NULLTOLERANTSI EESKIRI SEOSES VOLITAMATA EDASIMÜÜJA VÕI ABO TEGEVUSEGA
AVAMATA TURGUDEL
OLULINE!! ABOd/edasimüüjad, kes kaaluvad oma äri laiendamist rahvusvaheliselt ei tohi läbi viia
volitamata tegevusi turgudel, mida Amway pole veel avanud. Sanktsioonid volitamata tegevuste eest võivad
Teie praegust ja tulevasi ärisid oluliselt ohtu seada.
Amway on hetkel avatud järgmistes riikides ja territooriumidel. Ameerika Samoa, Anguilla, Antigua,
Argentiina, Austraalia, Austria, Assoorid, Bahama, Barbados, Barbuda, Belgia, Bermuda, Botswana,
Brasiilia, Briti Neitsisaared, Brunei, Kanada, Kanaari saared, Kaimani saared, Kanalisaared, Tšiili, *Hiina,
Kolumbia, Costa Rica, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Dominica, Dominikaani Vabariik, El Salvador,
Eesti, Soome, Prantsusmaa, Prantsuse Antillid, (Martinique, Guadeloupe), Prantsuse Guajaana, Saksamaa,
Grenada, Kreeka, Guam, Guatemala, Guernsey, Haiti, Honduras, Hong Kong, Ungari, Iiri Vabariik, India,
Indoneesia, Itaalia, Jaapan, Jersey saar, Korea, La Reunion, Leedu, Läti, Macau, Madeira, Malaisia,
Mehhiko, Montserrat, Namiibia, Holland, Hollandi Antillid, (Aruba, Bonaire, Curacao, Hollandi St. Martin,
Saba, St. Eustatius), Uus-Meremaa, Norra, Palau saared, Panama, Hiina Rahvavabariik, Filipiinid,
Poola, Portugal, Puerto Rico, Rumeenia, Venemaa, Singapur, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Lõuna-Aafrika,
Hispaania, St. Kitts ja Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Rootsi, Šveits, Taiwan (Hiina Vabariik), Tai, Trinidad ja
Tobago, Trusti Vaikse Ookeani territooriumid, (Mariaani, Marshalli, ja Caroline’i saared), Türgi, Turksi ja
Caicose saared, Ukraina, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Ameerika Ühendriikide Neitsisaared,
Uruguai, Venetsueela, Vietnam and Wake’i saared.
* Otseturustus ei ole Hiinas lubatud. Alates 1998. aastast on Amway Hiina tegutsenud erilitsentsi
alusel, mis lubab müüki müüjatega poodides.
ABOsid/edasimüüjaid julgustatakse Amwayga ühendust võtma tagamaks, et neil on ajakohane info
rahvusvahelise sponsoreerimise protseduuride kohta. Lisaks peaksid ABOd/edasimüüjad tutvuma iga
turu seaduste ja regulatsioonidega ning neist kinni pidama ning mõistma sotsiaalseid ja kultuurilisi
tavasid ja nendega arvestama.

TEADE
AMWAY ON VASTU VÕTNUD NULLTOLERATSI EESKIRJA, MIS KEELAB MISTAHES
ABO / EDASIMÜÜJA TEGEVUSED TURGUDEL, MIS EI OLE AMWAY POOLT
AMETLIKULT AVATUD.
Amway määratleb „ABO/edasimüüja tegevust“ kui mistahes tegevust, mille eesmärk on Amway äri
edendada või üles ehitada. Kõigil ABOdel/edasimüüjatel on keelatud uue turu riigi külastamine ühes või
enamas potentsiaalses ABOs/edasimüüjas Amway äri vastu huvi äratamise eesmärgil. Amway ei luba
kohtumiste korraldamist (isegi mitte üks-ühele kohtumisi) mistahes riigis enne turu avamise kuupäeva ja
plaanide väljakuulutamist.
Ka veebilehtede kaudu potentsiaalsete ABOde/edasimüüjate otsimine avamata turgudelt on käsitletav kui
sobimatu ABO/edasimüüja tegevus.
Mitte-edasimüüja koolitamine Amway Ärivõimaluse osas ja seejärel potentsiaalse ABO/edasimüüja
julgustamine naasma oma kodumaale ennetava huvi loomise eesmärgil on äärmiselt taunitav ja rikub
käesolevate reeglite „olemust“.
Juhul, kui Amway avab ametlikult uue turu, kuulutab Amway avamise välja läbi ametlike ettevõtte
teadaannete. Sellised teadaanded kuulutavad välja avamise kuupäeva, märgivad ära, millised avamiseelsed
tegevused on lubatud, ja annavad täiendavat informatsiooni, mis on edasimüüjate edukaks osalemiseks
oluline. Kui Amway ei ole turgu ametlikult avanud, ei ole vastaval turul lubatud mistahes
ABO/edasimüüja tegevused.
Amway avalike suhete tegevuste või õiguslike teadete, mida Amway peab uuel turul esitama, märkimist
meedias ei tohi tõlgendada kui Amway ametlikku teadaannet uue turu avamise kohta.
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TEGEVUSED, MIS EI OLE MISTAHES AJAL LUBATUD
Amway on volitamata tegevuse kohta avamata turgudel võtnud vastu Nulltolerantsi Eeskirja.
Alljärgnevalt on esitatud nimekiri käitumisest/tegevustest, mis kuulub Nulltolerantsi Eeskirja alla
hoolimata sellest, kas vastav tegevus leiab aset avamata turul või turul, mis on Amway poolt
ametlikult avatud. Corporation jätab endale õiguse rakendada viivitamatult meetmeid ja/või
keelduda Taotluse vastuvõtmisest uuel turul või rakendada muid sanktsioone mistahes ABOle, kui
Amway saab paikapidava kaebuse.
1.
ABOd/edasimüüjad ei tohi kannustada teisi ABOsid/edasimüüjaid väljaspool nende Sponsorlusliini
või Isiklikku Gruppi liituma potentsiaalse ABO/edasimüüjaga või soovitama potentsiaalseid
ABOsid/edasimüüjaid uuel turul. Selline tegevus on ABO/edasimüüja turul kehtiva Amway ja tema
ABOde/edasimüüjate vahelise lepingu ja Tegevuseeskirjade või Kaubanduslike Põhimõtete otsene
rikkumine. Amway julgustab ABOsid/edasimüüjaid järgima oma esialgset sponsorlusliini taotledes õigust
tegutseda uuel turul.
2.
Seoses Amway äriga mistahes iseseisvalt toodetud Amway poolt eelnevalt läbi vaatamata ning igal
konkreetsel turul kasutamiseks heakskiitmata kirjanduse, lintide või muu sellise Äri Tugimaterjali
(muuhulgas veebilehtede, e-posti ja teiste elektrooniliste reklaami- või suhtlusvahendite kasutamine)
importimine, kasutamine või müük on keelatud. Heakskiit ühel turul ei tähenda automaatselt, et heaks oleks
kiidetud kasutamine KÕIGIL turgudel, rääkimata uutest või avamata turgudest.
3.
Amway mistahes toodete importimine mistahes põhjusel (peale isikliku tarbe), sealhulgas
müügiks, demonstreerimiseks või väljapanemiseks, on rangelt keelatud. Toodete ja reklaammaterjalide
importimine ilma nõuetekohaste impordilitsentside, registreeringute ja märgistuseta võib rikkuvale
ABOle/edasimüüjale ja Amwayle kaasa tuua märkimisväärseid trahve, vanglakaristuse ja materjalide ja
toodete konfiskeerimise ning kahjustab Amway kaubamärkide ja brändiga seostatud mainet ja
mitterahalisi väärtusi. See võib lisaks kujutada endast märkimisväärset ohtu Amway võimalusele avada
turgu tulevikus või pakkuda seal kogu tootevalikut.
4.
Mistahes vormis reklaami tegemine potentsiaalsetele ABOdele/edasimüüjatele uuel turul on
keelatud nii uuel turul kui edasimüüja koduturul. Selle hulka kuuluvad lendlehed, teadetetahvlid,
visiitkaartide väärkasutus, kohtumiste ajakavade avaldamine ja meediakajastuse otsimine.
ABOd/edasimüüjad ei tohi osaleda „pimesi otsimises“ kasutades telefoniraamatuid, professionaalsete
ühenduste liikmenimekirju jne. ABOd/edasimüüjad ei või mistahes juhul Amway ärivõimaluse
reklaamimiseks kasutada massikommunikatsioonivahendeid nagu spämm (soovimatud e-kirjad),
telekaubanduskanalid või arvutivõrgud.
5.
ABOd/edasimüüjad ei või väita ega vihjata, et nad on Amway Corporationi või selle mistahes
sidusettevõtete töötajad või esindajad ning ei või öelda, et nad on Amway eksklusiivsed esindajad mistahes
riigis.
6.
Edasimüüja poolt toodetud mistahes „eelavaldused“ või mistahes sarnased dokumendid, mis
näitavad potentsiaalse edasimüüja lubadust liituda teatud sponsorlusliiniga, on lubatud. „Juhtvorme“, mida
kasutatakse edasimüüja poolt vaid siseselt potentsiaalsete ABOde/edasimüüjate kohta informatsiooni
kogumiseks, ei tohi KUNAGI kasutada „eelavaldustena“ ning need ei ole õiguslikult siduvad. Potentsiaalne
edasimüüja ei tohi juhtvormi allkirjastada ning juhtvormi koopiat ei tohi potentsiaalsele
ABOle/edasimüüjale jätta. Juhtvorm ja selle kasutamine ei tohi mistahes juhul jätta muljet nagu see
kohustaks potentsiaalset ABOd/edasimüüjat mistahes moel.
7.
Potentsiaalseid ABOsid/edasimüüjaid, kes on Amway poolt mitte avatud turgude elanikud, ei tohiks
kutsuda mistahes edasimüüja poolt või ettevõtte poolt sponsoreeritud üritusele, ükskõik, kas see on
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korraldatud Amway poolt avatud või avamata turul.
8.
Amway Müügi- ja Turundusplaani näitamine ja Amway poolt toodetud või tarnitud toodete
importimine või müümine avamata turul on keelatud.

SANKTSIOONID VOLITAMATA TEGEVUSE EEST AMWAY POOLT AVAMATA
TURGUDEL
SANKTSIOONID VÕIVAD SISALDADA MISTAHES TEGEVUSI, MIDA AMWAY
PEAB SOBIVAKS.
PARANDAVAD MEETMED VÕIVAD SISALDADA RIKKUVA GRUPI ÜMBERÕPETAMIST
JA/VÕI TAOTLUSE AKTSEPTEERIMISEST/MENETLEMISEST KEELDUMIST JA/VÕI
RIKKUJA ÄRI PEATAMIST VÕI LÕPETAMIST. PARANDAVAD MEETMED VÕIVAD
MÕJUTADA NEGATIIVSELT RIKKUJA AASTA BOONUSEID, AUTASUSID JA TEISI
TUNNUSTUSI NAGU **SIP, MITTERAHALISED AUTASUD JA FAA*** RAHAD.
** SIP (Sales Incentive Program) - Müügistiimulite Programm. See on spetsiaalne iga-aastane programm, mis motiveerib
ABOsid müügiplaani täitma ja kõrgemaid kvalifikatsiooni tasemeid püüdma. Nendele, kes tingimused täidavad, antakse
täiendavaid rahalisi ja mitterahalisi autasusid.
*** FAA (Founders Achievement Award) - Autasu Silmapaistvate Saavutuste Eest. See on Amway boonuste liik, mida
väljastatakse teatud konkreetsete saavutuste eest.

1. Kaebused ebasobiva tegevuse kohta tuleb esitada kirjalikult vastavale Müügi/Edasimüüja Suhete
Osakonna personalile juhtumipõhiselt läbivaatamiseks ja menetlemiseks. Amway võib oma äranägemise
järgi uurida mistahes teatatud tegevust, et määrata teate täpsus ja õigsus.
2. Sanktsioonid võivad sisaldada mistahes meetmeid, mida Amway peab sobivaks, muuhulgas isegi
tegevuse peatamist või lõpetamist. Amway võib sanktsioonidega ära võtta autasusid ja tunnustusi, mis on
saadud volitamata tegevustest avamata turul, ja võib keelata rikkuvatel ABOdel/edasimüüjatel uutele
turgudele sisenemise.
3. Lõpetamise meetme kasutamisel võib ABO/edasimüüja kasutada Tegevuseeskirjades, Kaubanduslikes
Põhimõtetes või kohalduvates Amway sidusüksuse eeskirjades ette nähtud edasikaebamisõigust.
4. Otsesed (Plaatina taseme) ABOd/edasimüüjad peavad tagama, et kõik ABOd/edasimüüjad nende
organisatsioonis, kes tegutsevad rahvusvahelistel turgudel, mõistavad käesolevaid reegleid. Iga
ABO/edasimüüja kohustus on käesolevast Eeskirjast kinni pidada.
5. Rikkujatelt võidakse nõuda, et nad esitaks Amwayle postiloendi koos kõigi isikute nimede ja
aadressidega, keda ta on soovitanud või kellega kontakteerunud kui potentsiaalsete ABOde/edasimüüjatega
läbi volitamata tegevuse.
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