
1.  Jelentkezés elfogadása. Azáltal, hogy a jelen Törzsvásárló Plusz Szerződést (a 

továbbiakban „Szerződés”) megfelelően kitöltve és aláírva megküldi az AMWAY 

Hungaria Marketing Kft.-nek – amely egy magyar jog szerint működő, a Fővárosi 

Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-069508 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott 

gazdasági társaság, székhelye H-1025 Budapest, Szeréna utca 11. a jelen 

jogügyletben megfelelően meghatalmazott képviselője képviseli (a továbbiakban 

„AMWAY”) – az aláíró személy (a továbbiakban „Alulírott” vagy „Ön”) ajánlatot 

tesz jelen szerződés megkötésére az Amway Kft.-vel, annak érdekében, hogy 

Törzsvásárló plusz státusú tagként tevékenykedhessen a jelen dokumentumban (a 

továbbiakban „Szerződés”) és a jelen Jelentkezési lap első oldalán és a Kapcsolódó 

dokumentumokban meghatározott feltételek mellett. Az Alulírott tudomásul 

veszi, hogy a Kapcsolódó dokumentumok bármely előírásának megsértése jelen 

Szerződés megszegésének minősül. A Kapcsolódó dokumentumok és jelen 

Szerződés ütközése estén a jelen szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak. 

Az Alulírott Törzsvásárló plusz státusú tagnak történő kinevezéséhez előfeltétel a 

megfelelően kitöltött a jelen Szerződésben meghatározott szerződési feltételeket 

tartalmazó Törzsvásárló plusz Jelentkezési lapnak az AMWAY-hez történő 

benyújtása, valamint az AMWAY által meghatározott éves díj megfizetése, amely 

tartalmazza az AMWAY által nyújtott adminisztrációs és internetes szolgáltatások 

valamint az aktuális irodalmak díjait. Az AMWAY jelen ajánlatot azzal fogadja el, hogy 

megküldi az Alulírott AMWAY azonosító számát. Az elfogadástól kezdődően jelen 

Szerződés valamennyi Kapcsolódó dokumentummal hatályos és kötelező erejű 

Szerződéssé válik az Alulírott és az AMWAY között. Ha az AMWAY nem fogadja 

el az ajánlatot, erről írásban értesíti az Alulírottat, és visszatérít minden, az Alulírott 

által az AMWAY-nek kifizetett összeget. Az Alulírott a Szerződéstől indokolás és 

bánatpénz fizetése nélkül elállhat, anélkül, hogy vele szemben ebből kifolyólag igényt 

lehetne érvényesíteni, oly módon, hogy ezen szándékáról az AMWAY-nek írásbeli 

értesítést küld a jelen Szerződés AMWAY általi elfogadásától számított 180 naptári 

napon belül, ezen felül a szerződéstől elállhat, amelyről az alábbiakban bővebben 

tájékoztatjuk. Az AMWAY az Alulírottnak visszatéríti a jelen szerződés kapcsán az 

AMWAY-nek kifizetett összegeket. 

 Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni a velünk kötött szerződéstől.

 Az elállási időszak az a periódus, amikor a szerződés megkötésre került (az aláírt 

jelentkezési lapot elküldte, a kezdőkészletet  megvásárolta) és ettől számított 

14 napig tart. Az elállási jog gyakorlásához szükséges, hogy visszavonhatatlan 

nyilatkozatával (például postai levél, fax, vagy e-mail cím) tájékoztasson 

minket (Amway Hungária Marketing Kft., 1025 Budapest Szeréna út 11., 

Tel.: +36 1 77 77 667, Fax: +36 1 77 77 668, e-mail: infohu@amway.com) a 

szerződéstől való elállási szándékáról. Használhatja a melléklet elállási nyilatkozat 

mintát, ugyanakkor annak használata nem kötelező. Az elállási határidő (14 nap) 

betartása kötelező, elállási nyilatkozatát csak a határidőn belül tudjuk elfogadni. 

Amennyiben a szerződéstől eláll, úgy minden Öntől kapott kifizetést minél előbb, 

de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül 

visszafizetünk Önnek, ideértve a szállítás költségét (kivéve azon többletköltségeket, 

amelyek abból fakadnak, hogy Ön az általunk felajánlott legolcsóbb szállítási módtól 

eltérő módot választott). A visszafizetésre ugyanazt a pénzügyi módot fogjuk 

alkalmazni, mint amit Ön alkalmazott az eredeti tranzakció esetében kivéve, ha 

Önnel kifejezetten másban nem állapodtunk meg. Ugyanakkor Ön semminemű 

a visszatérítésből fakadó költséget nem köteles viselni. A visszatérítendő összeget 

mindaddig jogosultak vagyunk visszatartani, amíg a terméket vissza nem kaptuk, 

vagy nem bizonyította, hogy  a terméket visszaküldte.  A terméket haladéktalanul, de 

nem később mint az elállási időszak 14 napján belül köteles részünkre visszaküldeni, 

vagy raktárunkban átadni. A határidő akkor tekintendő megtartottnak, amennyiben 

a terméket a 14 napos határidő lejártát megelőzően részünkre visszaküldi. Az 

áruk visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható 

felelősségre az termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk 

jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő 

használat miatt következett be.

2. Üzleti titok és titoktartási kötelezettség. Minden az AMWAY termékeire, 

üzletvitelére és az “Üzletviteli Szabályzatban” meghatározott Szponzorvonalakra  

(LOS) – beleértve, („bizalmas információk”) – vonatkozó információ, különös 

tekintettel a bizalmas jellegű és szellemi tulajdont képező adatokra és üzleti 

titkokra, az AMWAY tulajdonát képezik. Az Alulírott tudomásul veszi és hozzájárul 

ahhoz, hogy valamennyi bizalmas információ az AMWAY mindenkori tulajdona 

marad és, hogy az Alulírott az ilyen bizalmas információt kizárólag a Törzsvásárló 

plusz Szerződésben definiált mértékben és célokra használhatja. Az Alulírott  

kizárólag a Törzsvásárló plusz Szerződésben meghatározott rendelkezésekkel 

összhangban, az AMWAY előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja át, illetve 

fedheti fel a bizalmas információkat harmadik felek előtt, ideértve bármely 

egyéb ABO-t és/vagy Törzsvásárló plusz státusú tagot. A Törzsvásárló plusz 

Szerződés megszűnésekor, illetve ha az nem kerül megújításra, az Alulírott 

köteles az AMWAY-nek visszaszolgáltatni minden a birtokában lévő bizalmas 

információt. Az Alulírott tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés eme 

rendelkezésének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és az AMWAY-

nek helyrehozhatatlan kárt okoz, minek folytán az AMWAY jogosult azonnali 

ideiglenes vagy azokhoz hasonló intézkedéseket foganatosítani vagy jogorvoslatot 

igénybe venni annak érdekében, hogy megakadályozza a Törzsvásárló plusz 

Szerződés további megsértését vagy a Bizalmas Információk felfedését. A jelen 

pontban meghatározott titoktartási kötelezettség a Törzsvásárló plusz Szerződés 

megszűnése után is hatályban marad.

3. A Szerződés tartama. A szerződés határozott időtartamra jött létre. Amennyiben 

a 8. pontban foglaltaknak megfelelően a szerződést az Alulírott vagy az AMWAY 

korábban nem szünteti meg, a Szerződés az ajánlat AMWAY általi elfogadása 

naptári évének december 31. napjáig hatályos, feltéve hogy elfogadására június 

30. napján illetve ez előtt került sor. Amennyiben az elfogadás július 1. napján vagy 

ezt követően történt úgy a Szerződés az AMWAY általi elfogadási évet közvetlenül 

követő naptári év december 31. napjáig hatályos. Ha a szerződés nem szűnik meg 

korábban, illetve azt nem újítják meg, akkor az a vonatkozó naptári év december 

31. napján automatikusan hatályát veszíti. A szerződés megújítására egy megújítás 

iránti kérelem AMWAY részére történő benyújtásával (majd ennek az AMWAY 

általi elfogadásával) és a megfelelő megújítási díj befizetésével kerülhet sor, vagy 

automatikusan, amennyiben az AMWAY-jel a Szerződésben vagy más módon erre 

vonatkozó írásbeli megállapodás létezik. A megújítás feltételei megegyeznek a jelen 

Szerződésnek a 4. pontban foglaltak szerint időről időre módosított feltételeivel. Az 

AMWAY az Üzletviteli Szabályzat 3.9. pontjában foglaltaknak megfelelően jogosult 

megtagadni a megújítási kérelem teljesítését. A kérelem esetleges elutasításáról az 

AMWAY 30 naptári napon belül írásban értesíti az Alulírottat és visszatérít minden a 

részére a megújítással kapcsolatban kifizetett összeget.

4. A feltételek módosítása. A ROC rendelkezéseivel összhangban ha a törvény 

másként nem rendeli, az AMWAY jelen Szerződés feltételeit, illetve a szerződés 

bármely részét módosíthatja, beleértve a Kapcsolódó dokumentumok 

rendelkezéseit, úgy, hogy ezen módosításokról az AMWAY közleményt tesz közzé 

hivatalos szakirodalmában, beleértve az AMWAY hivatalos honlapját (honlapjait), 

illetve bármely egyéb, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett módon. 

Minden módosítás a közleményben megadott dátumtól kezdődően hatályos, 

ami, ha jogszabály másként nem rendeli, nem lehet korábbi, mint a közlemény 

kiadásától számított négy (4) hét. Abban az esetben azonban, ha a Szerződés 

módosítása azért válik szükségessé, hogy a Szerződés egésze vagy annak egy 

része megfeleljen a kötelező jogszabályi előírásoknak, a módosítás az AMWAY 

általi elfogadása után azonnal hatályosul. Ha Az Alulírott bármely ilyen módosítással 

szemben tiltakozik, jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

5. Átruházás. Az Alulírott sem jelen szerződést, sem a jelen szerződésből eredő 

jogok és kötelezettségek átadására, engedményezésére vagy más módon történő 

átengedésére az AMWAY előzetes, írásos hozzájárulása nélkül nem jogosult, az 

ezzel kapcsolatos eljárásokat az Üzletviteli szabályzat 6. szekciója tartalmazza.

6. Felhatalmazás. Jelen ajánlat Alulírott általi kitöltését és aláírását, valamint annak 

az AMWAY általi elfogadását követően, az AMWAY felhatalmazza az Alulírottat, 

Alulírott pedig elfogadja, hogy az jelöljön, szponzoráljon, támogasson és motiváljon 

másokat annak érdekében, hogy azok az AMWAY üzlethez (a továbbiakban 

„AB”) Törzsvásárló plusz státusú tagként vagy AMWAY üzleti vállalkozóként (a 

továbbiakban „ABO”) a Konszolidált Szponzorvonal régióba (a továbbiakban 

„CLOS régió”), a Kapcsolódó dokumentumokban és az AMWAY Értékesítési 

és marketingterv (a továbbiakban „Terv”) keretében rögzített feltételek szerint 

belépjenek. Továbbá az Alulírott kizárólagos jogot szerez arra, hogy az AMWAY 

termékeket és szolgáltatásokat közvetlenül az AMWAY-től vásárolja meg saját 

nevében és saját részére, ABO áron (amelyet az AMWAY saját mérlegelése 

alapján időről időre megállapít) valamint kedvezményben és/vagy egyéb jutalékban 

részesüljön az AMWAY-től a Kapcsolódó dokumentumokban és a Tervben 

foglaltak szerint.

AMWAY szerződési 

feltételek

1 Szponzorvonal: ABO / Törzsvásárló plusz státusú tag vonatkozásában, a hozzá képest hierarchikusan alsó- és felsővonal beli valamennyi egyéb ABO / Törzsvásárló plusz tag. 

A felsővonal az ABO / törzsvásárló plusz státusú tag személyes szponzorát, a támogató szponzort vagy a nemzetközi szponzort, és azok szponzorait stb. jelenti. Az alsóvonal 

azt a személyt jelenti, akit az ABO / Törzsvásárló plusz státusú tag személyi szponzorálásban vagy támogató szponzorálásban részesít (de nem azt, akit az ABO / Törzsvásárló 

plusz státusú tag nemzetközi szponzorálásban részesít), egyetemben minden egyes olyan ABO / Törzsvásárló plusz státusú taggal, akit az illető egyén személyes vagy támogató 

szponzorálásban részesített, és így tovább. Kontextustól függően, a LOS kifejezés vonatkozhat ugyanakkor valamennyi ABO-ra / Törzsvásárló plusz státusú tagra, szponzori 

viszonyaikkal együtt úgy, ahogy azt az Amway a szerződés feltételeinek megfelelően megállapította.  



AMWAY szerződési 

feltételek (folytatás)

7.    A kinevezés és a juttatások terjedelme. A Kapcsolódó dokumentumokban 

foglaltaknak megfelelően az Alulírott kifejezetten megértette és tudomásul 

veszi, hogy nem jogosult (a) olyan üzletvitelre, melynek működése az 

AMWAY cégtől felvásárolt termékek továbbértékesítésén alapul; (b) az 

AMWAY-től semmiféle térítésre, ideértve, korlátozás nélkül, a készpénzt, 

bónuszokat, jutalékokat vagy bármely egyéb fizetségi formát amiatt, hogy 

lehetséges Törzsvásárló plusz státusú tag-,  vagy ABO-jelölteket szponzorál 

az AB-be; vagy (c) AMWAY által kizárólag ABO-k számára kifejlesztett 

értékesítést-ösztönző programokban történő részvételre. Az Alulírott ezennel 

nyilatkozik, hogy amennyiben Törzsvásárló plusz státusú taggá válik, nem 

bocsát AMWAY termékeket továbbértékesítésre és, tudomásul veszi, hogy 

az AMWAY fenntartja magának azt a jogot, hogy az Alulírott Törzsvásárló 

plusz státusát megszüntesse abban az esetben, ha eme szerződés akár 

jelen akár egyéb rendelkezéseit megszegi, és/vagy a ROC rendelkezéseit 

vagy az AMWAY irányelveket megsérti.

  Az Alulírott kötelezi magát, hogy mindenkor jelen Szerződésnek, a 

Kapcsolódó dokumentumoknak, valamint a helyi jogszabályi és adózásra 

vonatkozó rendelkezésnek megfelelően jár el. Alulírott hozzájárul, hogy eme 

megfelelését bizonyítékokkal támasztja alá az AMWAY esetleges időnkénti 

kérelmére. Amennyiben az Alulírott jelen Szerződésben, valamint az időről 

időre módosításra kerülő Kapcsolódó dokumentumokban foglalt valamennyi 

követelménynek eleget tesz, az Alulírott jogosulttá válik arra, hogy előre lépjen 

és az AMWAY által szervezett árleszállítási árengedményes programokban 

részt vegyen, melyek részleteit a Kapcsolódó dokumentumok és a Terv 

tartalmazza. 

  Alulírott nem köteles az Üzletviteli szabályzatban részletesen meghatározott

  Üzletépítési segédanyagok (továbbiakban „BSM“) vásárlására.

8.  A szerződés felmondása. Az Alulírott és az AMWAY a Szerződést a másik 

félhez intézett írásos formában mondhatja fel. A szerződés Alulírott általi 

felmondása annak kézhezvételét követően azonnal hatályosul, kivéve, ha 

jogszabály eltérően rendelkezik. Az AMWAY a szerződést az Alulírott súlyos 

szerződésszegése esetén, a ROC 11. szakaszával összhangban mondhatja 

fel.

9.   Törzsvásárló plusz státusú tag. A Törzsvásárló plusz státusú tag olyan 

AMWAY termék-fogyasztó, aki a jelen szerződés szempontjából, független 

szerződő félként saját nevében eljárva fejti ki a jelen szerződés szerinti 

tevékenységét, így a szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, 

hogy ügynöki, franchise, vagy más függő viszony jött létre az AMWAY és 

az Alulírott között, és jelen Szerződésben semmi nem alapozza meg a 

Törzsvásárló plusz státusú tag ügynöki, brókeri, beszerzői, franchise- átvevői, 

az AMWAY-t szerződés vagy egyéb viszony alapján képviselő hivatalos 

képviselői státuszát. Az Alulírott ezennel megerősíti, hogy jelen szerződés 

nem hoz létre az irányadó jogszabályok szerinti munkaviszonyt. Az Alulírott 

tudomásul veszi és megértette, hogy noha szabadon szponzorálhat új 

Törzsvásárló plusz státusú tagokat és / vagy ABO-kat, ez nem követelmény, 

és ügyleteit e tekintetben szabadon, saját belátása szerint rendezheti. Az 

előbbi kitételek általános voltát semmiben nem korlátozván, jelen Szerződés 

semmilyen célból és semmilyen módon nem teszi egyik szerződő felet sem 

bármely másik szerződő fél ügynökévé, munkavállalójává vagy törvényes 

képviselőjévé, és nem jogosítja fel arra, hogy bármely egyéb szerződő fél 

részére illetve ennek nevében kötelezettséget vállaljon vagy hozzon létre.

10.  Státus módosítása. Az Alulírott aláírt, és az ABO-val közösen (ha van 

ilyen) benyújtott Kiegészítő Okirattal kérheti státusának ABO-vá történő 

módosítását és, ezzel együtt a Törzsvásárló plusz Szerződésnek ez 

utóbbira történő átruházását. Az AMWAY saját belátása szerint ezt a 

Kiegészítő okiratot elfogadhatja vagy elutasíthatja, illetve az elfogadást 

további információk és/vagy dokumentumok benyújtásához kötheti. 

11.  Név és megjelenítés használata. Az Alulírott hozzájárul ahhoz, hogy 

róla/társjelentkezőről (ha van ilyen) az AMWAY fényképeket, videókat , és 

egyéb módon rögzített felvételeket készítsen . Az Alulírott tudomásul veszi 

és hozzájárul a szóban forgó bármely média AMWAY általi, jogszabály 

adta kereteken belüli felhasználásához, ideértve, de nem kizáró jelleggel, 

ezek térítésmentes felhasználását interneten (világhálón), fényképeken, 

egyéb hang és képanyagokban valamint az AMWAY prospektusokban és 

reklámokban. Az Alulírott tudomásul veszi, hogy ezt az engedélyt bármikor 

visszavonhatja úgy, hogy a visszavonásra vonatkozó nyilatkozatát az 

AMWAY székhelyére megküldi. 

12.   Alkalmazandó jog. Jelen szerződés létrejötte, értelmezése és tartalma 

vonatkozásában a magyar jog az irányadó. A jelen szerződésből fakadó 

vagy ennek kapcsán felmerülő bármely jogvitát a felek békés, tárgyalásos 

úton oldanak meg. Amennyiben az ilyen módon történő megoldás nem 

lehetséges, a jogvitát a helyi városi bírósága dönti el. 


