
1. Hyväksyminen. Täyttämällä tämän hakemuslomakkeen ("Hakemus") 
haet AMWAY:n Liikkeenharjoittajaksi (”ALH”) ja sitoudut toimimaan tässä 
Hakemuksessa ja sen liitteissä (kukin erikseen "Liite") määriteltyjen 
ehtojen mukaisesti. [Hyväksyt, että Liitteen kohdan rikkominen rinnastuu 
Hakemuksen ehtojen rikkomiseen. Mahdolliset ristiriidat Hakemuksen ja 
Liitteiden välillä ratkaistaan Hakemuksen hyväksi.] Tämän Hakemuksen 
hyväksymisen seurauksena Hakemus Liitteineen muodostaa sitovan 
sopimuksen siinä mainitun henkilön/henkilöiden (”Sinä”) ja AMWAY Suomen 
(”AMWAY”) välillä (”Sopimus”). AMWAY Suomi on vuonna 1999 rekisteröity 
sivuliike (y-tunnus 1526195-9), jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee 
osoittessa Malminkaari 9 C, 00700 Helsinki, Suomi. AMWAYta edustaa 
tämän Sopimuksen nojalla asianmukaisesti valtuutettu edustaja. AMWAY 
voi oman harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä Hakemuksen. Tullaksesi 
hyväksytyksi ALH:ksi Sinun on täytettävä ja allekirjoitettava tämä Hakemus 
ja kertamaksuna suoritettava AMWAYn edellyttämä aloitusmaksu. AMWAY 
hyväksyy Sopimuksen ilmoittamalla tästä Sinulle ja hakemuslomakkeen 
yläreunassa olevasta numerosta tulee sinun ALH-numerosi. AMWAYn ilmoitus 
Sopimuksen hyväksymisestä muodostaa Sopimuksen luomisen viimeisen 
vaiheen. Mikäli AMWAY hylkää Sopimuksen, AMWAY ilmoittaa siitä Sinulle 
kirjallisesti ja palauttaa Sinulle Sopimuksen yhteydessä sille suoritetut maksut, 
edellyttäen, että palautat AMWAYlle (sen kustannuksella) kaiken siltä saadun 
materiaalin, mukaan lukien kirjallisuus ja tuotteet. Alla mainitun lakisääteisen 
peruuttamisoikeuden lisäksi voit syytä ilmoittamatta päättää Sopimuksen 
ilman seuraamuksia tai korvausvastuuta toimittamalla AMWAYlle kirjallisen 
päättämisilmoituksen 90 kalenteripäivän (kts. kohta 8) kuluessa saatuasi 
AMWAYlta vahvistuksen Sopimuksen hyväksymisestä. AMWAY palauttaa 
tällöin Sinulle kaikki maksut tuotteiden ja Amwayn tuottaman kirjallisuuden 
osalta, jotka olet suorittanut tämän Sopimuksen yhteydessä. 

 Peruuttamisoikeus
 Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.
 Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.
 Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille (Amway 

Suomi, Malminkaari 9 C, 00700 Helsinki tai faksi: 09 5420 1870 tai 
sähköposti: amway_suomi@amway.com) päätöksestänne peruuttaa 
sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai 
sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa malliperuuttamislomaketta, mutta 
mallilomakkeen käyttö ei ole pakollista. 

 
 Peruuttamisen vaikutukset
 Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme 

maksut, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette 
valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan 
toimitustavan), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 
14 päivän kuluttua päivästä, jona saamme tietää päätöksestänne peruuttaa 
sopimus. Suoritamme palautuksen sillä maksuvälineellä, jota olette käyttänyt 
alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, 
ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu palautuksesta kustannuksia. 
Voimme lykätä maksun palautusta kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai 
kunnes olette esittänyt näyttöä siitä, että olette lähettänyt tavarat takaisin, sen 
mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi.

 Teidän on lähettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille ilman aiheetonta 
viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona 
ilmoitatte meille peruuttavanne tämän sopimuksen. Määräaikaa on noudatettu, 
jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

 Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä 
kustannuksista.

 

 Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka on 
seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden 
toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

2.  Yksityiset tiedot ja luottamuksellisuus. AMWAY pitää hallussaan 
tuotteisiinsa, liiketoimintaansa ja sponsorilinjoihinsa (”LOS”1) liittyvää 
luottamuksellista tietoa ja liikesalaisuuksia, mukaan lukien tietoa ALH-
henkilöistä ja rekisteröidyistä asiakkaista (”Luottamukselliset Tiedot”). 
Tiedostat ja hyväksyt, että kaikki Luottamuksellinen Tieto kuuluu AMWAYlle, 
ja että siltä osin kun olet saanut luvan käsitellä Luottamuksellisia Tietoja 
Sopimuksen täyttämiseksi, saat käsitellä kyseisiä tietoja ainoastaan 
Sopimuksen valtuuttamiin tarkoituksiin ja sen valtuuttamassa laajuudessa. 
Et saa ilman AMWAYn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta siirtää tai 
ilmaista Luottamuksellisia Tietoja kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien 
toiset ALHt, paitsi Sopimuksen erikseen sallimissa tilanteissa. Sopimuksen 
päättymisen jälkeen Sinun on palautettava AMWAYlle kaikki hallussasi olevat 
Luottamukselliset Tiedot. Tiedostat, että tämän sopimuskohdan rikkominen 
saattaa aiheuttaa sellaista korvaamatonta vahinkoa AMWAYlle, mikä oikeuttaa 
AMWAYn hakemaan kieltotuomiota tai vastaavanlaista oikeudellista suojaa 
estääkseen Sopimuksen toistuvan rikkomisen tai Luottamuksellisten Tietojen 
paljastumisen. Kaikki tämän sopimuskohdan luottamuksellisuutta koskevat 
velvoitteet pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeen. 

3. Voimassaoloaika. Tämä Sopimus on voimassa määrätyn ajan. Jollei 
Sopimusta toisen sopimusosapuolen toimesta päätetä kohdan 8 mukaisesti, 
se päättyy sen kalenterivuoden joulukuun 31. päivänä, jolloin AMWAY hyväksyi 
Sopimuksen, mikäli Sopimus hyväksyttiin ennen kesäkuun 30. päivää. Mikäli 
Sopimus on hyväksytty 1. heinäkuuta tai sen jälkeen, Sopimus päättyy 
hyväksymisvuotta seuraavan vuoden joulukuun 31. päivänä. Jollei Sopimusta 
päätetä ennenaikaisesti tai jatketa, se päättyy automaattisesti sovellettavan 
kalenterivuoden joulukuun 31. päivänä. Sopimusta voidaan jatkaa lähettämällä 
jatkamista koskeva pyyntö AMWAYlle (jonka tulee erikseen hyväksyä 
Sopimuksen jatkaminen) ja maksamalla jatkamista koskeva maksu, tai 
vaihtoehtoisesti jatkamalla Sopimusta automaattisesti AMWAYn kanssa sovitun 
mukaisesti, Sopimuksen ehtojen nojalla tai muulla tavalla. Jatkamisen ehdot 
ovat samat kuin Sopimuksen ehdot, joita AMWAY ajoittain saattaa muokata 
alla olevan kohdan 4 mukaisesti. AMWAY voi kieltäytyä jatkamasta Sopimusta 
liitteenä olevien AMWAYn liiketoimintaperiaatteiden ("Toimintaperiaatteet") 
kohdan 3.9 mukaisesti. Mikäli AMWAY hylkää Sopimuksen jatkamista 
koskevan pyyntösi, AMWAY ilmoittaa tästä kirjallisesti ja palauttaa Sinulle kaikki 
Sopimuksen jatkamiseen liittyvät AMWAYlle suorittamasi maksut.

4. Sopimuksen ehtojen muuttaminen. AMWAY voi Toimintaperiaatteita 
noudattaen yksipuolisesti muuttaa Sopimusta tai sen Liitteitä tiedottamalla 
muutoksista AMWAYn kirjallisuudessa mukaan lukien AMWAYn 
verkkosivut tai muulla lain sallimalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan 
muutosilmoituksessa mainittuna päivänä, kuitenkin aikaisintaan neljän viikon 
päästä tiedottamisajankohdasta, jollei lainsäädännöstä muuta johdu. Edellä 
mainitusta poiketen kaikki pakottavan lainsäädännön edellyttämät muutokset 
Sopimukseen astuvat voimaan välittömästi AMWAYn vahvistettua kyseiset 
muutokset. Mikäli et hyväksy edellä mainittuja muutoksia, voit päättää 
Sopimuksen alla olevan kohdan 8 mukaisesti.

5. Sopimuksen siirto. Sinulla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai sen nojalla 
saatuja oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman AMWAYn 
etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

6. Sopimusosapuolten riippumattomuus. Tiedostat, ettet ole AMWAYn 
työntekijä tai edustaja ja että Sopimus ei muodosta työsuhdetta sinun ja 

Sopimusehdot

1  Sponsorilinja koostuu kaikista tiettyä ALH:ta ketjussa ylempänä ja alempana olevista ALH:ista. Ylempänä ketjussa oleva ALH viittaa mm. henkilöön, joka on kyseisen tietyn ALH:n 
henkilökohtainen sponsori, kummisponsori tai kansainvälinen sponsori sekä tämän henkilön sponsoreihin. Alempana ketjussa oleva ALH puolestaan viittaa mm. henkilöön, joka on 
kyseisen ALH:n henkilökohtaisesti sponsoroima tai kummisponsoroima (mutta ei ALH:n kansainvälisesti sponsoroima henkilö) sekä kaikkiin ALH-henkilöihin, joita edellä mainittu 
henkilö on sponsoroinut henkilökohtaisesti tai kummisponsorina. LOS-termi saattaa myös tietyissä asiayhteyksissä viitata kaikkiin ALH-henkilöihin ja heidän sponsorointisuhteisiinsa 
AMWAYn sopimusehtojen mukaisesti.



Sopimusehdot  
(jatkoa)

AMWAYn välille. Näin ollen toimit itsenäisenä liikkeenharjoittajana Sopimuksen 
mukaisissa liiketoimissasi. Minkään tässä Sopimuksessa mainitun 
ei voida tulkita muodostavan työsuhdetta, franchise-suhdetta tai muuta 
riippuvuussuhdetta sinun ja AMWAYn välille, ja luovut täten kaikista tällaisia 
suhteita koskevista vaatimuksista. 

a.  Sitoudut olemaan käyttämättä AMWAYn kauppanimeä tai tavaramerkkejä, 
palvelumerkkejä tai muuta AMWAYlle tai sen sidosyhtiöille kuuluvaa aineetonta 
omaisuutta ilman AMWAYn erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Tiedostat, 
että AMWAYn mahdollisesti myöntämä lupa antaa Sinulle ainoastaan rajoitetun 
käyttöoikeuden kyseiseen omaisuuteen. Sitoudut siihen, että et (i) toimi tavalla, 
joka voisi loukata edellä mainittuja oikeuksia tai aiheuttaa vahinkoa AMWAYn 
kauppanimelle, maineelle, tavaramerkeille tai näiden liikearvolle; (ii) käytä 
AMWAYn tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä muistuttavia tavaramerkkejä 
tai palvelumerkkejä tai (iii) markkinoi, myy, käytä tai totuudenvastaisesti 
yhdistä kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluja AMWAYn kauppanimeen, 
maineeseen tai tavaramerkkeihin. 

b. Vastaat itse kaikista ALH-rekisteröintiin ja ALH-toiminnan harjoittamiseen 
liittyvistä kuluista. AMWAY ei edellytä Sinulta ALH-liiketoimintaan liittyviä 
ajallisia tai rahallisia toimenpiteitä eikä korvaa Sinulle ALH-liiketoimintaan 
liittyvää ajankäyttöä tai siitä seuraavia kuluja.

c. Sitoudut noudattamaan kaikkia lakisääteisiä ja verotuksellisia vaatimuksia 
toimiessasi Sopimuksen nojalla, mukaan lukien kuluttajansuojalainsäädännön 
määräyksiä. Sitoudut olemaan toimimatta tavalla, joka saattaisi haitata 
AMWAYn tai ALH-henkilöiden mainetta taikka aiheuttaa vahinkoa AMWAYn 
kauppanimelle tai sen tavaramerkkien liikearvolle. AMWAYn pyynnöstä suostut 
esittämään todisteita edellä mainittujen säännösten noudattamisesta. 

7.  Nimityksen laajuus ja siihen liittyvät edut. Mikäli sinut nimitetään 
ALH:ksi ja edellyttäen, että noudatat Sopimusta, AMWAY myöntää sinulle 
oikeuden nimetä, sponsoroida, tukea ja kannustaa muita ryhtymään 
AMWAYn Liikkeenharjoittajaksi Sopimuksen Liitteissä Liiketoimintaohjeet, 
Toimintaperiaatteet määriteltyjen ehtojen mukaisesti. AMWAY myöntää 
sinulle oikeuden: (a) ostaa, ilman yksinoikeutta, AMWAYn tuotteita 
ja palveluita suoraan itsellesi AMWAYn asettamaan hintaan; (b) myydä/
markkinoida AMWAYn tuotteita ja palveluita loppukäyttäjille; (c) osallistua 
AMWAYn myynninedistämisohjelmaan; (d) saada palkkioita, muun muassa 
rahaetuuksia, bonuksia ja muita maksuja tuotteiden ja palveluiden myyntiä/
markkinointia loppukäyttäjille koskevan Myynti- ja markkinointisuunnitelman 
mukaisesti ("Suunnitelma"), sekä muiden ALH-henkilöiden kouluttamisesta, 
kannustamisesta, organisoinnista ja tukemisesta kyseisen toiminnan johtaessa 
AMWAYn tuotteiden ja palveluiden myynnin kasvuun. Suunnitelman mukaisen 
etuuden arvo lasketaan kuukausittain Sinun kauttasi myytyjen sekä Sinua 
alempana sponsorilinjassa olevien kautta loppukäyttäjille myytyjen AMWAYn 
tuotteiden ja palveluiden myynnin perusteella. 

8.  Sopimuksen päättäminen. Kumpikin osapuoli voi päättää Sopimuksen 
toiselle osapuolelle annettavalla kirjallisella irtisanomisilmoituksella. 
Irtisanoaessasi Sopimuksen irtisanominen astuu voimaan välittömästi 
irtisanomisilmoituksen toimittamisesta. AMWAY voi irtisanoa Sopimuksen 
olennaisen sopimusrikkomuksesi perusteella, Toimintaperiaatteiden  kohdan 
11 mukaisesti.

9.  Tuotteiden ostoehdot. AMWAYn tuotteista ja palveluista annetaan tarkat 
kuvaukset AMWAYn kirjallisuudessa ja verkkosivuilla. Loppukäyttäjät ovat 
ostaessaan AMWAYn tuotteita ja/tai -palveluita velvollisia noudattamaan 
AMWAYn kirjallisuudessa mainittuja ehtoja. AMWAY pidättää itsellään 
oikeuden lopettaa ja/tai keskeyttää minkä tahansa tuoteryhmän toimitukset 
sekä oikeuden muokata ALH-hinnastoa.

10.  Koulutus- ja perehdytysmateriaalit. Et ole ALH:na velvollinen 
ostamaan koulutus- ja perehdytysmateriaaleja (käsite tarkemmin määritelty 
Toimintaperiaatteissa).

11. Nimen ja kuvan käyttö. Suostut siihen, että AMWAY mahdollisesti kerää 
valokuvia, videoita muita tallenteita ja nimi- ja pätevöitymistietojasi Sinusta 
(ja mahdollisesta kanssahakijasta). Myönnät AMWAYlle veloituksettoman 
oikeuden käyttää edellä mainittuja tallenteita laillisiin tarkoituksiin, mukaan 
lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta käyttö Internetissä, valokuvina, muussa 
audiovisuaalisessa materiaalissa sekä AMWAYn esitteissä ja mainoksissa. Voit 
perua tämän kohdan mukaiset valtuudet ilmoittamalla peruutuksesta postitse 
edellä mainittuun AMWAYn rekisteröityyn osoitteeseen. 

12.Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen 
lakia.


