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Del 1  
INTRODUKTION

Amway och dess ABO:er har ett bindande avtalsförhållande.

1.1 Avtal: 

Amways Kommersiella principer innehåller vissa allmänna villkor för Amway-verksamheter och definierar varje 
ABO:s rättigheter, plikter och skyldigheter. ABO:er. Tillsammans med Amways affärspolicy bildar de en integral 
del av ABO-kontraktet och är uttryckligen införlivade som en del av ABO-kontraktet genom att hänvisas till i det 
dokument som undertecknas vid ansökan om att bli en oberoende Amway-affärsdrivare (”ABO”). Det är varje 
ABO:s plikt att handla i god tro och enligt god sed i enlighet med villkoren i ABO-kontraktet.

1.2.1 Ämnesvillkor för ett ABO-kontrakt: 

Baserat på ABO-kontraktet har en ABO rätt att köpa Amway-produkter för egenkonsumtion och som plikt att 
främja försäljningen av Amway-produkter, samt möjlighet att sponsra andra i egenskap av ABO och registrera 
kunder på www.amway.se. En ABO får inte köpa Amway-produkter för att sälja vidare dem till slutkund.

1.3 Avskiljbarhet:

Närhelst möjligt ska bestämmelserna i dessa kommersiella principer tolkas på ett sådant sätt att de är giltiga 
och verkställbara under gällande lagstiftning. Om en eller flera bestämmelser visar sig vara ogiltiga, olagliga 
eller icke verkställbara, helt eller delvis, ska dock resterande bestämmelser och dessa kommersiella principer 
samt Amways affärspolicy fortsatt gälla som om den eller de bestämmelser som visat sig vara ogiltiga, olagliga 
eller icke verkställbara aldrig funnits däri. Dessutom ska parterna korrigera den eller de bestämmelser som visat 
sig ogiltiga, olagliga eller icke verkställbara eller delar därav och/eller komma överens om en ny bestämmelse 
som så långt som möjligt uppfyller syftet med den eller de bestämmelser som visat sig ogiltiga, olagliga eller 
icke verkställbara.

1.4 Inget häri ska påverka en ABO:s laga rätt till skydd som inte kan åsidosättas av ABO:n.

Vänligen observera:

SLOS anses vara en Amway-marknad med hänseende till Amways nedan listade kommersiella principer:

Regel 3.3 (Krav för att bli en ABO)

Regel 6.4 (Återansökan under en ny sponsor)

Regel 6.5 (Försäljning av en Amway-verksamhet)

Regel 6.6 (Sammanslagningar och föreningar av Amway-verksamheter)

Regel 6.7 (Regel om en Amway-verksamhet)
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Del 2  
ORDLISTA

ABO:

Amway Business Owner. (Oberoende Amway-affärsdrivare) En juridisk person/enhet vars ABO-ansökan 
har accepterats av Amway. En ABO är egenföretagare och en oberoende försäljare som promoverar  
Amway-produkter, inte en kommersiell representant, mäklare eller anställd hos Amway.

ABO-ansökan:

Ett formulär som undertecknats av en potentiell ABO och som lämnats in till Amway för ansökan om att få ingå 
ett ABO-kontrakt. Amways ABO-kontrakt tecknas efter att ansökan accepterats.

ABO-kontrakt:

Avser ABO-ansökan tillsammans med de bifogade dokument som utgör villkoren i kontraktet mellan en ABO och 
Amway.

ABO med gott anseende:

För att vara berättigad till diskretionära förmåner som GIP, FAA, och incitamentsresor, måste ABO:er kunna visa 
"gott anseende", enligt definitionen i Good Standing Policy för Europa.

Amway:

Amways filial eller dotterbolag i det respektive land där ABO:en bygger upp sin Amway-verksamhet (Amway 
Sverige, Carl Gustavs Gade 3, 1 th., DK-2630 Taastrup, Danmark), alternativt samtliga eller vissa globala 
Amway-filialer, beroende på textens sammanhang.

Amways affärsmöjlighet:

Amways erbjudande om att starta en egen verksamhet, vilket beskrivs närmare i ABO-ansökan, de kommersiella 
principerna, Amways sälj- och marknadsföringsplan och övrig information i Amways Start! Guide, som finns på 
www.amway.se.

Amways affärspolicy: 

Regler och policyer som anges i officiell Amway-litteratur, inklusive Kommersiella Principer och andra Amway-
policyer som emellanåt kan publiceras av Amway och som införlivas i ABO-kontraktet via referens.

Amway Core Plan (Amways sälj- och marknadsföringsplan): 

Systemet som används för att beräkna bonus och erkännande för ABO:er baserat på produktförsäljning enligt 
beskrivning i officiell Amway-litteratur och på de officiella Amway-webbplatserna.

Amway Corporation:

Amway Corp., 7575 East Fulton Street, Ada, Michigan 49355, USA, eller ett av dess moder-, syster- eller 
dotterbolag, beroende på sammanhanget.

Amways officiella webbplats:

Alla webbplatser som Amway är värd för och administrerar, där Amway äger webbplatsens innehåll, eller där 
innehållet informerar om Amway, Amways affärstillfälle eller Amways produkter och tjänster, t.ex. www. amway.se, 
www.nutrilite.com, www.artistry.com.

Amway-produkter:

Alla varor som ABO:erna köper från Amway för eget bruk och med syfte för marknadsföring för försäljning- och 
marknadsföringsändamål.
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Amway-tjänster: 

Alla tjänster som ABO:erna erhåller från Amway.

Amway-verksamhet:

En verksamhet identifierad av ett ABO-nummer och ett ABO-kontrakt.

Andra verksamhet, verksamhet nr. 2:

En persons verksamhet som sponsras internationellt av den egna verksamheten på en annan Amway-marknad, 
eller en andra verksamhet som förvärvas i samma land.

Award Volume:

Summan av all volym för icke-kvalificerade ABO:er i gruppen.

Ben:

Alla personligen sponsrade ABO:er, liksom alla downline ABO:er efter dessa ABO:er.

Bonus:

Utbetalningar från Amway till en ABO enligt Amway Core Plan, baserat på ABO:ns och/eller dennes grupps 
framgångsrika marknadsföring av Amway-produkter.

Business Support Material (BSM): 

BSM används i Amways Kommersiella principer, policyer och standarder omfattar alla produkter och tjänster 
(inklusive men inte begränsat till affärshjälpmedel, böcker, tidningar, blädderblock och annat utskrivet material, 
annonser, ljud, video eller digitala media som webbplatser, online litteratur, appar för mobila enheter och andra 
enheter; samlingar, möten och evenemang och utbildningsseminarier och andra typer av material och tjänster) 
som

(a) har utformats för att uppmuntra och/eller utbilda potentiella ABO:er, kunder eller potentiella kunder att 
intressera sig för Amway-produkter eller -tjänster eller stödja, träna, motivera och/eller utbilda ABO:er eller

(b) inkorporera eller använda ett eller flera märken eller upphovsrättsskyddat arbete som tillhör Amway eller 

(c) på annat sätt erbjuds med en uttrycklig eller underförstådd anknytning, koppling eller associering till 
Amway.

Digital kommunikation:

Såsom använd i dessa regler innebär elektroniska överföringar (vanligtvis via dator eller mobil enhet) av 
textdata, bilder, videoklipp, röst och annan information.  Digital kommunikation inkluderar utan begränsning 
e-post och alla inlägg eller publikationer som en ABO gör tillgängliga inom det digitala utrymmet, inklusive 
videoklipp, blogginlägg, mobilprogram (appar), annonseringar, forum, webbsidor och via valfri plattform för 
sociala medier eller meddelandehantering, t.ex., Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WeChat, VK, Line, 
WhatsApp och Snapchat.

Dotterbolag till Amway / filial/marknad: 

Den Amway-filial som erbjuder Amways affärsmöjlighet i ett visst land/på en viss marknad.

Downline:

Alla ABO:er som personligen sponsras av en ABO, liksom alla ABO:er som i sin tur sponsras av dessa ABO:er osv.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) innebär att alla länder agerar på en enda marknad. En lista 
över länderna finns på www.europa.eu.

Grupp: 

En ABO:s alla downline ABO:er, med undantag för eventuella downline Platinum ABO:er eller ABO:er som 
sponsras av en downline Platinum ABO.
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Internationell ledarskapsbonus: 

En månatlig bonus som intjänas av en internationell sponsor för sponsring av kvalificerade ABO:er på en annan 
marknad enligt beskrivning i Amway Core Plan.

Kalenderdag:

Om inte annat anges ska “dag” definieras som “kalenderdag” innebärande alla dagar i veckan, inklusive 
lördagar, söndagar såväl som allmänna helgdagar.

Kund:

En juridisk person/enhet som en ABO säljer Amway-produkter till. Detta ska inte omfatta någon ABO eller  
make/maka till en ABO.

Kvalificerat ben:

Ett ben där åtminstone en downline ABO har uppnått maximal prestationsbonusnivå enligt Amways sälj- och 
marknadsföringsplan.

Kvalificering, kvalificerad, kvalificera sig: 

Att uppfylla vissa kriterier för att uppnå bonus och belöningar enligt Amway Core Plan.

Kvalificeringsår (Performance Year = PY):

Amways kvalificeringsår sträcker sig från 1 september till 31 augusti efterföljande år.

Ledare:

En ABO som antingen kvalificerat sig till Platinum eller över.

Makar:

Är likställda med registrerade partnerskapspar (eller liknande begrepp enligt lokal lagstiftning), medan ”gift 
person” och ”make” är likställda med en registrerad partner (eller liknande begrepp enligt lokal lagstiftning).

Officiell Amway hemsida:

hemsida ägd eller administrerad av Amway, eller där Amway är innehållsägare, informerar om Amway, Amways 
affärsmöjlighet eller Amways produkter och tjänster, t.ex. www.amway.se, www.nutrilite.com, www.artistry.com.

Officiell Amway-litteratur:

Tidskrifter, broschyrer, produktblad, produktetiketter, ljud- och videoband som DVD:er och MP3 och annat tryckt 
eller audiovisuellt material som produceras av Amway eller för Amway och som ABO:er kan erhålla av Amway. 

Officiella Amway-webbplatser och webbplatser för sociala medier:

Alla webbplatser som Amway äger eller administrerar, eller där Amway är ägare till innehållet, informerar 
om Amway, Amways affärsmöjlighet eller om Amway-produkter och -tjänster t.ex. www.amway.se,  
www.nutriway.com, www.artistry.com eller officiella Amway-webbplatser inom sociala medier.

Personligen sponsrad ABO:

En ABO som personligen sponsrats in i Amway-verksamheten av en annan ABO (frontline).

Platinum:

En ABO som har uppnått Platinum-nivån enligt Amway Core Plan.

Prestationsbonus:

En månatlig bonus som intjänas av en ABO som nått en viss grupp-PV enligt prestationsbonus-programmet.
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Prospekt:

En potentiell ABO.

Sponsor:

En ABO som introducerar en person till Amwayverksamheten och där denna persons ABO-ansökan accepteras av 
Amway. Den nya ABO:n kommer att få stöd från ABO:n som sponsrat honom eller henne, samt av sponsorlinjen 
och Amway.

Det kan röra sig om en av tre typer av relation:

• Personlig sponsor: En ABO som introducerar Amways affärsmöjlighet för ett prospekt:

• Internationell sponsor: En ABO (”internationell sponsor” som introducerar Amways affärsmöjlighet för ett 
prospekt på en annan Amway-marknad.

• Fostersponsor: En ABO som utses att tillhandahålla utbildning för en internationellt sponsrad ABO.

Sponsorinformation:

innehåller all information som beskriver eller avser hela eller delar av sponsorlinjen (LoS): inklusive men inte 
begränsat till ABO-nummer och verksamhetsdata, ABO-identifieringsuppgifter, ABO- kontaktinformation,  
ABO-verksamhetsresultat och all information som genereras eller härleds därifrån i sina tidigare, nuvarande 
eller framtida former.

Sponsorlinje (LoS):

Alla ABO:er i stigande ordning från en ABO:s sponsor, denna sponsors sponsor osv. upp till och med Amway.

Volym:

Poängvärde (PV) och/eller Affärsvolym (AV), beroende på sammanhanget. Ett siffervärde som tilldelas varje 
enskild produkt för att fastställa bonus- och belöningsnivåer.

Del 3  
ATT BLI EN ABO

3.1 ABO-avtal: 

För att bli en auktoriserad ABO måste den sökande fylla i och underteckna en ABO-ansökan samt betala Amways 
fasta årsavgift för Amways administrativa tjänster, webbtjänster och uppdateringar av litteratur.

ABO-ansökan måste skickas till och accepteras av Amway for godkännande/föremål för bestämmelserna i regel 
3.4.

3.2 Ansvar:

En person som undertecknar ett ABO-kontrakt bekräftar att han/hon kommer att ansvara för handlingar utförda 
av andra sökande inom samma Amway-verksamhet som kan strida mot ABO-kontraktet, inklusive Kommersiella 
principer.

3.3 Andra krav för att bli en ABO:

Utan att begränsa Amways rättigheter, anges nedan några av de omständigheter Amway tar i beaktande vid 
behandling av en ABO-ansökan.

3.3.1

Huruvida den sökande är över arton år gammal och myndig.
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3.3.2

Huruvida den sökande har uppfyllt gällande inaktivitetsperiod om han/hon tidigare har haft en 
Amwayverksamhet som upphört eller inte förnyats 

3.3.3

Huruvida någon Amway-filial har uteslutit den sökande från Amway.

3.3.4

Huruvida den sökande redan äger en annan Amway-verksamhet på samma marknad (med undantag för 
fall enligt regel 6.5).

3.3.5

Reserverad plats

3.3.6

Huruvida sökanden är bosatt i Sverige, om detta är ABO:ns första Amway-verksamhet på någon Amway-
marknad. För Multipla Verksamheter, vänligen se regel 4.23.

3.4 Godkännande och avslag av en ABO-ansökan: 

Amway förbehåller sig rätten att avslå en ABO-ansökan utan att ange någon orsak.

3.5 Godkännande och accepterande: 

Efter att registreringen har slutförts på Amways officiella webbplats är ABO:n berättigad att utöva Amway-
verksamhet i enlighet med villkoren i ABO-ansökningsformuläret, de Kommersiella principerna och Amways 
affärspolicyer och -standarder.

ABO:n är skyldig att lämna in en underskriven kopia av ansökningsblanketten inom 30 kalenderdagar efter 
registreringen, antingen:

(d) genom att leverera en underskriven papperskopia personligen, per post eller bud; eller

(e) genom att skicka den underskrivna papperskopian per e-post till Amway; eller

(f) genom att använda verktyget för elektronisk underskrift på www.amway.se

Avtalet kommer automatiskt att upphöra om denna tidsfrist inte hålls. Amway kan ensidigt utan att ange 
anledning därtill säga upp avtalet med ABO:n inom 14 kalenderdagar från att den underskrivna papperskopian 
av ansökningsblanketten i tid kom Amway tillhanda. I sådant fall kommer Amway att återbetala alla betalningar 
i anledning av avtalet till ABO:n. 

3.6 Sponsring:

3.6.1 Lika möjligheter:

Möjligheten att bli ABO är tillgänglig för alla över arton år, oavsett ras, kön, nationalitet, religion och politiska 
åsikter, och ska presenteras som sådan.

3.6.2

En ABO får inte kräva att en potentiell eller befintlig ABO som ett villkor för sponsring eller stöd från ABO:n 
måste utföra något av följande, eller liknande:

(a) Köpa en viss mängd produkter eller tjänster;

(b) Köpa BSM enligt specifikation i Europeisk BSM-policyn.

3.7 Kontraktsperiod och upphörande: 

Om ABO-kontraktet inte förnyas enligt Regel 3.9 i Kommersiella principer och Amways affärspolicy kommer 
ABO-kontraktet att upphöra enligt villkoren i detsamma. Om ett ABO-kontrakt inte avslutas i förtid av ABO:n eller 
Amway, kommer det automatiskt att upphöra den 31 december samma år. Om en ansökan undertecknas och 
accepteras den 1 juli eller senare kommer det att upphöra den 31 december påföljande kalenderår. 

3.8 Uppsägning av kontraktet: 

En ABO kan när som helst skriftligen avsluta ABO-kontraktet med omedelbar verkan.
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Amway kan endast avsluta kontraktet i händelse av avsiktliga och allvarliga överträdelser av Amways 
Kommersiella principer, policyer och standarder efter att ha följt procedurerna angivna i Del 11 av de Kommersiella 
principerna, samt efter att alla försök till ömsesidig medling har misslyckats.

Efter att Amway avslutat kontraktet har ABO:en rätt att inte bara vidta juridiska åtgärder utan har även rätt att 
framföra sin sak inför internationell granskningspanel (Avsnitt 14 av de Kommersiella principerna).

3.8.1 Returregel:

När kontraktet upphör eller en ABO frivilligt har avslutat detsamma kan ABO:n ansöka om att returnera 
Amway-produktersom han/hon har, förutsatt att dessa produkter är i nytt oanvänt och orginaltillstånd. 
Amway kommer att acceptera returen av dessa varor minus en avgift för administrativa hanterings- och 
återlagringskostnader, samt eventuella bonusar som utbetalts för respektive inköp och eventuella icke 
återvinningsbara skattekostnader. Alla belopp som ABO:n är skyldig Amway kommer att debiteras. I fall där 
ett ABO-kontrakt avslutas på grund av ABO:ns överträdelse av regler, har Amway enligt denna regel rätt att 
enligt eget gottfinnande avgöra huruvida man vill återköpa produkter och tjänster.

3.9 Förnyelse:

ABO:er har rätt att förnya sina kontrakt med Amway varje år. Amway kan avslå en förnyelse av ansökan utan 
att ange orsak.

3.10 Verksamhet med juridisk enhet: 

En part i ett ABO-kontrakt kan vara ett aktiebolag förutsatt att det uppfyller vissa krav och villkor. Andra av 
Amway godkända alternativ för juridiska enheter kan finnas. Kontakta Amway för aktuella uppgifter. Den person 
som undertecknar ABO-ansökan å den juridiska enhetens vägnar måste vara en auktoriserad representant för 
den och måste personligen uppfylla de krav som ställs i avsnitt 3.3 av Kommersiella principer samt måste vara 
majoritetsägare för den juridiska enheten.

Detta gäller även en person som tar över efter den ursprungliga personen i den juridiska enheten. En juridisk 
enhet kan vara skyldig att ange, utöver övriga dokument, bevis på dess existens och kvalificering för att utföra 
de aktiviteter som förväntas i enlighet med ABO-kontraktet, bevis på att tillämpbara registreringskrav kommer 
att efterföljas, ett dokument innehållande information om och godkännande från både den juridiska enheten 
och ledningen för den juridiska enheten, eller annan sådan information och dokumentation som Amway kan 
komma att begära.

3.11 Inbjudningar begränsade till två personer:

Inbjudningar till av Amway sponsrade och arrangerade affärsseminarier, ledarskapsseminarier, belöningsresor 
och andra evenemang kommer endast att gälla för två personer per Amway-verksamhet. Dessa personer ska 
vara de personer som finns registrerade i Amways register som ägare till det aktuella ABO-skapet.

3.12 Uppgifter och garantier:

En ABO får inte lämna falska uppgifter eller påståenden till Amway och får inte heller förmå Amway att ingå ett 
ABO-kontrakt på falska grunder eller bryta mot några uppgifter eller garantier, inklusive men ej begränsat till 
sådana som ABO:n lämnat i del 3.3 eller på ABO-ansökan.

3.13 

(1) Verksamhet utanför Regionen eller utanför marknaden där ABO:n är registrerad:

ABO:er som utför, direkt eller indirekt, någon verksamhet relaterad till Amway-verksamheten i en jurisdiktion 
utanför Regionen måste göra detta på ett sätt som överensstämmer med ordalydelsen och syftet med de lagar, 
föreskrifter, regler, policyer och riktlinjer som gäller för respektive uppställs av Amway filialen i den jurisdiktionen, 
oavsett om de är registrerade ABO:er i den jurisdiktionen eller inte.

I syfte att följa denna bestämmelse måste ABO:er ta reda på vilka lagar, föreskrifter, regler, policyer och riktlinjer 
som gäller för respektive uppställs av Amway filialen i respektive jurisdiktion. Underlåtenhet att göra detta är ett 
brott mot ABO-avtalet i alla jurisdiktioner som ABO:en har ett avtal med Amway i. I sådant fall kan Amway vidta 
åtgärder och sanktioner i enlighet med avsnitt 12 i de Kommersiella principerna.

(2) Ingen ABO får utöva ABO-verksamhet på marknader där Amway inte verkar (kallas även Nolltoleranspolicy 
om obehörig verksamhet på ej öppnade marknader och finns tillgänglig på www.amway.se).
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Del 4 
EN ABO:S ALLMÄNNA ANSVARSOMRÅDEN

En ABO skall alltid uppträda på ett professionellt, artigt och omtänksamt vis samt driva sin Amway-verksamhet 
på ett ekonomiskt ansvarsfullt och affärsmässigt sätt. ABO:n får inte ägna sig åt aggressiva, bedrägliga eller 
vilseledande försäljnings- och marknadsföringsmetoder.

4.1 Kontraktsmässiga konsekvenser:

ABO:er måste alltid uppfylla förpliktelserna och kraven i Kommersiella principer.

4.1.1 Rapportera kontraktsbrott: 

En ABO ska skyndsamt informera Amway om information gällande en annan ABO:s faktiska, potentiella eller 
hot om brott mot ABO-kontraktet, inklusive de Kommersiella principerna, affärspolicyn och andra tillämpliga 
lagar eller regler.

4.1.2 Samarbete med Amways utredningar: 

ABO:er ska samarbeta med utredningar som Amway utför gällande aktiviteter som potentiellt kan gå emot 
ABO-kontraktet (avsnitt 11 i de Kommersiella principerna).

4.2 Köp av Amway-produkter:

4.2.1

En ABO får endast handla Amway-produkter och officiellt Amway-material direkt från Amway för egenbruk. 
Dessa produkter/detta material får inte säljas till andra ABO:er, PLUS-MEDLEMMAR eller medlemmar på 
någon marknad där Amway bedriver verksamhet.

4.2.2

Reserverad plats

4.2.3

En ABO får inte registrera andra aktiva ABO:er på någon Amway-marknad som kunder.

4.2.4

ABO:er kommer inte att sälja vidare några Amway-produkter genom externa försäljningsplattformar på 
nätet, även om de köpts för privat bruk (såvida inte Amway har givit sitt skriftliga medtycke) i och med att 
all sådan försäljning via internet anses vara av en kommersiell/professionell natur och inte är förenlig med 
Amways allmänna villkor för ABO:er.

4.3 Import/Export/Återförsäljarplatser/ Marknadsföring/Annonsering/Digital kommunikation:

4.3.1 

På marknader där ABO:n agerar återförsäljare ska hen inte exportera eller importera Amway-produkter  
till/från ett land där Amway har etablerat verksamhet till/från ett annat land (eller plats), eller medvetet 
sälja för export eller import till/från sådant land.

4.3.1.1

ABO:er får emellertid föra Amway-produkter över landsgränser för personligt bruk, med följande 
begränsningar; under besök till ett annat land

• han/hon måste personligen göra produktbeställningen i landet i fråga.

• inga kurirer, rederier eller speditörer får vara involverade.

• beställningen kan inte behandlas som en beställning för en utländsk kund om ABO:n har en multipel 
verksamhet i landet.

• produkterna är ämnade endast för ABO:ns personliga bruk och de får inte återförsäljas, distribueras 
eller ges framåt under några som helst omständigheter.

• de beställda produkterna får inte finnas tillhands på hemmamarknaden.



11AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER  |  02/2021

• hållbara konsumtionsvaror (t.ex. vattenbehandlingssystem, luftreningssystem) får inte föras över 
från en marknad till en annan under några som helst omständigheter.

• ABO-beställningen får inte överskrida en rimlig mängd av produkter: högst 2800 SEK / 300 EUR 
årligen.

• Undantaget för personligt bruk får inte användas mer än en gång per år eller som en strategi för att 
bygga upp verksamheten.

4.3.1.2 Emellertid ska:

Begränsningarna angivna i 4.3.1 och 4.3.1.1 inte gälla för import/export av Amway-produkter inom 
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

4.3.1.3

ABO:er är under alla omständigheter själva ansvariga för att följa lokala föreskrifter och de  
legala/rättsliga krav som gäller för den specifika marknaden om de säljer Amway-produkter som inte är 
registrerade på den specifika marknaden.

4.3.2

ABO:er ska inte personligen eller via tredje part visa upp eller sälja Amway-produkter eller -tjänster, officiell 
Amway-litteratur eller BSM i eller från någon handelsplats, inklusive marknader eller liknande platser, eller 
försäljningsplattformar på nätet.

4.3.3 Utställning och försäljning av Amway-produkter:

Trots regel 4.3.2 får ABO:er vanligtvis ställa ut och saluföra Amway-produkter på fysiska tillfälliga evenemang 
och/eller utvalda detaljhandelsanläggningar baserat på policyn om utställning och försäljning av  
Amway-produkter som finns på amway.se

4.3.4 Digital kommunikation: 

Amways Kommersiella principer, policyer och standarder gäller för ABO:ens digitala kommunikation 
avseende Amway, Amways affärsmöjlighet, Amway-produkter och -tjänster (direkt eller indirekt) eller när 
digital kommunikation utgör BSM.  Eftersom det digitala utrymmet är unikt har Amway etablerat Digitala 
kommunikationsstandarder för att säkerställa att ABO:ers digitala kommunikation överensstämmer med 
Amways Kommersiella principer, policyer och standarder.

4.3.5 Annonsering:

ABO:er får endast annonsera Amways affärsmöjlighet och/eller Amway-produkter med officiellt Amway 
material eller material godkänt av Amway genom kanaler som godkänts av Amway. ABO:er ansvarar för att 
alla regler gällande vilseledande marknadsföring och god sed gällande handel följs.

4.3.6 

ABOer får inte utnyttja något Amway-marknadsfört evenemang eller media för att sälja, marknadsföra eller 
tjäna pengar på försäljning eller marknadsföring av icke-Amway-produkter eller -tjänster. Detta är också 
tillämpligt på alla evenemang eller media riktade mot eller till förmån för ABOer eller prospekt.

4.4. Vilseledande påståenden: 

ABO:er får inte ägna sig åt aktiviteter, göra påståenden eller underlåta att göra påståenden gällande 
eller i samband med en Amway-verksamhet eller Amways affärstillfälle som i sammanhanget och 
underomständigheterna inte är sanningsenliga, korrekta och lämpliga. Påståenden gällande Amway-produkter 
får endast citeras bokstavligen från officiell Amway-litteratur och officiella Amway webbplatser som är ämnade 
och godkända för användning på respektive marknad. Därför får ABO:n inte:

4.4.1

Göra överdrivna eller ogrundade uttalanden och/ eller påståenden om Amways produkter och tjänster 
som inte kommer från officiell Amway-litteratur, inklusive men inte nödvändigtvis begränsat till: medicinska  
och/eller hälsorelaterade uttalanden/ påståenden samt påståenden gällande Amway-produkter som gjorts 
av läkare och/eller andra tredje parter eller enheter.

4.4.2

Erbjuda Amway-produkter till försäljning enligt felaktiga villkor beträffande pris (införstått att ABO:er har 
rätt att själva fastställa sina priser), kvalitet, egenskaper, ursprungsland eller tillgång.
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4.4.3

Göra osanna påståenden som gör gällande att Amways produkter och tjänster, eller produkter som 
distribueras av Amway, är grundade på, godkända för eller innehar egenskaper beträffande resultat, 
användning av tillbehör eller fördelar;

4.4.4

På något sätt handla eller presentera Amway eller de produkter Amway distribuerar på ett bedrägligt sätt, 
eller marknadsföra produkter som inte distribueras av Amway som om de gjorde det;

4.5

ABO:er får inte återförpacka eller märka om Amway- produkter.

4.6 

Reserverad plats.

4.7 Amways nöjd-kund-garanti:

ABO:er ska följa Amways nöjd-kund-garanti i enlighet med detta avsnitt och informationen i officiell  
Amway-litteratur.

4.8 Uppfyllande av skyldigheter gällande tillämplig lagstiftning, regler och professionalism: 

En ABO ska följa alla tillämpliga lagar, regler och balkar när det kommer till driften av deras Amway-verksamhet 
och de får inte bedriva några aktiviteter som kan skada ABO:s och/eller Amways rykte.

4.9 Bedrägliga eller olagliga handelsmetoder: 

En ABO ska inte ägna sig åt några bedrägliga eller olagliga handelsmetoder.

4.10 Olagliga företagsverksamheter eller aktiviteter: 

En ABO ska inte driva, delta i eller ägna sig åt några olagliga eller företagsverksamheter.

4.11 ABO-förhållande: 

En ABO får inte representera, skapa intryck av eller agera på ett sätt som gör gällande att ABO:n är anställd 
eller något annat än en oberoende, egenföretagare som verkar i enlighet med ett kontrakt med Amway.

4.12 Franchise och regioner: 

Det finns inga exklusiva franchises eller regioner inom Amway Core Plan.

4.13.  Försäljning utanför Amway:

Om ABO:er ägnar sig åt handel med produkter och tjänster, som inte kommer från Amway, eller använder BSM, 
som inte auktoriserats av Amway, måste de följa följande regler:

4.13.1

En ABO som personligen säljer och/ eller marknadsför andra produkter än Amway-produkter, eller säljer 
och/eller marknadsför tjänster (t.ex. taxerings-, försäkrings-, investeringstjänster, mm.) får inte förmå en 
annan ABO som han/hon inte personligen sponsrar att sälja och/eller marknadsföra sådana produkter eller 
tjänster till en annan ABO, med undantag för dem som han/hon personligen sponsrar. Att förmå avser att 
övertyga (eller försöka övertyga) en annan ABO att sälja produkter eller tjänster, oavsett om det sker för att 
erhålla intäkter eller av annan orsak.

ABO:er ska informera Amway innan de ingår i eller utför några affärer eller tjänster, antingen direkt eller 
indirekt, som kan anses vara konkurrenter till eller likna Amways verksamhet, vare sig det är för egen räkning 
eller för någon annans räkning som använder eller utnyttjar någon konfidentiell information som tillhör 
Amway, dess kunder eller ABO:er. All sådan aktivitet är föremål för Amways godkännande.

4.13.2

Ingen ABO får sälja, marknadsföra eller profitera från försäljning eller marknadsföring av BSM, utom om 
detta sker i enlighet med policy eller procedur som etablerats av Amway enligt Del 7 i Kommersiella principer 
samt Amways policy och Europeisk BSM-policy.
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4.13.3

ABO:er får inte utnyttja sin kunskap om eller sina förbindelser med andra ABO:er som de inte personligen 
sponsrar, inklusive kunskap som kommer från eller relaterar till deras individuella sponsorlinje, i syfte att 
marknadsföra eller utvidga sådan annan affärsverksamhet.

En ABO som regelbundet ägnar sig åt professionella tjänster med kundrelationer (t.ex. reparationsverkstad, 
affär, frisör, juridisk verksamhet, sjukvård, tandvård eller bokföring) får utföra tjänster för kunder och klienter 
som är ABO:er och som har kontaktat dem, men ABO:erna får inte aktivt erbjuda sina tjänster till ABO:er som 
de inte personligen sponsrar. Alla ABO:er måste hålla sin ABO-verksamhet 100 % separat från eventuella 
andra personliga och eller professionella (affärs-) intressen.

4.13.4

Reserverad plats.

4.13.5

För digital kommunikation gäller ytterligare regler avseende "blandad digital egendom", som kombinerar 
flera personliga intressen eller verksamheter på en ABO:s personliga digitala egendom. 

ABO:er tillåts blanda och dra fördel av sin Amway-verksamhet med andra sociala webbforum och 
verksamheter. I samma blandade digitala egendom kan ABO:en använda sitt Amway-webbforum, 
göra reklam för och sälja produkter som inte är från Amway och kontakta potentiella ABO:er via det  
Amway-webbforumet förutsatt att ABO:en inte är/eller aldrig har varit kvalificerad på Diamond nivå eller 
högre (se även Digitala kommunikationsstandarder på www.amway.se).

4.14 Inblandning med annan AB (Amway Business): 

Ingen ABO ska blanda sig i en annan ABO:s verksamhet. Inblandning i annan ABO:s verksamhet gäller särskilt 
(listan nedan visar endast exempel).

4.14.1

Locka eller försök att locka en annan ABO att byta/ändra sin sponsorlinje, att flytta från eller överge sin AB, 
eller att sponsra eller låta bli att sponsra en viss prospekt (potentiell ABO).

4.14.2

Locka eller försök att locka en annan ABO att tacka nej till utbildning, motivation eller stöd till en annan 
downline-ABO.

4.14.3

Locka eller försök att locka en annan ABO att bryta ABO-kontraktet, inklusive de kommersiella principerna 
och andra Amway-policyer.

4.14.4

Locka eller försök att locka en annan ABO att delta i säljaktiviteter andra än Amway som inte uppfyller 
avsnitt 4.13.

4.15 Skulder (insolvens):

4.15.1

En ABO måste omedelbart meddela Amway vid påbörjandet av eventuella skuldförfaranden som involverar 
ABO:n, om en förvaltare utses att förvalta ABO:ns tillgångar, samt vid beslagtagning av tillgångar beordrad 
av domstol eller myndighet och i samband med dom eller skuldindrivning.

4.15.2

Amway kan komma att förhandla med skuldförvaltaren eller den ansvarige tjänstemannen gällande 
avyttring av produkter tillhörande Amway som ABO:n har i sin ägo.

4.15.3

Om ett försök att sälja, överlåta eller på annat sätt överföra ABO: s andel i ABO-avtalet, till följd av insolvens 
eller liknande förfaranden, måste sådan försäljning, överlåtelse eller annan överföring genomföras i enlighet 
med avsnitt 13 i de kommersiella principerna.

4.16. Amway betalar ut bonus:

Till ABO:er baserat på köp och försäljning av Amways produkter och tjänster till slutkonsumenter.
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4.17 Manipulering av Amway Core Plan: 

Ingen ABO får på något sätt manipulera Amway Core Plan eller tilldela volym som resulterar i bonus eller andra 
belöningar och erkännande, om detta inte har intjänats i enlighet med Amway Core Plan och annan officiell 
Amway-litteratur. Denna regel gäller också olämplig verksamhetsstruktur enligt definitionen i sponsringspolicyn 
(finns på www.amway.se).

4.18 Uppdatering av personliga/företagsuppgifter:

Alla ABO:er är ansvariga att meddela uppdateringar och ändringar av personliga uppgifter (t.ex. namn, adress, 
telefonnummer osv.) liksom företagsinformation (t.ex. tillägg/avlägsnande av partner, ändring av företagsstatus 
osv.) till Amway.

4.19 Privatlivspolicy:

Alla ABO:er måste följa Amways privatlivspolicy (finns på www.amway.se) liksom gällande lagar och regler för 
dataskydd/sekretess. Amway är innehavare av konfidentiell och skyddad information samt affärshemligheter 
som rör dess produkter, affärer och sponsorlinje, som definierat i Amways Kommersiella principer, ("konfidentiell 
information"). ABO:n bekräftar och samtycker till att all sådan konfidentiell information alltid ska tillhöra Amway 
och att ABO:n, i den mån ABO:n har tillgång till konfidentiell information under kontraktets giltighetstid, bara ska 
använda sådan konfidentiell information i den utsträckning och för det syfte som godkänts i kontraktet. ABO:n 
ska inte överföra eller avslöja konfidentiell information till någon tredje part inklusive annan ABO, utom om 
annat uttryckligen angetts i kontraktets villkor, utan föregående skriftligt tillstånd av Amway. Vid avslutning eller 
icke förnyande av kontraktet ska ABO:n returnera till Amway all konfidentiell information som ABO:n har i sin 
ägo. ABO:n bekräftar och samtycker till att alla överträdelser av denna bestämmelse orsakar irreparabel skada 
för Amway och berättigar Amway till omedelbar förbudsföreläggande eller liknande åtgärd för att förhindra 
vidare överträdelse av bestämmelser i kontraktet eller avslöjande av konfidentiell information. Alla sekretesskrav 
i denna bestämmelse ska gälla även efter att kontraktet har avslutats.

4.20 Äventyrande av rykte:

En ABO får inte ägna sig åt aktiviteter som på ett negativt sätt kan påverka Amways, Amwayverksamhetens, 
Amways affärsmöjlighets, Amways produkters, Amways tjänsters eller andra ABO:ers rykte.

4.21 

Reserverad plats.

4.22 ABO:ers presentation av affärsmöjligheten:

Endast ABO:er får presentera Amways affärsmöjlighet för potentiella ABO:er. Endast ABO:er får sponsra nya 
ABO:er.

4.23 Internationell sponsring:

Då en ABO påbörjar en andra verksamhet på en annan marknad än den där han/ hon har sin ursprungliga 
verksamhet, måste den andra verksamheten sponsras internationellt av den ursprungliga verksamheten.

Del 5 
RESERVERAD PLATS
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Del 6 
BEVARANDE AV SPONSORLINJERNA

6.1 Skydd av sponsorlinjen: 

Ändringar i sponsorlinjen, försäljning av ägarintressen i en AB(Amway Business/ABO-skap), överföring av 
en AB(ABO-skap), sammanslagning av flera AB eller separering av flera AB är alla aktiviteter som innebär 
ändringar av ABO-kontraktet och som måste godkännas skriftligt av både ABO och Amway. Därmed erkänner 
och godkänner ABO:n att:

6.1.1

Det krävs uttryckligt skriftligt samtycke från Amway vid försäljning, ändring av LoS, överlåtelse, 
sammanslagning av en andel i ABO-verksamheten, samarbete mellan eller sammanslagning av två  
ABO-verksamheter eller delning av ABO-verksamheten.

6.1.2

Det inte får göras någon strategisk omstrukturering av LoS i samband med försäljning, överlåtelse eller 
sammanslagning av ABO-verksamheten.

6.1.3

Amway kan efter eget godtycke avvisa en ansökan om att ändra en ABO-verksamhets LoS, oberoende av 
eventuella Amway-regler och -policys eller andra villkor i ABO-avtalet som beskriver procedurer ABO:n måste 
följa i samband med sådana initiativ. Omgruppering ska vara till fördel för Amway och den aktuella ABO:n 
samt ABO:ns sponsor och andra ABO:er i LoS. En ABO som vill omgrupperas ska skicka en skriftlig förfrågan 
om detta till Amway och uppge vilken ABO-verksamhet som de önskar omgruppera samt den berörda 
sponsorlinjen, inklusive alla underskrifter som anges i policyn nedan samt orsakerna till denna begäran.

6.2 Individuella sponsorändringar:

ABO:n kan önska att ändra den ABO som Amway har registrerat som sponsor för den aktuella ABO:n enligt 
följande procedur:

6.2.1

Den aktuella ABO:n ska skicka en skriftlig förfrågan till Amway tillsammans med: 

(a) ett skriftligt samtycke och en frigivning som har skrivits under av alla ABO:erna i ABO:ns upline upp 
till och med den första kvalificerade Platinum-ABO:n

(b) ett skriftligt godkännande från den nya sponsorn och den nya upline-Platinum-ABO:n.

6.2.2

Amway kan kontakta vilken internationell sponsor som helst samt mottagare av internationell ledarbonus 
och denna person får 30 dagar på sig att lämna kommentarer.

6.2.3

Om Amway godkänner önskan ska den lokala sponsorn (eller faddersponsorn) för den aktuella ABO:n 
ändras och den sponsor/upline som den aktuella ABO:n har begärt att flyttas från är inte längre registrerad 
som sponsor. Den internationella sponsorn kvarstår.

6.3 Sponsorändringar i gruppen:

ABO:er som inte har kvalificerat sig till Platinum, eller som godkänns som gruppledare av Amway, kan i enlighet 
med följande procedur be Amway om:

• att ändra sponsor och högre

• att vissa eller alla downline-ABO:er som stannar kvar i ABO:ns downline (inklusive uteslutna ABO:er som inte 
har kvalificerat sig till Platinum eller högre) följer ändringen i sponsring till ändring av sponsor och högre

• att vissa eller alla downline-ABO:er stannar kvar i ABO:ns downline (inklusive uteslutna 
ABO:er som inte har kvalificerat sig till Platinum eller högre) efter ändringen av sponsringen. 



16AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER  |  02/2021

6.3.1

Den aktuella ABO:n ska skicka en skriftlig önskan till Amway tillsammans med: 

(a) ett skriftligt samtycke och en frigivning som har skrivits under av alla ABO:er i den aktuella ABO:ns 
downline som vill fortsätta att vara i ABO:ns downline efter att sponsringen har ändrats

(b) ett skriftligt samtycke från alla ABO:er i den aktuella ABO:ns upline upp till och med den första ABO 
som har kvalificerat sig till Platinum eller högre tillsammans med alla de upline-ABO:er som har 
kvalificerat sig till Platinum eller högre upp till och med den första ABO som har kvalificerat sig till 
Emerald eller högre

(c) ett skriftligt och underskrivet samtycke från sponsorn och upline-Platinum-ABO:n i den nya LoS.

6.3.2

Amway kan meddela detta till den första kvalificerade upline-Diamond-ABO:n och ge honom eller henne 30 
dagar på sig att lämna kommentarer.

6.3.2.1

Amway kan kontakta internationella sponsorer och mottagare av internationell ledarskapsbonus och ge 
honom eller henne 30 dagar på sig att lämna kommentarer.

6.3.2.2

Om önskan godkänns av Amway ska sponsorn (eller faddersponsorn) till den sökande ändras och 
upphöra att vara sponsor/upline till den/de som önskar flytta. Den internationella sponsorn kvarstår.

6.3.3

En ABO som i den aktuella situationen har godkänts av Amway som gruppledare kan inte flyttas samman 
med dennes grupp enligt denna regel.

En tidigare gruppledare kan lämna in en begäran om det har gått mer än två år sedan den sista månaden 
avslutades då ABO:n godkändes som gruppledare.

6.4 Förnyad ansökan under ny sponsor:

Ansökan från en tidigare ABO kan endast godkännas av Amway på följande villkor:

6.4.1

Om ABO-verksamheten under den nuvarande sponsorn har upphävts, sagts upp eller inte förnyats kan en ABO: 

• efter en inaktivitetsperiod på minst 6 månader, sponsras som en ny ABO under en ny sponsor. ABO:n 
får inte sponsras i en annan LOS till en LOS-grupp där en ABO också har ändrat sin sponsorlinje och 
tidigare var över honom/henne i den ursprungliga sponsorlinjen upp till och inklusive den första ABO 
som kvalificerade sig för Platinum eller däröver eller under honom/henne i den LOS-gruppen ned till och 
inklusive den första ABO som kvalificerade sig för Platinum eller däröver.

• bli sponsrad av en sponsor inklusive hans eller hennes tidigare sponsor som sedan dess har flyttats över 
till eller sponsrats av en annan sponsor efter en inaktiv period på minst två år.

Den inaktiva perioden inleds det datum då Amway får uppsägningsbrevet. Om det tidigare ABO-avtalet 
inte förnyas inleds den inaktiva perioden det datum då ABO-verksamheten löper ut i enlighet med de 
Kommersiella principerna.  

Före detta ABO:er får inte läggas samman med en existerande Amway-verksamhet tidigare än efter 24 
månader från det att ABO-avtalet har upphört efter uppsägning eller annars löpt ut och endast efter ett 
uttryckligt godkännande från Amway.

6.4.2

En tidigare ABO ska förbli inaktiv och får inte utföra Amway-relaterade aktiviteter, särskilt:

6.4.2.1

PAtt delta i någon fas av försäljningen av någon Amway-produkt
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6.4.2.2

Presentation av Amway Core Plan för potentiella ABO:er eller

6.4.2.3

Förnyelse eller försök på förnyelse av ABO-avtalets löptid, bland annat insändande av blanketter till 
Amway i samband med detta eller 

6.4.2.4

Deltagande i möten/evenemang som hålls, marknadsförs eller arrangeras av en ABO eller som 
marknadsförs gentemot ABO:er eller potentiella ABO:er oavsett i vilket land den aktuella aktiviteten äger 
rum eller

6.4.2.5

Deltagande i Amway-möten, inklusive möten som har arrangerats av ABO:er eller

6.4.2.6

Deltagande i aktiviteter för eller på andra ABO:ers räkning antingen detta görs i eget namn eller i den 
andra personens namn eller

6.4.2.7

Marknadsföring av, försäljning av eller intäkter från utbildningsmaterial (BSM).

6.4.3

För denna policy ska följande inte utgöra ABO-aktivitet:

6.4.3.1

Anskaffande och/eller inlämning av skriftlig förfrågan om överlåtelse eller

6.4.3.2

Inlämning av en förfrågan om att få ett ärende behandlat av ett bedömningsutskott eller

6.4.3.3

Inlämnande av en förfrågan till Amway om status för ABO:ns tidigare ABO-verksamhet eller

6.4.3.4

Aktiviteter som ABO i en annan ABO-verksamhet i ett annat land där Amway driver verksamhet eller

6.4.3.5

Mottagande av betalning i enlighet med Amways returregel (3.8.1).

6.4.3.6

Att bli och vara en kund.

6.4.4

En ABO som låter sig överföras till, eller som efter  minst sex månaders inaktivitet sponsras av en sponsor  
i en annan LoS, får inte i den nya affärsgruppen sponsra ABO:er som tidigare var:

• över honom/henne i dennes ursprungliga LoS upp till och med den första kvalificerade Platinum-ABO:n

• under honom/henne i dennes tidigare personliga grupp ned till och med den första kvalificerade Platinum-ABO:n 
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6.4.5

En tidigare faddersponsrad ABO kan återansöka om sponsring i enlighet med regel 6.4 samt följande villkor:

6.4.5.1

Vid ansökningstiden ska den tidigare ABO:n ange om han/hon vill bli internationellt sponsrad och 
faddersponsrad igen eller inte.

6.4.5.2

En tidigare ABO får inte bli personligt sponsrad av en sponsor som tidigare var över honom eller henne 
i dennes ursprungliga faddersponsorlinje upp till och med den första kvalificerade Platinum-ABO:n eller 
under honom eller henne i dennes ursprungliga personliga grupp ned till och med den första kvalificerade 
Platinum-ABO:n om det inte har gått minst (2) år sedan dennes ABO-verksamhet stängdes.

6.4.6 Korrigerande åtgärder: 

Om Amway oavsiktligt godkänner ett ABO-avtal från en tidigare ABO och i efterhand konstaterar att 
personen ifråga har varit involverad i diskvalificerande aktiviteter eller från en sådan ABO:s make/maka ska 
detta betraktas som ett brott mot det aktuella ABO-avtalet. Amway kan införa korrigerande åtgärder såsom 
beskrivs i Avsnitt 12 av de Kommersiella Principerna och detta kan omfatta – men är inte nödvändigtvis 
begränsat till – upphävande av den misskötta ABO-verksamheten och överförande av den tidigare personliga 
gruppen och/eller affärsvolymen som har genererats under den misskötta perioden till en lämplig LoS.

6.4.7

ABO:ns rätt att invända mot sponsring av en tidigare ABO som nu sponsras av en annan sponsor upphör när 
det har gått två år från det datum då Amway godkände ABO-avtalet med den nya sponsorn.

6.5. Försäljning av ABO-verksamheten:

Det krävs uttryckligt skriftligt samtycke från Amway vid försäljning av en ABO-verksamhet. En ABO som säljer sin 
Amway-verksamhet ska skriftligt ange vilka minimikrav som kan accepteras före försäljningen, inklusive priset, 
och ska erbjuda ABO-verksamheten till samma villkor till försäljning till ABO:er i den ordningsföljd som anges 
nedan.

Alla kvalificerade ABO:er i en viss ordningsföljd ska ha möjlighet att skicka ett erbjudande till den ABO som säljer 
sin verksamhet om att köpa dennes ABO-verksamhet, när den period då ABO:er med högre prioritetsordning kan 
lämna ett anbud har löpt ut, och den ABO som säljer verksamheten inte har accepterat ett anbud.

6.5.1 Första prioritet:

Den säljande ABO:ns internationella sponsor (om en sådan finns).

6.5.2 Andra prioritet:

Den säljande ABO:ns faddersponsor (om en sådan finns) eller personliga sponsor.

6.5.3 Tredje prioritet:

Den säljande ABO:ns personligt sponsrade ABO (om en sådan finns).

6.5.4 Fjärde prioritet:

Upline-Platinum upp till nästa kvalificerade Diamond och downline-Platinum ner till nästa kvalificerade 
Diamond (om en sådan finns).

6.5.5 Femte prioritet:

Vilken som helst ABO utan pågående tvister (och som av Amway godkänns och bedöms uppfylla de gällande 
villkoren (ska ha gott anseende).

6.5.6

En ABO kan endast köpa en ABO-verksamhet om ABO:n har gott anseende och inte har brutit mot det ABO-
avtal som han eller hon är en del av, om ABO:n har ekonomiska medel till att köpa ABO-verksamheten och 
om ABO:n enligt Amways eget godtycke 

(a) har tillräcklig expertis om verksamheten så att personen ifråga kan uppvisa en fullständig och precis 
förståelse för Amway-verksamheten och Amway Core Plan,

(b) har fullständig och precis förståelse för Amways regler och förklarar sig villig att följa alla villkor  
i ABO-avtalet,

(c) har tillräckliga resurser för att driva den säljande ABO:ns Amway-verksamhet och ordna nödvändig 
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utbildning och support,

(d) har förståelse för alla de relevanta marknadsfaktorer som påverkar driften av den säljande ABO:ns 
verksamhet,

(e) inte i den aktuella situationen är inblandad i tvister eller konflikter som kan påverka den aktuella 
personens förmåga att driva den säljande ABO:ns Amway-verksamhet,

(f)  kvalificerar sig att ingå ett ABO-avtal med Amway enligt punkt 3.3 i de Kommersiella principerna.

6.5.7 Anbud för att köpa:

En ABO som har möjlighet att köpa ABO-verksamheten ska skicka ett skriftligt anbud som bygger på 
säljerbjudandet till den ABO som säljer verksamheten.

6.5.8 Säljarens accept av anbudet:

Den säljande ABO:n kan efter eget godtycke antingen acceptera eller avvisa anbudet skriftligen inom en 
lämplig tidsram efter att han eller hon har tagit emot anbudet.

6.5.8.1

Om den säljande ABO:n accepterar anbudet, ska han eller hon skicka anbudet och säljarens skriftliga 
accept till Amway för granskning och godkännande.

6.5.8.2

Om den säljande ABO:n avvisar erbjudandet eller om försäljningen inte avslutas och säljaren fortfarande 
vill sälja ABO-verksamheten, ska den åter igen erbjudas till ABO:erna i den prioritetsordning som anges 
i reglerna 6.5.1 – 6.5.5, utgående från samma prioritetsnivå som den ABO vars anbud avvisades av den 
säljande ABO:n eller av Amway.

Om den säljande ABO:n vill erbjuda sin ABO-verksamhet till försäljning på villkor som avviker från det 
ursprungliga erbjudandet ska det reviderade säljerbjudandet skickas till ABO:erna ytterligare en gång  
i den ursprungliga prioritetsordning som anges i reglerna 6.5.1 – 6.5.5.

6.5.8.3

Om fler än en kvalificerad ABO på en given prioritetsnivå skickar ett anbud om att köpa  
ABO-verksamheten, får den säljande ABO:n själv välja om han eller hon vill acceptera eller avvisa 
anbuden.

6.5.9 Intjänade bonusar:

Alla bonusar som intjänas i den ABO-verksamhet som ska överlåtas, betalas ut såsom beskrivs i säljavtalet 
mellan den säljande ABO:n och den köpande ABO:n, om Amway skriftligen har gett sitt samtycke till detta. 
Kvalificeringar som tidigare har tilldelats den säljande ABO:n överförs inte automatiskt till den ABO som 
köper verksamheten.

6.6 Sammanslagning av ABO-verksamheter:

Sammanslagningar som beror på utebliven förnyelse, upphävande, uppsägning, dödsfall (då det saknas 
arvingar) eller andra ofrivilliga händelser eller orsaker som ligger utanför ägarnas kontroll är tillåtna, endast 
med Amways uttryckliga och skriftliga godkännande.

6.7 Regel om en enda ABO-verksamhet:

En ABO kan endast äga, ha ett intresse i, vara medtecknare på eller anges som utpekad person i ett ABO-avtal 
i en enda ABO-verksamhet, med undantag för bestämmelserna i dessa regler.

En ABO kan endast i följande fall ha ägarandelar i fler än en ABO-verksamhet:

6.7.1

Reserverad plats.

6.7.2

Om en befintlig ABO-verksamhet köper en annan ABO-verksamhet i enlighet med regel 6.5.

6.7.3

Om en ABO (överlåtare) begär att namnet på en annan befintlig ABO ska läggas till hans eller hennes 
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ABO-verksamhet som medsökande för att förenkla flyttningen av ABO:ns Amway-verksamhet om denna 
person dör. Namnet på överlåtaren/överlåtarna ska anges i ABO-verksamheten fram till personens död och 
dokumentation om dödsboet ska skickas till Amway.

6.7.4

Om en befintlig ABO ärver hela eller delar av en ABO-verksamhet.

6.7.5

Om en ABO äger eller har ägarandelar i flera ABO-verksamheter i enlighet med denna regel, kan  
ABO-verksamheterna drivas tillsammans under ett enda juridiskt paraply. Amway fortsätter att behandla 
sådana ABO-verksamheter som separata ABO-verksamheter och erkänner dem som separata, individuella 
ABO-verksamheter i samband med utbetalning av kvalificeringar och bonusar.

6.8 Integrering:

En ABO kan integrera sin AB med sin eller sina barns AB på nedanstående villkor.

6.8.1

Ett eller flera barn måste vara personligt sponsrade av föräldrarna eller föräldrarna måste vara personligt 
sponsrade av barnen.

6.8.2

AB:erna måste ha arbetat som separat AB i minst 2 år vid integreringsdatumet;

6.8.3

AB:erna måste ha uppnått minst nivån Platinum från och med integreringsdatumet;

6.8.4

I det fall att en eller båda föräldrarna avlider eller inte längre är mentalt eller fysiskt förmögna att bedriva 
AB:n innan villkoren 6.9.2. och 6.9.3. har inträffat, ska barnen som ärver AB:n av sin/sina föräldrar har rätt 
att integrera separata AB:n i enlighet med denna regel;

6.8.5

Amway ska utvärdera begäran mot bakgrund av målen, syftet och fördelarna i Amway Core Plan och

6.8.6

På beviljande av sådan begäran ska implementeringen av integreringen vara följande:

6.8.6.1

Implementeringsdatumet ska vara nästföljande  1 september

6.8.6.2

På implementeringsdatumet är barn och föräldrar berättigade till alla belöningar och erkännanden till 
varje separat AB som intjänats under föregående kvalificeringsår och

6.8.6.3

Alla belöningar och erkännanden, baserade på alla AB:n sammanlagt, ska börja ackumuleras från och 
med implementeringsdatumet. Eventuella högre belöningar baserade på sammanlagda AB:er delas ut 
när kvalificeringen är slutförd efter implementeringsdatumet.

6.8.7

På skriftlig och undertecknad begäran från ABO:erna och de integrerade ABO:erna kan verksamheten  
de-integreras efter godkännande från Amway enligt följande:

6.8.7.1

implementeringsdatumet ska sättas till kommande 1 september.

6.8.7.2

vid implementeringsdatumet ska överordnad och underordnad AB(ABO-verksamhet) återigen anses 
vara separata verksamheter och belönas separat i och med det nya kvalificeringsåret (PY) (med början  
1 september).



21AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER  |  02/2021

6.9 Skilsmässa, separation eller annan upplösning av ett partnerskap eller juridisk person:

När en ABO-verksamhet ska delas efter en juridisk separation eller skilsmässa, upplösning av ett samarbete eller 
partnerskap (det som är relevant i det aktuella fallet), ska delningen ske på ett sådant sätt att det inte påverkar 
ABO-verksamhetens intressen och inkomst i sponsorlinjen negativt.

6.9.1 Skilsmässa och separation:

Om äkta makar separerar och den ena har skrivit under ett ABO-avtal ska Amway även i fortsättningen 
erkänna den ABO som har skrivit under ABO-avtalet som ABO och endast betala ut bonusar och dela ut 
kvalificeringar och belöningar till denna ABO.

6.9.1.1

Om båda parterna i äktenskapet har skrivit  under avtalet kan det separerade paret fortsätta att driva 
ABO-verksamheten tillsammans.

6.9.1.2

Vid skilsmässa/äktenskapsskillnad och juridisk separation, kan den ena sökanden, innan den slutliga 
domen om skilsmässa eller upplösandet av partnerskapet lämna den ursprungliga ABO-verksamheten 
och ansöka om sin egen ABO-verksamhet innan skilsmässan beviljas slutgiltigt. En sådan ABO-
verksamhet ska sponsras av den ursprungliga ABO-verksamheten. En kopia av juridisk dokumentation 
som beviljar separation av de tidigare äkta makarna ska skickas till Amway tillsammans med den nya 
ansökningsblanketten. ABO:er som inte är gruppledare kan flyttas till den nya ABO-verksamheten från 
den ursprungliga ABO-verksamheten enligt Regel 6.2 eller 6.3.

6.9.1.3

ABO:er som har kvalificerat sig till Platinum eller högre har dessutom, utöver alternativet i 6.9.1.2, 
en möjlighet att dela upp sin ABO-verksamhet så att den ena ABO:n registrerar en egen verksamhet 
som sätts in som sponsor till den andra ABO:n som behåller den ursprungliga verksamheten. 
I sådana fall stannar alla gruppledare kvar i den existerande ABO-verksamhetens grupp. 

(a) Respektive önskan skall lämnas in till Amway för granskning och godkännande tillsammans med 
ett skriftligt medgivande från den första upline ABO som är kvalificerad Platinum och första 
kvalificerade Smaragd. Amway kan meddela första kvalificerade upline-Diamond och tillåta 15 
dagar för eventuella kommentarer.

(b) BO:er som inte är gruppledare kan flyttas till den nya ABO-verksamheten från den ursprungliga 
ABO-verksamheten enligt regel 6.2 och 6.3 i de Kommersiella Principerna.

6.9.2 Upplösning av den juridiska enhet som driver en ABO-verksamhet:

Då styrningen av en juridisk enhet ändras förbehåller Amway sig rätten att säga upp kontraktet med 
nämnda juridiska enhet.

Om det motsatta inte har överenskommits med Amway genom ett uttryckligt skriftligt avtal kan ABO-
verksamheten, innan den juridiska enhet som driver en ABO-verksamhet upplöses, överlåtas till en behörig 
representant för den juridiska enhet som ursprungligen har skrivit under ABO-ansökan på enhetens 
vägnar eller så kan ABO-verksamheten säljas i enlighet med dessa regler. I motsatt fall ska beslut om ABO-
verksamheten fattas i enlighet med Regel 6.5 i de Kommersiella Principerna.
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Del 7 
BUSINESS SUPPORT MATERIAL (BSM)

Även om Amway inte kräver att någon köper BSM kan ABO:er komma fram till att de har en användbar roll att 
spela i byggandet av en lönsam verksamhet eller för att uppnå mål. BSM är helt valfritt och ABO:er som väljer 
att befrämja, använda, sälja eller distribuera BSM måste trycka på att köpet är helt frivilligt. Köpet av en BSM 
får inte utmålas som ett krav för att bli ABO eller för att få stöd som en ABO. BSM måste anges till Amway innan 
befrämjande, användning, försäljning eller distribuering av en ABO så som beskrivs i BSM Quality Assurance 
Standards och policyer såväl som Digitala kommunikationsstandarder. Möten och evenemang skall också hållas 
inom ramarna för BSM-policyn.

Del 8 
PRESENTATION AV AMWAYS AFFÄRSMÖJLIGHET OCH CORE PLAN

8.1 Inbjudningar och presentationer: 

När en ABO bjuder in prospekt till en presentation av Amway Core Plan får han/hon inte göra detta på ett 
vilseledande sätt eller i övrigt presentera Amways affärsmöjlighet eller inbjudningen och presentationen.

8.2 Första kontakten med prospekt och potentiella kunder:

8.2.1

ABO:n måste presentera sig med sitt namn;

8.2.2

ABO:n måste tala om att han/hon är en ABO;

8.2.3

ABO:n måste identifiera Amway och ABO:ers relation till Amway på ett korrekt sätt; och

8.2.4

ABO:n måste ange syftet med kontakten, dvs. rekommendationen av Amways produkter och/eller 
presentation av Amways affärsmöjlighet för prospektet;

8.2.5

ABO:n måste öppet, uppriktigt, sanningsenligt och ärligt svara på alla frågor från prospektet gällande 
Amways affärsmöjlighet, Amways produkter och tjänster, ABO:n själv och Amway.

8.3 Riktlinjer för sponsring: 

Ingen ABO får ägna sig åt aktiviteter, göra påståenden eller underlåta att göra påståenden gällande eller 
i samband med en Amway- verksamhet eller Amways affärsmöjlighet som i sammanhanget och under 
omständigheterna inte är sanningsenliga och korrekta eller kan vara vilseledande. 

8.4

En ABO får inte ange att Amway Core Plan gör det möjligt att erhålla exklusiva rättigheter till kundkretsar eller 
marknader, eller att en ABO eller andra har rätt att tillhandahålla sådana kundkretsar eller marknader.

8.5 Ingen köpskyldighet: 

En ABO får inte kräva att prospekt ska köpa produkter.
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Del 9 
ANVÄNDNING AV AMWAYS IMMATERIELLA EGENDOM –  VARUMÄRKEN OCH 
UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT ARBETE

Amways firmanamn, varumärken och servicemärken är viktiga och värdefulla affärstillgångar. De bidrar till att 
identifiera Amway-verksamhetens samt Amways produkters och tjänsters källa och anseende globalt sett och 
skiljer dem från våra konkurrenters. Amway gör därför sitt bästa för att skydda sina varumärken från felaktig 
användning genom de Kommersiella Principer, standarder och policyer.

9.1

ABO:er får endast använda Amways varumärken eller andra immateriella rättigheter eller namnskyddad 
information som tillhör Amway eller som Amway är licenshavare till i enlighet med de gällande villkor och 
procedurer som anges i ABO-avtalet, bland annat i denna policy i de Kommersiella principerna. Amway är 
licenshavare till vissa varumärken, bland annat logotyper, servicemärken och andra immateriella rättigheter och 
industriella rättigheter, inklusive namnet AMWAY och de olika varumärkena, firmanamnen och servicemärkena 
som används i samband med Amways produkter och tjänster samt vår etikettdesign. ABO:er får inte tjäna 
pengar på framställning av upphovsrättsskyddat Amway-material. Utgifter för framställning, frakt och andra 
affärsrelaterade kostnader kan eventuellt ersättas.

9.2

ABO:er som har följt Amway-avtalet – om inte annat har beslutats av Amway – kan utnyttja AMWAY-namnet 
(men inte AMWAY™-logotypen eller andra varumärken, firmanamn eller serivcemärken som tillhör Amway eller 
som Amway är licenshavare till) på sina visitkort, om namnet används på ett av följande sätt utan avvikelser:

• (Namn) ABO eller

• (Namn) Affärsdrivare av Amway-produkter och -tjänster

Del 10 
OM EN ABO AVLIDER OCH ARV AV AB (ABO-VERKSAMHET)

Amway har ingått kontraktet baserat på ABO:ns personliga egenskaper eller, vad gäller juridiska enheter, den 
juridiska representanten och/eller majoritetsägarens personliga egenskaper.

Detta innebär att förhållandet mellan AMWAY och ABO utgör ett personligt serviceavtal. 

Om en ABO avlider avslutas kontraktet med Amway såvida inte ABO:n har meddelat Amway skriftligen om en 
person som utsetts att ta över dennes Amway-verksamhet vid ett dödsfall.

I sådana fall måste den utsedda personen inom 60 dagar från och med det att ABO:n avlidit meddela att denne 
önskar ta över den avlidne ABO:ns ABO-verksamhet. Hen måste också skicka in en slutförd och undertecknad 
ansökan i enlighet med Avsnitt 3.1 och 3.3 av de Kommersiella Principerna.

Amway kommer att acceptera övertagandet av ABO-verksamheten under samma förhållanden som är giltiga 
för godkännandet av en ansökan. Amway har rätt att neka till övertagandet. 

Om ingen tredje part har utsetts att ta över ABO-verksamheten i händelse av att ABO avlider, eller om Amway 
inte accepterar den tredje partens ansökan om övertagande, kommer ABO-kontraktet att avslutas och hanteras 
i enlighet med Avsnitt 13 av de Kommersiella Principerna.



24AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER  |  02/2021

Del 11 
AVTALSBROTT, TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH SANKTIONER

11.1 Klagomålsprocedurer:

11.1.1 Undersökning:

När Amway antar eller anser att någon har brutit mot ABO-avtalet, att någon kommer att bryta mot ABO-
avtalet eller att det finns risk för att någon bryter mot ABO-avtalet har Amway rätt att undersöka den 
aktuella ABO:ns aktiviteter. Amway kan göra denna undersökning på eget initiativ eller när en annan ABO 
har lämnat in ett skriftligt klagomål till Amway enligt punkt 11.1.2 i dessa regler.

11.1.2 Klagomål från ABO:er:

En ABO som antar eller  anser att en annan ABO har brutit mot sitt ABO-avtal  genom att överträda Amways 
regler och policys och som personligen känner till de aktiviteter som har resulterat i det påstådda brottet, 
ska skriftligen meddela Amway om det påstådda brottet och om alla de fakta som händelsen omfattar.

11.1.2.1

När Amway får ett sådant meddelande, informerar Amway den aktuella ABO:n om klagomålet och ber 
om svar omgående. En kopia av brevet skickas till ABO:ns upline-Platinum och/eller upline-Diamond.

11.1.2.2

Om klagomålet och svaret inte innehåller tillräckliga fakta för att fatta ett beslut kan Amway be parterna 
om mer information.

11.1.2.3

Amway avgör om ett brott mot Amways regler  och policys eller ett annat brott mot ABO-avtalet har  
ägt rum mot bakgrund av inlämnade uppgifter och vidtar nödvändiga åtgärder enligt punkt 12 i dessa 
regler.

11.1.3 Meddelande om åtgärder:

11.1.3.1

Amway skickar ett brev med sitt beslut till den ABO som har brutit mot avtalet samt till dennes upline-
Platinum och/eller upline-Diamond. Amway meddelar eventuellt ABO:n om hans eller hennes möjlighet 
att få Amways beslut behandlat av den internationella undersökningsnämnden.

11.1.3.2 Meddelandets innehåll:

11.1.3.2.1

ABO:n ska med alla lagliga metoder informeras om vilken adress, fax eller e-postadress Amway har 
registrerat för ABO:n.

11.1.3.2.2

I meddelandet ska Amway ange vilka punkter i de Kommersiella principerna eller andra bestämmelser 
i ABO-avtalet eller Amways policys som ABO:n har brutit mot samt vid vilket datum de eventuella 
åtgärderna träder i kraft.

11.1.4 Den internationella undersökningsnämnden:

Om ABO:n inte samtycker till de åtgärder Amway vidtar, har ABO:n rätt att kräva att den internationella 
undersökningsnämnden gör en undersökning såsom beskrivs i avsnitt 14 i dessa regler.

11.1.5 Ansvarsfriskrivning:

I den utsträckning lagstiftningen tillåter det friskriver en ABO Amway från alla eventuella krav som kommer 
av eller gäller eventuella handlingar Amway utför under ABO-kontraktet. En ABO som det riktats åtgärder 
mot som resultat av ett brott mot de Kommersiella Principerna, Amways affärspolicy eller något annat brott 
mot ABO-kontraktet, har ingen rätt att rikta anspråk mot Amway när det kommer till konsekvenser av den 
åtgärden. 
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Del 12 
UPPFYLLANDE AV SKYLDIGHETER

Om ABO:n bryter mot ABO-avtalet kan Amway vidta en eller flera åtgärder för att se till att brotten upphör, att 
den ersättning som kan uppstå till följd av brottet betalas i syfte att minska sannolikheten för att det aktuella 
brottet upprepas eller att andra brott inträffar. När Amway antar och/eller anser att någon har brutit mot  
ABO-avtalet, att någon kommer att bryta mot ABO-avtalet eller att det finns risk för att någon bryter mot  
ABO-avtalet har Amway i detta sammanhang rätt att undersöka den aktuella ABO:ns aktiviteter.

12.1 Uppsägning av avtalet: 

Amway kan säga upp avtalet för avsiktliga, allvarliga överträdelser av Amways Kommersiella principer, policyer 
och standarder men först efter att ha följt de procedurer som anges i Avsnitt 11 i de Kommersiella Principerna, 
och om alla rimliga åtgärder om att uppnå en ömsesidig överenskommelse misslyckades. 

Vid upphävande av vilken som helst orsak ska ABO:n:

• På Amways begäran returnera alla Amway-produkter och -tjänster som denne har i sin ägo i enlighet med 
returreglerna i de Kommersiella principernas ;

• Upphöra med att använda alla Amways varumärken, firmanamn, insignier eller andra immateriella rättigheter.

• Upphöra med att presentera sig själv som ABO.

• Upphöra med att utföra ABO-aktiviteter.

12.2 Varningsbrev:

Kan innehålla krav om att skicka de relevanta Kommersiella principerna eller den relevanta Amway-policyn till 
Platinumverksamhetsgruppen och till alla Platinum i en Emerald- eller Diamond-organisation.

12.3 Förnyad utbildning:

ABO:n ska delta (med eller utan downline) i utbildning som arrangeras av Amway för att åtgärda brottet.

12.4 Suspendering:

Amway kan vidta åtgärder för att suspendera några eller alla ABO:ns privilegier i enlighet med ABO-avtalet, 
inklusive men inte begränsat till att:

• Kvarhålla utbetalning av belopp för högre kvalificeringar tills dess att ärendet har avgjorts slutgiltigt

• Suspendera tillstånd att utföra sponsringsaktiviteter (sponsring, rekryteringsmöten, produktutbildningar, 
presentationer i hemmet osv.)

• Suspendera möjligheten att ta emot någon form av meddelanden från Amway

• Suspendera inbjudningar till företagssponsrade seminarier, resor och evenemang

• Hålla förnyad orientering och möten med förnyad utbildning på den avtalsbrytande ABO:ns räkning

• Kräva att ABO:n skickar in inspelningar från sina presentationer av Amway Core Plan till Amway

• Införa en bestämd period då ABO:n inte kan göra beställningar.

ABO:n informeras om suspenderingens längd i brevet med beslutet. Suspenderingen kan förlängas tills dess att 
Amway är säker på att att ABO:ns uppträdande har åtgärdats.

12.5 Upphävning som sponsor:

ABO:n upphävs som sponsor för downline-ABO-verksamheter och/eller fråntas möjligheten att sponsra nya 
ABO:er.
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12.6 Bonusåterbetalning/kvarhållande av bonusutbetalningar:

ABO:n ska betala tillbaka utbetalda bonusar, arvoden och provision. Amway har även rätt att kvarhålla bonusar, 
arvoden och provision som inte har betalats ut för att reparera brottet. Amway förbehåller sig rätten att behålla 
extra kvalificeringar och belöningar.

12.7 Återkallande/kvarhållande av kvalificeringar:

Amway har rätt att kvarhålla eller upphäva kvalificeringar och kräva att eventuella föremål som fungerar som 
ett bevis för den aktuella kvalificeringen (t.ex., men inte begränsat till, nålar och certifikat) returneras.

12.8 Erkännande och förklaring/försäkran om förbud:

ABO:n ska erkänna brottet och försäkra att han eller hon har för avsikt att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter. 
Amway kan ge ABO:n möjlighet att reparera brottet inom en bestämd tidsperiod som fastställs av Amway. 
Amway kan be ABO:n att skriva under och skicka in en förklaring om förbud.

12.9 Avslag på ABO-ansökan:

Amway förbehåller sig rätten att godkänna eller avvisa en ABO-ansökan. 

12.10 Rättsliga åtgärder:

Amway kan väcka åtal mot en ABO, lämna in ett civilrättsligt eller straffrättsligt klagomål, anmäla eller lämna 
in klagomål eller rapport till ansvariga myndigheter eller vidta säkerhetsåtgärder eller andra medel som kan 
tillämpas eller är tillåtna i enlighet med den gällande lagstiftningen.

12.11 Ytterligare åtgärder:

Amway förbehåller sig rätten att tillämpa ovan nämnda åtgärder och alla andra lämpliga åtgärder som 
är nödvändiga i ett specifikt ärende om avtalsbrott och dessutom vidta alla åtgärder, med undantag av 
upphävande av ABO-avtalet, som är tillåtna i enlighet med gällande lagstiftning och som Amway bedömer är 
lämpliga för att reparera det specifika brottet.

12.12 Upprepade brott:

Om ABO:n har fått ett meddelande från Amway är ABO:n skyldig att reparera brottet.

12.13 Inget avstående:

Att Amway inte vidtar åtgärder när de informeras om ett brott eller ett potentiellt brott innebär inte att Amway 
avstår från rätten att göra brottet gällande i framtiden.

Om en ABO inte gör något om han eller hon får kännedom om ett brott mot ABO-avtalet, innebär detta inte att 
han eller hon avstår från andra rättigheter eller reparerande åtgärder som kan vara giltiga enligt lagstiftningen.

Del 13 
AVYTTRING AV AVSLUTADE OCH EJ FÖRNYADE ABO-KONTRAKT

13.1 Överlämnande:

När ett ABO-avtal upphävs eller inte förnyas anses ABO-avtalet som överlämnat och den eller de personer som 
har skrivit under ABO-avtalet har inga ytterligare rättigheter i samband med ABO-avtalet. Amway kan efter 
eget godtycke överlämna eller upplösa Amway-verksamheten enligt punkt 3.1.1 och punkt 3.1.2, överföra rätten 
att driva en Amway-verksamhet i den tidigare ABO:ns placering i sponsorlinjen till en annan ABO eller avlägsna 
placeringen i sponsorlinjen. Amway kan som en del av sin rätt att följa dessa regler välja att använda en av 
följande metoder eller någon annan metod som är tillåten enligt lag: 

13.1.1 Försäljning/överlåtelse av ABO-verksamheten:

Om Amway väljer att sälja/överlåta rätten att driva en ABO-verksamhet i den tidigare ABO:ns placering  
i sponsorlinjen ska följande faktorer följas:
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13.1.1.1

Försäljning eller överlåtelse ska erbjudas i den prioritetsordning som anges i Regel nr 6.6.

13.1.1.2

Villkoren för försäljning eller överlåtelse ska anges i ett skriftligt avtal som ingås mellan Amway och 
köparen.

13.1.1.3

Köparen eller den person som överlåtelsen görs till ska driva ABO-verksamheten i den position  
i sponsorlinjen som den tidigare ABO:n hade.

13.1.2

Amway kan välja att sponsorn för den tidigare ABO:n i sponsorlinjen kan överta den tidigare ABO:ns 
skyldigheter och påta sig rollen som sponsor för alla de ABO:er som har varit personligt sponsrade, 
faddersponsrade eller internationellt sponsrade av den tidigare ABO:n..

13.2 Inga begränsningar för Amway:

Amway är dock inte på något sätt begränsat till att följa någon av metoderna ovan till att överföra en  
ABO-verksamhet och kan genomföra överföringen till fördel för hela sponsorlinjen, såsom metod och tidpunkt 
för överföringen.

Del 14 
INTERNATIONELL GRANSKNINGSPANEL

Undersökningsnämndens uppgift är att internt undersöka beslut om upphävande, utebliven förnyelse, radering 
som sponsor eller suspendering av ABO:er.

14.1 Procedur för inlämning av begäran om undersökning:

En begäran om undersökning ska skickas in skriftligen tillsammans med dokumentation som stöder denna 
begäran. Begäran ska skickas inom den tidsfrist som anges i brevet med beslutet och ska ställas till:

Amway Corporation,

7575 East Fulton Road,

Ada, Michigan 49355, USA,

Att.: Administrator Global Business Conduct – international.  

Alternativt kan begäran vidarebefordras till  appeal.administrator@amway.com.

Om begäran skickas efter tidsfristen kommer den att avvisas och ABO:n informeras om detta.

14.2 Nämndens medlemmar:

Den internationella undersökningsnämnden består av lämpliga personer från medarbetarstaben i Global Rules, 
North America Rules, Global Sales och International Legal.

Den internationella undersökningsnämndens medlemmar fungerar inte som skiljemän.

14.3. Det lokala beslutet stannar i kraft tills den internationella undersökningsnämnden har gett sitt 
beslut:

I det fall att Amway ger en ABO möjligheten att lämna in en begäran om undersöking till den internationella 
undersökningsnämnden, stannar det beslut som tagits av Amway lokalt i kraft tills granskningen har slutförts 
och ett slutligt beslut har gjorts av den internationella undersökningsnämnden.
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14.4 Procedur för den internationella undersökningsnämndens undersökning:

14.4.1

Parterna (överklagaren och Amways filial) kan lägga fram och framställa ytterligare bevis självständigt 
eller på den internationella undersökningsnämndens begäran. Den internationella undersökningsnämnden 
avgör det framställda bevismaterialets relevans och väsentlighet.

14.4.2

Parterna kan närvara vid den internationella undersökningsnämndens hearing som hålls på Amways globala 
huvudkontor i Ada (USA), antingen via en telefonkonferens eller på plats i person, på egen bekostnad.

14.5 Den internationella undersökningsnämndens slutliga beslut:

14.5.1

Den internationella undersökningsnämnden kan bekräfta, upphäva eller ändra Amways beslut.

14.5.2 

Alla parter underrättas om underssökningsnämndens beslut.

14.5.3

Amway vidtar åtgärder som kan vara nödvändiga för att genomföra den internationella 
undersökningsnämndens beslut.

14.5.4

Om den internationella undersökningsnämndens beslut utfaller till ABO:ns fördel, återställer Amway alla 
rättigheter och privilegier samt utbetalar de belopp som har kvarhållits.

14.5.4.1

Vid fall av något som helst annat beslut av den internationella undersökningsnämnden, avgör Amway 
huruvida de kvarhållna beloppen utbetalas.

14.5.5

Den internationella undersökningsnämndens beslut skall inte ge upphov till juridiskt eller finansiellt 
ersättningsansvar eller skadeersättningsanspråk på Amways eller någon Amways filials vägnar till ABO:n 
eller någon annan person, inklusive, men inte begränsat till förlust av förtjänst eller goodwill.

Vänligen observera:

Följande Amway-policyer och standarder som nämns i Kommersiella principer utgörs till del av dessa regler 
och ABO:er måste följa dem De finns på www.amway.se eller kan fås genom att skicka en begäran till Amway:

• Europeiska standarder och policy för kvalitetskontroll av Business Support Material (BSM-policy)

• Nolltoleranspolicy om obehörig verksamhet på ej öppnade marknader

• Amways policy gällande verksamhetsstrukturering

• Amways integritetspolicy

• Digitala kommunikationsstandarder

• Policy för gott anseende

• Policy för internationell sponsring


