
Villkor för ABO registreringsblankett Sverge 

1. Ansökan; Upprättande av avtal. Genom att lämna in denna ansökan samtycker personen, häri
benämnd (“du”), efter Amways godkännande av densamma och uppfyllande av andra krav, att agera som
mellanhand till Amway, även kallad oberoende Amway-affärsdrivare (“ABO”), enligt de villkor som
framgår av detta dokument och i de dokument vartill hänvisas i denna ansökan. Specifikt för ABO-avtal
som ingicks före den 1 februari 2021 av medsökanden och för vilka detta Avtal är en ersättning, skall
medsökande gemensamt agera som mellanhand och tillsammans hänvisas till som “du”. ABO-avtalet
(“Avtalet”) består av, utöver dessa villkor, Amways Kommersiella principer, Digitala
kommunikationsstandarder, Good Standing Policy, integritetsmeddelandet, diverse andra policyer och
standarder och eventuella andra dokument som senare utfärdas av och kvalificeras som Ingående
dokument av Amway (kallat “Ingående dokument”), varav några eller alla kan ändras av Amway från tid
till annan. Förutom eventuella dokument som senare utfärdas och kvalificeras av Amway som ett
Ingående dokument, gjordes allt ovanstående tillgängligt för dig i samband med inlämnandet av detta
avtal. Du godtar att ett brott mot dessa villkor eller mot någon bestämmelse i Ingående dokument skall
anses vara ett brott mot ABO-avtalet. Om det skulle uppstå en konflikt mellan dessa villkor och villkoren i
de medföljande dokumenten, gäller villkoren i detta dokument. Amway kan godkänna eller avvisa
ansökan efter eget gottfinnande. När och om denna ansökan godkänns av Amway, träder ABO-avtalet i
kraft och blir bindande efter godkännande av ABO:n och om tillämpligt efter din betalning av en fast årlig
avgift som täcker administrativa tjänster och webbtjänster erbjudna av Amway såväl som eventuella
litteraturuppdateringar från Amway. Avtalet skall dock inte anses ingånget om du inte signerar det inom
den föreskrivna perioden enligt regel 3.5 i Amways Kommersiella principer. När denna ansökan/detta
Avtal ingås mellan dig och Amway Scandinavia (America) LLC, USA, filial Sverige, ett i Sverige registrerat
filialkontor till det amerikanska företaget Amway Scandinavia (America) LLC med registrerad adress Carl
Gustavs Gade 3, 1 th, 2630 Taastrup Danmark. (“Amway”), som representeras i denna handling genom
dess utsedda representant och registrerat hos Bolagsverket under registreringsnummer 5164012(kallat
“Parterna”). Amway kan godkänna detta avtal genom att på lämpligt sätt översända ett godkännande till
dig tillsammans med ditt Amway ID-nummer. Om Amway avstår från att ingå avtal med dig, skall Amway
meddela detta skriftligen samt återbetala de belopp som du har inbetalat till Amway härmed, förutsatt
att du returnerar all Amway-litteratur och alla Amway-produkter till Amway på Amways bekostnad. Du
kan häva avtalet utan påföljd eller ansvar och utan att behöva ange någon anledning, genom att till
Amway inkomma med ett skriftligt meddelande om din önskan att häva avtalet inom 90 dagar efter
Amways utfärdande av meddelandet om godkännande av detta Avtal. Amway kommer då att återbetala
de eventuella belopp till dig som har betalats till Amway i samband med detta Avtal.

Ångerrätt 
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen utlöper 14 dagar 
efter avtalet ingicks. 
Vill du utöva ångerrätten ska du skicka oss (Amway Sverige, Carl Gustavsgade 3, 1 th, 2630 Taastrup 
Danmark, E-post: amway_sverige @amway.com ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att 
frånträda avtalet (per post eller e-post). Du kan använda ”Formulär för utövande av ångerrätt” eller ladda 
ner det på www.amway.se och skicka in det elektroniskt. Det är inte obligatoriskt att använda formuläret. 
Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att bekräfta (till exempel via e-post) att vi tagit 
emot ditt beslut om att utöva ångerrätten. För att du ska hinna utöva ångerrätten i tid räcker det med att 
du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten i tid. 

Verkan av ångerrätt 
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem 
också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat 
leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt 
dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag vi underrättades om ditt beslut 
att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv 



 
 

har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något 
annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte kosta dig något. Vi väntar med återbetalningen 
tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket 
som inträffar först. 
Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du 
meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar 
tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod. 
Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för att återsända varan. 
Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt 
för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. 
 
2. Tidsperiod; Förnyelse. 
a. Avtalet har upprättats och gäller för en bestämd avtalstid. Förutsatt att Avtalet inte sägs upp i förtid av 
dig eller Amway på det sätt som beskrivs i punkt 12 nedan, gäller Avtalet till den 31 december det 
kalenderår det godkänns av Amway om det godkänts senast den 30 juni, eller till den 31 december det 
kalenderår som följer omedelbart efter det år Avtalet godkänns av Amway om det godkänts den 1 juli 
eller senare. 
b. Om avtalet inte sägs upp i förväg, avslutas det automatiskt den 31 december varje kalenderår. 
c. Avtalet kan förnyas genom att du lämnar in en begäran om förnyelse till Amway enligt regel 3.9 i 
Amways Kommersiella principer och betalar förnyelseavgiften, eller genom en automatisk förnyelse enligt 
en skriftlig överenskommelse med Amway. En begäran om förnyelse måste godkännas av Amway. Amway 
kan, utan att ange anledning, avslå begäran om förnyelse enligt regel 3.9 i Amways Kommersiella 
principer. Om Amway avslår en begäran kommer eventuella belopp som betalats till Amway i samband 
med förnyelse av Avtalet, att återbetalas. 
d. Om inte annat skriftligen godkänts av Amway, skall tidsperioden för varje förnyelse vara ytterligare ett 
kalenderår. 
 
3. Oberoende entreprenör. Inget i detta avtal skall anses medföra att ett anställnings-, franchise-, eller 
annat beroendeförhållande mellan dig och Amway föreligger, och du avsäger dig härmed alla anspråk på 
detta.  
a. Du samtycker till att under detta Avtal agera som oberoende egenföretagare och mellanhand som 
förespråkar försäljningen av Amway-produkter, och inte en kommersiell representant, mäklare eller 
anställd hos Amway. 
b. Du samtycker vidare till att du bär ansvaret för alla kostnader som uppstår i samband med 
registreringen eller driften av en oberoende och självständig verksamhet som ABO. I detta avseende har 
Amway inte krävt några insatser i form av tid eller pengar från din sida och Amway har inte heller samtyckt 
till att ersätta dig för den tid och de kostnader som uppstår i samband med driften av en ABO-verksamhet, 
såsom termen definierats i Del 2 i Amways Kommersiella principer. 
 
4. Omfattning av utnämning och förmåner. 
a. Om du blir godkänd som ABO, beviljar Amway dig, förutsatt att du följer Avtalet, rätten att förespråka 
och återförsälja Amways produkter till slutanvändare (“Slutkunder”) på marknaden, såsom termen 
definieras i avsnitt 2 i Amways Kommersiella principer. 
b. Du kommer dessutom få rätt att: (a) erhålla ersättning, inklusive kontanta förmåner, bonus, provision 
eller någon annan form av betalning från Amway såsom beskrivs härunder; (b) delta i sales incentive-
program; (c) coacha, stödja och motivera personer att gå med i Amway på de villkor som anges i Core Plan 
(Amways sälj- och marknadsföringsplan eller “Planen”), som har gjorts tillgänglig för dig samt (d) köpa 
Amway-produkter direkt från Amway för egen räkning. 
 
5. Dina skyldigheter. 
a. Du skall göra ditt yttersta för att främja medvetenheten om Amways märken och Amways produkter, 
skaffa Amway-slutkunder, ge service och råd till sådana slutkunder och framför allt genomföra 
kommersiella transaktioner för försäljning av Amway-produkterna. 



 
 

b. Du skall erbjuda bästa möjliga råd till slutkunder och förvärva den tekniska och kommersiella kunskap 
som krävs för detta syfte. Du skall utan dröjsmål meddela Amway om eventuella defekter eller liknande 
uppgifter som erhållits från slutkunder. 
c. Du samtycker till att omedelbart meddela Amway om eventuella tvivel, kända eller som blir kända, 
gällande dina slutkunders kreditvärdighet. Du har inte rätt att driva in utestående skulder. 
d. Du skall skydda Amways intressen. Du skall följa Amways distributionsinstruktioner. 
e. Du har inte rätt att erbjuda Amway-produkter till priser som ligger under de priser som bestäms av 
Amway eller med betalnings- och leveransvillkor som skiljer sig från de som för närvarande är gällande. 
f. Du skall skriftligen informera Amway om alla omständigheter av betydelse avseende Amway-produkters 
framgång och relationer med slutkunder. Du samtycker till att meddela Amway om eventuella 
överträdelser, kända eller som blir kända, av immateriella egendomsrättigheter, varumärkesrättigheter 
eller upphovsrätter, såväl som kunskaper om Amway avseende Amway-produkterna. Du skall strikt följa 
kraven avseende Amways immateriella egendom enligt Del 9 i Amways Kommersiella principer. 
g. Du skall följa alla lagstadgade och/eller officiella bestämmelser, lagar, instruktioner, beslut eller stadgar 
som påverkar dig eller distributionen av Amway-produkter. Det åligger dig att iaktta reglerna om sund 
konkurrens på Marknaden enligt termens definition i Del 2 i Amways Kommersiella principer. Du ansvarar 
själv för att betala alla skatter och avgifter såväl som kostnader och avgifter som uppstår i samband med 
bildandet av och/eller driften av din verksamhet. Du samtycker till att efterleva alla tillämpliga juridiska 
och skattemässiga krav och att följa alla tillämpliga lagar, bestämmelser och/eller regler när du utför 
aktiviteter i enlighet med Avtalet, inklusive, men inte begränsat till, överensstämmelse med tillämpliga 
konsumentskyddslagar och -bestämmelser. Du får inte vidta några åtgärder som kan äventyra Amways 
eller ABO:ernas anseende eller som kan skada den goodwill som associeras med Amways namn och 
varumärken. Du samtycker till att intyga sådan överensstämmelse närhelst Amway begär detta.  
h. Du skall presentera Amway-produkter för kunder i en miljö som motsvarar Amways image och 
försäljningsprinciper. All marknadsföring av Amway-produkter skall överensstämma med Del 4.3.5 i 
Amways Kommersiella principer. 
i. Du skall strikt följa kraven kring sekretess och konfidentiell information enligt definitionen i Del 4.19 i 
Amways Kommersiella principer. 
 
6. Köpvillkor för produkter. En specifik beskrivning av Amway-produkter tillhandahålles i den officiella 
Amway-litteraturen och på Amways officiella webbplatser. Slutkunders köp av Amway-produkter skall 
följa alla köpvillkor i den officiella Amway-litteraturen. Amway förbehåller sig rätten att upphöra med 
och/eller tillfälligt dra in en produkt eller ett produktsortiment och att när som helst ändra ABO-prislistan. 
 
7. Ersättning.  Ersättningen enligt Amways Core Plan beräknas på den månatliga försäljningen av Amways 
produkter och tjänster till slutkunder via dig och relevant affärsgrupp på de sätt som definieras i de 
Ingående dokumenten.  
 
8. Användning av namn och bild. Du samtycker till och ger Amway rätt att använda fotografier, videor 
och andra inspelade medier med dig; samt med medsökande i förekommande fall. Du bekräftar och 
samtycker till att du ger Amway rätt att utan ersättning använda sådana inspelade medier för alla lagliga 
ändamål, inklusive men ej begränsat till, användning på Internet (webben), i fotografier, i audiovisuellt 
material, i Amway-broschyrer och -reklam. Du är införstådd med att du kan återkalla detta tillstånd genom 
att skicka ett officiellt brev om sådant återkallande till tidigare nämnd Amway-adress. 
 
9. Utbildning/utbildningsmaterial (“BSM”). En ABO har ingen skyldighet att köpa någon viss mängd av 
BSM, på det sätt detta begrepp närmare definieras i Del 2 i Amways Kommersiella principer. 
 
10. Överlåtelse. Vare sig Avtalet, dess rättigheter och skyldigheter, får överlåtas, delegeras eller på annat 
sätt överföras av dig utan föregående skriftligt medgivande från Amway, vilket omfattas av processer 
föreskrivna i Del 6 och 10 i Amways Kommersiella principer. 
 



 
 

11. Ändring av villkor. Amway äger rätt att ändra villkoren för detta Avtal eller någon del därav, inklusive 
villkoren i de Ingående dokumenten, genom att tillhandahålla meddelande om sådana ändringar i 
Amways officiella litteratur, inklusive Amways officiella webbplats(er) eller genom något annat 
tillvägagångssätt som tillåts enligt tillämplig lag. Alla ändringar skall gälla från det datum som anges i 
meddelandet, dock inte tidigare än fyra (4) veckor efter publiceringen om inte annat anges i tillämplig lag. 
Om några ändringar i Avtalet är nödvändiga för att hela Avtalet eller delar därav skall följa gällande 
lagstiftning, skall de dock träda i kraft omedelbart så snart de har antagits av Amway. Om du motsätter 
dig sådana ändringar, har du rätt att säga upp Avtalet omedelbart. 
 
12. Uppsägning. 
a. Du kan säga upp Avtalet via skriftligt meddelande till Amway. 
b. Uppsägning från Amways sida utan orsak måste ske via föregående skriftligt meddelande enligt lag. 
c. Uppsägning från Amways sida baserat på väsentligt brott av ABO:n mot detta Avtal skall ske enligt Del 
11 och 12 i Amways Kommersiella principer. 
d. Uppsägning av detta Avtal, oavsett anledning, skall avsluta parterns rättigheter och skyldigheter 
gentemot varandra, utom de som häri angetts skall fortsätta gälla också efter det att Avtalet har upphört 
att gälla, eller de som föreskrivs i lag. 
 
13. Val av lag och jurisdiktion. Detta Avtal regleras av och skall tolkas i enlighet med svensk materiell lag. 
 
14. Övrigt.  
a. Detta Avtal, inklusive de Ingående dokumenten, utgör hela överenskommelsen mellan parterna. Det 
finns inga andra överenskommelser, biavtal eller villkor. Alla överenskommelser eller villkor, muntliga 
eller skriftliga, som har ingåtts före detta Avtal, såväl som annan korrespondens eller förslag som gjorts 
innan detta Avtal ingicks, ersätts av detta Avtal. 
b. Om inte på annat sätt föreskrivet genom lagstiftning, skall alla anspråk under detta Avtal preskriberas 
efter 12 månader. Begränsningsperioden startar när anspråket skapas, men inte innan parten som riktar 
anspråket får kännedom om fakta som ger upphov till anspråket. Denna begränsning skall inte påverka 
ansvar för uppsåtlig eller grov vårdslöshet i underlåtenhet att uppfylla skyldigheter, ansvar för skada som 
resultat av kränkning avseende liv, kropp eller hälsa eller ansvar kopplat till produkter; i sådana fall skall 
den lagstadgade begränsningsperioden och start på begränsningsperioden enligt lag, gälla. 
c. Om någon bestämmelse i detta Avtal, inklusive i de Ingående dokumenten, är eller blir ogiltig eller inte 
kan verkställas, påverkas inte giltigheten av resterande bestämmelser i Avtalet, och skall fortsätta gälla. 
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