagy anélkül kell, hogy jelentkezzen az Amway által szervezett
tréningekre a szerződésszegés orvoslására.
12.1.4 Felfüggesztés:
Az Amway lépéseket tehet néhány, vagy minden ABO/Törzsvásárló plusz előjog (rendelés, szponzorálás)
korlátozására az ABO/ Törzsvásárló plusz szerződés alatt, beleértve, de nem korlátozó jelleggel az
alábbiakat:
• Az Amway visszatarthat kifizetéseket, vagy magasabb díjazásokat, amíg a problémára vonatkozó
végső döntése meg nem születik.
• A szponzori tevékenység (szponzorálás, toborzó összejövetelek, tréningek, otthon tartott prezentációk,
stb.) végzésére való jogosultság felfüggesztése.
• Bármely Amway-től származó kommunikáció felfüggesztése.
• Szemináriumokra, eseményekre, rendezvényekre, utazásokra történő céges meghívások
felfüggesztése.
• A hozzáállást megváltoztató találkozók és újratréningezési találkozók vezetése és azok költségeinek
ABO-ra való terhelése.
• Az Amway igényt tarthat az ABO-k/Törzsvásárló pluszok Amway Core Terv prezentációjának
hangfelvételeire.
• Meghatározott időre szóló ABO/Törzsvásárló plusz rendelésről való letiltás.
Az ABO/Törzsvásárló pluszt a felfüggesztés időtartamáról határozatot tartalmazó levélben értesítik.
A felfüggesztést az Amway addig is kiszabhatja, amíg a helytelen viselkedést nem korrigálják.
12.1.5 Szponzorálás lehetőségétől való megfosztás:
Az ABO/Törzsvásárló pluszt bármely új és meglévő alsóvonalbeli Amway üzletre irányuló szponzorálástól
eltilthatja az Amway.
12.1.6 Bónusz visszatérítés/bónuszkifizetés visszatartása:
Az ABO-nak, abban az esetben, ha az Amway már kifizette részére a bónuszt, vagy egyéb díjat, vissza
kell fizetnie azt a szerződésszegés, szabálysértés orvoslására. Az Amway fenntartja magának a jogot,
hogy díjakat, jutalmakat, kifizetéseket megtartson.
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12.1.7 Kvalifikáció visszavonása/visszatartása:
Az Amway visszatarthat, vagy visszavonhat bármely kvalifikációt és követelheti minden ilyen, kvalifikációt
igazoló tárgy visszaszolgáltatását (pl., de nem kizárólag, kitűzők, bizonyítvány, stb.).
12.1.8 Elismervény és kötelezettség/ megszüntetéssel és felhagyással összefüggő nyilatkozat:
Az ABO/Törzsvásárló plusznak el kell ismernie a szabálysértést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy,
szerződésbeli kötelezettségeknek eleget tegyen. Az Amway biztosíthat lehetőséget a szerződésszegés
orvoslására egy általa meghatározott időtartamon belül. Az Amway kérheti az ABO-t/Törzsvásárló pluszt
a megszüntetéssel és felhagyással összefüggő nyilatkozat aláírására és annak visszaküldésére.
12.1.9 ABO/Törzsvásárló plusz jelentkezés elutasítása:
Az Amway fenntartja magának a jogot bármely ABO/Törzsvásárló plusz jelentkezés jóváhagyására,
illetve annak elutasítására.
12.1.10 Jogi eljárás:
Az Amway jogi lépéseket tehet az ABO/Törzsvásárló plusz ellen, polgári, illetve büntetőjogi panasz esetén,
csatolva a feljelentést, vagy beszámolót a megfelelő engedélyeket vagy egyéb más olyan lépeseket,
amelyek lehetségesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
12.1.11 További lépések:
Amway fenntartja magának jogot az előzőleg felsorolt szankciók alkalmazására és egyéb más megfelelő
lépések megtételére, ha egy különleges szerződésszegés során az szükséges, valamint, hogy lépéseket
tegyen az ABO/Törzsvásárló plusz szerződés rövidebb időn belüli megszüntetésére, ahogy a vonatkozó
jogszabályok ezt lehetővé teszik.
12.2 Többszörös szerződésszegés:
Az Amway-től jött értesítést követően nem maradhat szerződésszegés korrigálatlanul.
12.3 Nincs jogfeladás:
Amennyiben az Amway hibájából nem kerül sor intézkedésre a szerződésszegésről, vagy a lehetséges
szerződésszegésről, az nem jelenti azt, hogy az Amway lemond arról a jogáról, hogy a jövőben orvosolja a
szerződésszegést. Ha az ABO/Törzsvásárló plusz nem tesz semmilyen intézkedést azt követően, hogy tudomást
szerzett az ABO/Törzsvásárló plusz szerződés megszegéséről, nem jelenti azt, hogy lemond az alkalmazandó
törvények értelmében rendelkezésre álló bármilyen más jogról vagy jogorvoslati lehetőségről.

Szekció 13
RENDELKEZÉS A MEGSZÜNTETETT VAGY NEM
MEGÚJÍTOTT ABO/ TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ SZERZŐDÉSSEL

13.1 Feladás:
Ha az ABO/Törzsvásárló plusz szerződést megszüntetik vagy nem újítják meg, feladottnak kell tekinteni, és az
ABO/Törzsvásárló plusz szerződés aláírójának nincsenek további jogai az ABO/Törzsvásárló plusz szerződéssel
kapcsolatosan. Az Amway saját belátása szerint átruházhatja vagy megszüntetheti az üzletet a 13.1.1 és a 13.1.2
szabálynak megfelelően, átadhatja a korábbi ABO/ Törzsvásárló plusz Amway Törzsvásárló plusznak üzlete
működtetésének jogát egy másik ABO-nak/ Törzsvásárló plusznak a szponzorvonalban, illetve megszüntetheti
a pozíciót a szponzorvonalban. A jelen dokumentum szerinti joga gyakorlása során az Amway a következő
módszerek vagy a törvények által megengedett más módszerek közül választhat.
13.1.1 Az üzlet értékesítése/átruházása:
Ha az Amway úgy dönt, hogy eladja/átruházza a szponzorvonalban a korábbi ABO/ Törzsvásárló plusz
Amway üzletének működtetési jogát, a következőket kell betartani:
13.1.1.1
Az értékesítést vagy átruházást a fenti 6.5. Üzleti Szabályban meghatározott prioritás szerint kell
felajánlani.
13.1.1.2
Az értékesítés vagy az átruházás feltételeit az Amway és a vevő által aláírt írásos szerződésben kell rögzíteni.
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13.1.1.3
A vevő az Amway üzletet a szponzorvonalban a korábbi ABO/Törzsvásárló plusz által elfoglalt helyen
fogja üzemeltetni.
13.1.1.4
Hacsak az Amway saját belátása szerint másként meg nem határozza, az értékesítésből eredő összes
pénzalapot az Amway által a jogosult ABO-k/Törzsvásárló pluszok között elosztandó ösztönzési alapba
kell tenni.
13.1.2 Az üzlet megszüntetése:
Ha az Amway úgy dönt, a szponzorvonalban a korábbi ABO/ Törzsvásárló plusz szponzora vállalhatja a
korábbi ABO/Törzsvásárló plusz kötelezettségeit, illetve a szponzor szerepét mindazon ABO-k/Törzsvásárló
pluszok esetében, akiket a korábbi ABO/Törzsvásárló plusz személyesen vagy nemzetközileg szponzorált.
13.2 Korlátozás nélkül az Amway-re:
Az Amway-re azonban semmilyen korlátozás nem érvényes az Amway üzlet fenti rendelkezési módjait illetően,
és az Amway saját belátása szerint járhat el - az adott szponzorvonal érdekeit figyelembevéve - a módszerek és/
vagy a rendelkezés időzítése vonatkozásában.

Szekció 14
NEMZETKÖZI FELÜLVIZSGÁLATI BIZOTTSÁG
Nemzetközi Felülvizsgálati Bizottság gondoskodik a belső eljárásról és bizottsági döntésekről, nem megújítással,
ABO/Törzsvásárló plusz szponozárálási jogának megvonásával, vagy felfüggesztésével kapcsolatban.
14.1 Nemzetközi Felülvizsgálati Bizottsághoz benyújtott fellebbezés folyamata:
A bizottsághoz benyújtott kérelem írásos kell hogy legyen (Angol nyelvre fordítva), a kérést támogató minden
dokumentummal együtt. A kérést a döntésről született levélben közölt időtartamon belül kell benyújtani az alábbi
címre:
Amway Corporation, 7575 East Fulton Road
Ada, Michigan 49355 USA,
Globális Üzletvitel Szabályzati Központi Irányító és Szabályzat testület részére.
Alternatív megoldásként, a kérelmet továbbítani lehet az alábbi címre: appeal.administrator@amway.com
Ha a kérés túllépi a határidőt, a kérést automatikusan visszautasítják és az ABO-t/Törzsvásárló pluszt azonnal
értesítik.
14.2 A Bizottság tagjai:
A Bizottság tagjai a Globális szabályok, Észak-Amerikában szabályok, globális értékesítési és nemzetközi jogi
megfelelő szakembereiből áll.
14.3 A piac határozata érvényben marad, amíg függőben van a Nemzetközi Felülvizsgálati Bizottság
döntése:
Abban az esetben, hogy az Amway lehetőséget ad az ABO számára hogy a Nemzetközi Felülvizsgálati Bizottság
számára fellebbezést nyújtson be, az Amway határozata érvényben marad amíg a felülvizsgálat megtörténik és
a Nemzetközi Felülvizsgálati Bizottság Meghozza a végleges döntést.
14.4 Felülvizsgálati Bizottság eljárása:
14.4.1
A felek (fellebbező és leányvállalatok) bizonyítékot nyújthatnak be a bizottság kérésére, önállóan vagy,
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ahogy azt a bizottság kéri. A bizottság a bizonyítékok hitelességéről és tényszerűségéről megállapítást hoz.
14.4.2
Bármelyik fél részt vehet a Felülvizsgálati Bizottság tárgyalásán, (az Amway Ada-i központjában), akár
telefonkonferencia által vagy személyesen, a saját költségére.
14.5 Nemzetközi Felülvizsgálati Bizottság végső határozata:
14.5.1
A bizottság megerősíti, visszavonja, vagy módosítja az Amway döntését.
14.5.2
A bizottság határozata minden érintett féllel közölve lesz.
14.5.3
Amway megteszi a szükséges lépéseket, hogy a Nemzetközi Felülvizsgálási Bizottság határozatát végrehajtja.
14.5.4
Ha a Bizottság a ABO javára dönt, Amway visszaállítja a teljes körű jogokat és kiváltságokat és átutalja a
korábban letéti számlám tartott pénzeket.
14.5.4.1
Bármilyen más döntés esetén, Amway meghatározza a letéti számlán tartott pénzek beosztását.
14.5.5
A Nemzetközi Felülvizsgálati Bizottság döntése nem ad semmilyen jogi vagy pénzügyi kötelezettséget,
kártérítést vagy más igénybevételét beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot vagy jó üzleti
hírnevet az Amwaytől vagy bármely más Amway leányvállalat részéről, az ABO vagy bármely más személy
részére.

Megjegyzés:
Az ABO-knak meg kell felelniük a következő Amway Üzleti Irányelveknek és Szabványoknak melyek e Szabályzat
részét képezik, és elérhetőek az amway.hu honlapon vagy az Amway-nél:
•

Európai Üzletépítési segédanyagok minőségbiztosítási szabványai és irányelvei (BSM irányelvek)

•

Egységes Zéró tolerancia irányelvek, engedély nélküli ABO aktivitás nem megnyitott piacokon

•

Az Amway álláspontja az üzlet átstruktúrálásával kapcsolatban (Stacking)

•

Digitális Kommunikációs Szabványok

•

Nemzetközi Szponzorálás irányelve Jó hírnevű ABO Európai szabályzat
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