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NOLLATOLERANSSIPERIAATE KOSKIEN 
LUVATONTA ALH - TOIMINTAA AVAAMATTOMILLA 
MARKKINA-ALUEILLA    
TÄRKEÄÄ! ALH:t jotka suunnittelevat liiketoimintansa kansainvälistä laajentamista, eivät saa harjoittaa luvatonta 

liiketoimintaa markkinoilla, joilla Amway ei ole aloittanut virallisesti toimintaansa. Luvattomasta toiminnasta 

langetetut rangaistukset voivat vaarantaa vakavasti mahdollisuuttasi rakentaa liiketoimintaasi kansainvälisesti.

AMWAY ON ALOITTANUT TOIMINTANSA VIRALLISESTI 

SEURAAVISSA MAISSA JA TOIMIALUEILLA.

Alankomaat, Alankomaiden Antillit (Aruba, Bonaire, Curacao, 

Hollantilainen St. Martin, Saba, St. Eustatius), Amerikan 

Samoa, Anguilla, Antigua, Argentiina, Australia, Itävalta, 

Azorit, Bahamasaaret, Barbados, Barbuda, Belgia, Bermuda, 

Botswana, Brasilia, Brittiläiset Neitsytsaaret, Brunei, 

Caymansaaret, Chile, Costa Rica, Dominica, Dominikaaninen 

tasavalta, El Salvador, Etelä-Afrikka, Espanja, Filippiinit, 

Grenada, Guam, Guatemala, Guernsey, Haiti, Honduras, 

Hongkong, Indonesia, Intia, Irlannin tasavalta, Iso-Britannia, 

Italia, Japani, Jersey, Kanaalisaaret, Kanada, Kanariansaaret, 

Kiinan kansantasavalta*, Kolumbia, Korea, Kroatia, Kreikka, 

Latvia, Liettua, Macao, Madeira, Malesia, Meksiko, Monserrat, 

Namibia, Norja, Palausaaret, Panama, Portugali, Puerto Rico, 

Puola, Ranska, Ranskan Antillit (Martinique, Guadeloupe), 

Ranskan Guayana, Romania, Reunion, Ruotsi, Saksa, 

Singapore, Slovakian tasavalta, Slovenia, St. Kitts ja Nevis, 

St. Lucia, St. Vincent, Suomi, Sveitsi, Tanska, Taiwan (Kiinan 

tasavalta), Thaimaa, Trinidad ja Tobago, Tsekin tasavalta, 

Tyynenmeren territoriot, (Mariaanit, Marshallinsaaret ja 

Karoliinit), Turkki, Turks- ja Caicossaaret, Ukraina, Unkari, 

Uruguay, Uusi-Seelanti, Venäjä, Venezuela, Vietnam, Viro, 

Wakesaaret, Yhdysvallat ja Yhdysvaltain Neitsytsaaret. 

*  Suoramyynti ei ole tällä hetkellä sallittua Kiinan kansan tasavallassa. 

Vuodesta 1998 alkaen Amway China on toiminut erikoislisenssillä, 

joka sallii myynnin jälleenmyyntiliikkeiden kautta.

ALH:ia  kehotetaan ottamaan yhteys Amwayhin ja varmis tamaan, 

että heillä on ajantasaiset tiedot kansainvälisen sponsoroinnin 

menettelytavoista. Lisäksi ALH:ien tulee ottaa selville kunkin 

markkina-alueen lait ja säädökset sekä noudattaa niitä, ja lisäksi 

ymmärtää ja ottaa huomioon alueen sosiaaliset ja kulttuuriset tavat. 

Amway määrittelee ALH-toiminnan toiminnaksi, jonka päämääränä  

on edistää tai rakentaa Amway-liiketoimintaa. Kaikkia ALH:ia on  

kielletty vierailemasta uusissa markkina-aluemaissa herättelemässä 

yhden tai useamman mahdollisen ALH kiinnostusta Amway-

liiketoimintaan. Amway ei salli kokousten pitämistä (edes 

kahdenkeskisten) missään maassa, jonka mukaantulopäivää 

ja -suunnitelmia ei ole vielä julkaistu. Mahdollisten prospektien 

hakeminen uusille markkina-alueille suunnattujen sivustojen avulla 

katsotaan myös sopimattomaksi ALH-toiminnaksi. 

On myös erittäin sopimatonta ja näiden sääntöjen hengen 

vastaista kouluttaa joku jälleenmyyntitoiminnan ulkopuolinen 

henkilö Amwayn liiketoimintamahdollisuuteen ja rohkaista sitten 

tätä mahdollista ALH:ta palaamaan kotimaahansa herättelemään 

ennenaikaista kiinnostusta. 

Mikäli Amway aloittaa toiminnan virallisesti uudella markkina-

alueella, Amway yleensä julkistaa markkinoiden avaamisen yhtiön 

virallisessa viestinnässä. Näissä ilmoituksissa julkistetaan 

markkinoiden avaamispäivämäärä, kerrotaan, minkälainen 

toiminta on sallittua ennen avaamista ja  annetaan muita, ALH:ien 

menes tyksellisen osallistumisen kannalta tärkeää tietoa. Jos 

Amway ei ole avannut markkina-aluetta virallisesti, kaikki aluetta 

koskeva ALH-toiminta on kiellettyä. Mitään mainintoja tiedotus-

välineissä Amwayn PR-toiminnasta tai laillisista ilmoituksista, 

jotka Amwayn edellytetään jättävän uudella markkinaalueella, ei 

saa tulkita viralliseksi ilmoitukseksi Amwayn aikeesta aloittaa 

toiminta uudella markkina-alueella.

TOIMINTA, JOKA ON KIELLETTYÄ KAIKKINA AIKOINA 

Amway on ottanut käyttöön avaamattomilla markkina-alueilla 

harjoitettua luvatonta toimintaa koskevan nollatolerans-

siperiaatteen. Alla on yhteenveto toiminnasta, johon nollatolerans-

siperiaatetta sovelletaan riippumatta siitä, tapahtuuko toiminta 

avaamattomilla vai Amwayn virallisesti avaamilla markkinoilla. 

Amway pidättää oikeuden ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin ja/ 

tai hylätä uutta markkina-aluetta koskevan hakemuksen tai ottaa 

käyttöön muita sanktioita vastaanotettuaan ketä tahansa ALH:aa 

koskevan, varmistettavissa olevan valituksen. 

1.  ALH:t eivät saa pyytää muita ALH:ia oman sponsorilinjansa 

tai henkilökohtaisen ryhmänsä ulkopuolelta hankkimaan 

mahdollisia uusia jälleenmyyjiä uudella markkina-alueella. 

Tämä rikkoisi suoraan Amwayn ja ALH:ien välistä sopimusta 

ja olisi ALH:n markkina-alueella sovellettavien liiketoiminta-

ohjeiden ja kaupallisten periaatteiden vastaista. ALH:ien 

tulee seurata alkuperäistä sponsor i linjaansa, kun he hakevat 

valtuutusta uudella markkina-alueella. 

2.  Yksityisesti tuotetun kirjallisuuden, nauhojen tai muun Amwayn 

liiketoimintaan liittyvän Liiketoiminnan Tukimateriaalin 

(mukaan lukien internet-sivustojen, sähköpostin ja muiden 
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sähköisten mainonta- tai viestintävälineiden käyttö), jota 

Amway ei ole etukäteen hyväksynyt käytettäväksi kyseisellä 

markkina-alueella, tuonti on kielletty. Yhdelle markkina-

alueelle saatu lupa ei ole automaattisesti lupa käyttää 

materiaalia KAIKILLA markkina-alueilla, eikä varsinkaan 

uusilla tai avaamattomilla markkinoilla. 

3.  Minkään Amway-tuotteen maahantuonti mihin tahansa 

tarkoitukseen (paitsi henkilökohtaiseen käyttöön) mukaan 

lukien myynti, esittely tai näyttö, on ehdottomasti kielletty.  

Jos ALH tuo maahan tuotteita ja markkinointimateriaaleja  

ilman asianmukaisia lupia, rekisteröintejä ja 

pakkausmerkintöjä, hänelle ja Amwaylle voidaan määrätä 

huomattavia sakkoja tai vankilatuomio, ja materiaali 

ja tuotteet voidaan takavarikoida. Tämä myös horjuttaa 

Amwayn tavaramerkkien ja tuotemerkkien mainetta ja niihin 

liitettyä positiivista kuvaa. Se voi myös vaarantaa Amwayn 

mahdollisuudet avata markkina-alue tulevaisuudessa tai 

tarjota täyttä tuotevalikoimaa. 

4.  Uuden markkina-alueen mahdollisille uusille ALH:ille 

kohdistettu mainonta on kielletty sekä uudella markkina-

alueella että jälleenmyyjän kotimarkkina-alueella. 

Edelliseen sisältyvät lentolehtiset, ilmoitustaulut, 

käyntikorttien väärinkäyttö, kokousaikataulujen julkaisu ja  

tiedotusvälineiden huomion tavoittelu. ALH:t eivät 

saa osallistua prospektien etsintään ns. massahaulla  

käyttämällä puhelinluetteloita, ammattiliittojen jäsenluetteloita 

tms. ALH:t eivät saa missään tilanteessa käyttää 

joukkoviestinnän menetelmiä, kuten ilman vastaanottajan lupaa 

lähettävää mainontaa, TV:n ostoskanavia tai tietokoneverkkoja 

Amway-liiketoimintamahdollisuuden mainostamiseen. 

5.  ALH:t eivät saa väittää tai vihjata, että he ovat Amway 

Yhtymän tai sen tytäryhtiöiden/sivuliikkeiden työntekijöitä  

tai edustajia, eivätkä he saa sanoa, että he ovat Amwayn 

ainoita edustajia jossakin tietyssä maassa.

 

6.  Kaikki ALH:ien tuottamat esihakemukset tai vastaavat 

asiakirjat, jotka näyttävät sitovan mahdollisen uuden 

ALH:n liittymään tiettyyn sponsorilinjaan, ovat kiellettyjä. 

Ehdokaslomakkeita, jotka on tarkoitettu vain mahdollisten 

uusien ALH:ien tietojen keruuseen ALH:n henkilökohtaiseen 

käyttöön, ei saa KOSKAAN käyttää esihakemuksina,  

eivätkä ne ole laillisesti sitovia. Ehdokaslomakkeeseen  

ei saa ottaa mahdollisen ALH:n allekirjoitusta eikä sen 

kopiota saa jättää tälle. Ehdokaslomakkeen ja sen  

käytön ei saa koskaan antaa syytä olettaa, että ne sitoisivat 

tai velvoittaisivat mahdollista uutta ALH:aa millään tavalla. 

7.  Markkinoilla, joita Amway ei ole vielä avannut, asuvia 

mahdollisia uusia ALH:ia ei tule kutsua mihinkään millään 

markkina-alueella järjestettävään ALH:n tai yhtiön spon-

soroimaan tapahtumaan. 

8.  Amwayn myyntisuunnitelman esittely tai Amwayn tuottamien 

tai toimittamien tuotteiden maahantuonti tai myynti on 

kiellettyä avaamattomilla markkinoilla. 

AMWAYN AVAAMATTOMILLA MARKKINOILLA HARJOI-

TE  TUSTA LUVATTOMASTA TOIMINNASTA ANNETUT 

RANGAISTUKSET 

 

Rangaistus voi olla mikä tahansa Amwayn asianmukaiseksi 

katsoma toimenpide. Kurinpitotoimenpiteet voivat vaihdella 

sääntöjä rikkovan ryhmän uudelleenkoulutuksesta ja/tai 

uutta markkina-aluetta koskevan hakemuksen hylkäämisestä 

tai käsittelyn eväämisestä ja/tai toiminnan keskeyttämisestä 

sääntöjä rikkovan ALH:n liiketoiminnan lakkauttamiseen.  

Kurin pitotoimenpide voi vaikuttaa negatiivisesti sääntöjen  

rikkojan vuosibonuksiin, palkintoihin ja muihin palkkioihin, 

kuten myynnin kannustusbonuksiin, ei-rahapalkintoihin ja  

FAA-palkkioihin. 

1.  Sopimatonta toimintaa koskevat valitukset on jätettävä 

kirjallisesti asianmukaiselle Amwayn toimistolle, jossa ne 

arvioidaan ja käsitellään tapauskohtaisesti. Amway voi 

harkin  tansa mukaan tutkia raportoitua toimintaa raportin 

paikkan sapitä vyyden ja mahdollisen rikkomuksen 

merkittävyyden määrittämiseksi. 

2.  Rangaistus voi olla mikä tahansa Amwayn asianmukaiseksi 

katsoma toimenpide, mukaan lukien toiminnan keskeytys 

tai lakkautus. Amway voi kieltää luvattomasta toiminnasta 

avaamattomilla markkinoilla ansaitut palkinnot ja tunnustukset 

ja saattaa estää sääntöjä rikkonutta ALH:aa pääsemästä 

uusille markkinoille. 

3.  Mikäli rangaistus on liiketoiminnan lakkauttaminen, 

ALH voi käyttää Amwayn sivuliikkeen liiketoimintaohjeiden,  

kaupal listen periaatteiden tai soveltuvien toiminta-

periaatteiden toimeenpanomenettelyjen mukaista  

vetoomusoikeuttaan. 

4.  Platina-tason ALH:ien vastuulla on varmistaa, että kaikki 

heidän organisaationsa ALH:t, joilla on toimintaa kan sain-

välisillä markkinoilla, ymmärtävät nämä säännöt. Jokaisen 

ALH:n vastuulla on noudattaa näitä periaatteita. 

5. Luvattomaan toimintaan syyllistyneitä voidaan vaatia 

toimittamaan Amwaylle nimet ja osoitteet sisältävä luettelo 

kaikista henkilöistä, joihin hän oli yhteydessä uusien ALH:ien 

hankkimistarkoituksessa.

Tätä sääntöä tarkistettiin viimeksi 12.4.2011.
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