
 
 

 
 

Ehdot ALH hakemuslomake           Finland 
 
 
1. Hakemus; sopimuksen syntyminen. Lähettämällä tämän hakemuksen tässä mainittu henkilö (”sinä”) 
suostuu, edellyttäen että Amway hyväksyy sen ja muut vaatimukset täyttyvät, toimimaan Amwayn 
välittäjänä eli Amwayn Liikkeenharjoittajana (”ALH”) tässä ja kaikissa viittaamalla liitetyissä asiakirjoissa 
asetettujen ehtojen mukaisesti. Mitä tulee ALH-sopimuksiin, jotka yhteishakijat solmivat ennen 1. 
helmikuuta 2021 ja jotka tämä sopimus korvaa, yhteishakijat toimivat yhdessä välittäjänä ja heihin 
viitataan yhteisnimityksellä ”sinä”. ALH-sopimus (”sopimus”) koostuu näiden ehtojen (”ehdot”) lisäksi 
kaupallisista periaatteista, digitaalisista viestintästandardeista, vakiintuneesta käytännöstä, 
tietosuojailmoituksesta, muista käytännöistä ja standardeista ja muista asiakirjoista, jotka Amway 
myöhemmin julkaisee ja määrittelee liiteasiakirjoiksi (yhdessä ”liiteasiakirjat”) ja joita Amway voi 
muuttaa aika ajoin. Lukuun ottamatta asiakirjoja, jotka Amway myöhemmin julkaisee ja määrittelee 
liiteasiakirjoiksi, kaikki yllä oleva materiaali annettiin käyttöösi tämän hakemuksen lähetyksen yhteydessä. 
Hyväksyt, että näiden ehtojen tai liiteasiakirjojen ehtojen rikkominen katsotaan ALH-sopimuksen 
rikkomukseksi. Mikäli tämän näiden ehtojen ja liiteasiakirjojen ehtojen välillä on eroa, nämä ehdot ovat 
voimassa. Amway voi oman harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä tämän hakemuksen. Jos ja kun 
Amway hyväksyy tämän hakemuksen, ALH-sopimus astuu voimaan ja on sitova hyväksymisen jälkeen ja 
tarvittaessa kun olet maksanut kiinteän vuosimaksun, joka kattaa Amwayn tarjoamat hallinto- ja 
verkkopalvelut ja Amway-kirjallisuuden päivitykset. Sopimus katsotaan kuitenkin päättyneeksi, jos et 
tämän jälkeen allekirjoita sitä kaupallisten periaatteiden säännössä 3.5 ilmoitetun ajan kuluessa. Sopimus 
solmitaan sinun ja AMWAY Suomen (”Amway”) välillä (yhdessä ”osapuolet”). AMWAY Suomi on vuonna 
1999 rekisteröity sivuliike (y-tunnus 1526195-9), jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Carl 
Gustavsgade 3, 1.th. , 2630 Taastrup, Denmark Amwaytä edustaa tämän sopimuksen nojalla 
asianmukaisesti valtuutettu edustaja. Amway voi hyväksyä tämän sopimuksen toimittamalla sinulle 
hyväksymisen asianmukaisella tavalla yhdessä Amwayn ALH-numeron kanssa. Mikäli Amway hylkää 
tämän sopimuksen, sinulle ilmoitetaan asiasta kirjallisesti. Amway palauttaa tähän liittyen maksetut 
rahasummat edellyttäen, että palautat Amwaylle (Amwayn kustannuksella) kaiken siltä saadun kirjallisen 
materiaalin ja tuotteet. Voit syytä ilmoittamatta päättää sopimuksen ilman seuraamuksia tai 
korvausvastuuta toimittamalla Amwaylle kirjallisen päättämisilmoituksen 90 kalenteripäivän kuluessa 
saatuasi Amwayltä vahvistuksen sopimuksen hyväksymisestä. Amway palauttaa tällöin sinulle kaikki 
maksut, 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, Carl Gustavs Gade 3, 1. th., 2630 Taastrup, Denmark, puh. 
(09) 7252 2257, faksi (09) 7252 2258 tai sähköposti: amway_suomi@amway.com) päätöksestänne 
peruuttaa sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). 
Voitte käyttää 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. 
 
2. Kesto; uusinta 
a. Sopimus on määräaikainen. Jollei sopimusta toisen sopimusosapuolen toimesta päätetä kohdan 12 
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. 
b. Ellei sopimusta ole päätetty aiemmin, sopimus päättyy automaattisesti sovellettavan kalenterivuoden 
joulukuun 31. päivänä. 
c. Sopimus voidaan uusia suorittamalla uusintamaksu ja pyyntö Amwaylle kaupallisten periaatteiden 
säännön 3.9 mukaisesti tai automaattisella uusinnalla, jos siitä on sovittu Amwayn kanssa kirjallisesti. 
Amwayn on hyväksyttävä uusintapyyntö. Amway voi syytä ilmoittamatta hylätä uusintasäännön 
kaupallisten periaatteiden säännön 3.9 mukaisesti, jolloin Amway palauttaa sille tällaiseen 
uusintapyyntöön liittyen maksetut summat. 
d. Ellei Amwayn kanssa ole erikseen sovittu toisin kirjallisesti, kunkin uusinnan kesto on yksi 
kalenterivuosi. 
 
3. Ei työsuhde. Sinun ja Amwayn välille ei muodostu minkäänlaista työ-, toimilupa-, tai muuta 
riippuvuussuhdetta, ja sinun on täten luovuttava kaikista päinvastaisista vaateista. 
a. Sinä ymmärrät ja hyväksyt, että tämän sopimuksen nojalla toimit itsenäisenä alihankkijana ja 
välittäjänä, joka edistää Amway-tuotteiden myyntiä, et Amwayn kaupallisena edustajana, asiamiehenä tai 
työntekijänä. 
b. Hyväksyt lisäksi olevasi vastuussa kaikista kuluista, joita syntyy rekisteröinnin yhteydessä tai itsenäisen 
liiketoiminnan hoitamisesta ALH:na. Amway ei sinänsä edellytä sinulta mitään aikaan tai rahaan liittyvää 
panostusta, eikä Amway ole sitoutunut korvaamaan kaupallisten periaatteiden kohdan 2 määritelmän 
mukaiseen ALH:n liiketoimintaan mahdollisesti kuluvaa aikaa tai kuluja. 
 
4. Nimityksen laajuus ja edut. 
a. Jos sinut nimitetään ALH:ksi, edellyttäen että noudatat sopimusta, Amway myöntää sinulle oikeuden 
mainostaa Amway-tuotteita ja helpottaa niiden myyntiä loppukäyttäjille (”loppuasiakkaat”)  kaupallisten 
periaatteiden kohdan 2 määritelmän mukaisella markkina-alueella. 
b. Lisäksi olet oikeutettu: (a) saamaan palkkioita, käteisedut mukaan lukien, bonuksia, provisioita tai 
muuntyyppisiä maksuja Amwayltä alla kuvatun mukaisesti; (b) osallistumaan 
myynninkannustinohjelmaan; (c) sponsoroimaan, tukemaan ja motivoimaan ihmisiä liittymään Amwayhin 
sinulle toimitetussa Core Planissä (Amwayn Myynti- ja markkinointisuunnitelma eli ”plan /suunnitelma”) 
määritetyin ehdoin ja (d) ostamaan Amway-tuotteita suoraan Amwayltä omaan käyttöösi. 
 
5. Velvollisuutesi. 
a. Sinun tulee parhaasi mukaan edistää Amwayn ja sen tuotteiden tuotemerkkitietoisuutta, hankkia 
Amwayn loppuasiakkaita, huolehtia näistä loppuasiakkaista ja neuvoa heitä ja ennen kaikkea hankkia 
liiketapahtumia Amway-tuotteiden myyntiä varten. 
b. Sinun tulee tarjota loppuasiakkaille mahdollisimman hyviä neuvoja ja hankit siihen tarkoitukseen 
tarvittavat tekniset ja kaupalliset tiedot. Sinun tulee ilmoittaa Amwaylle viipymättä loppuasiakkailta 
saaduista reklamaatioista tai vastaavista ilmoituksista. 
c. Sitoudut ilmoittaman Amwaylle kaikista tietämistäsi tai tietoosi tulevista epäilyksistä, jotka koskevat 
hankkimiesi loppuasiakkaiden luottokelpoisuutta. Sinulla ei ole oikeutta periä maksamattomia velkoja. 
d. Sinun tulee suojata Amwayn etuja. Sinun tulee noudattaa Amwayn jakeluohjeita. 
e. Sinulla ei ole oikeutta tarjota Amway-tuotteita Amwayn määrittämiä hintoja alhaisemmilla hinnoilla tai 
muilla kuin parhaillaan sovellettavilla maksu- ja toimitusehdoilla. 
f. Sinun tulee ilmoittaa Amwaylle kaikista merkittävistä olosuhteista, jotka koskevat Amway-tuotteiden ja 
loppuasiakassuhteiden menestystä. Sinun tulee ilmoittaa Amwaylle välittömästi kaikista tietämistäsi tai 



 
 

 
 

tietoosi tulevista immateriaalioikeuksien, tavaramerkkioikeuksien tai tekijänoikeuksien sekä Amwayn 
Amway-tuotteita koskevan tietämyksen loukkauksista. Sinun tulee ehdottomasti noudattaa Amwayn 
immateriaaliomaisuutta koskevia vaatimuksia kaupallisten periaatteiden kohdan 9 mukaisesti. 
g. Sinun tulee noudattaa kaikkia lakisääteisiä ja/tai virallisia säädöksiä, lakeja, ohjeita, päätöksiä tai 
asetuksia, jotka koskevat sinua tai Amway-tuotteiden jakelua. Sinun tulee omalla vastuullasi myös 
noudattaa reilun kilpailun sääntöjä kaupallisten periaatteiden kohdan 2 määritelmän mukaisella 
markkina-alueella. Sinun tulee maksaa omalla vastuullasi ja omalla kustannuksellasi kaikki verot ja maksut 
sekä kulut ja tullit, jotka aiheutuvat liiketoiminnan perustamisesta ja/tai toiminnasta. Sitoudut 
noudattamaan kaikkia sovellettavia lakiin ja verotukseen liittyviä vaatimuksia ja noudattamaan kaikkia 
sovellettavia lakeja, säännöksiä ja/tai sääntöjä sopimuksen alaisessa toiminnassa, mukaan lukien mm. 
kaikki sovellettavat kuluttajansuojalakiin liittyvät lait ja säädökset. Lisäksi sitoudut pidättäytymään 
toiminnasta, joka voisi loukata Amwayn tai muiden ALH:ien mainetta tai Amwayn nimeen tai sen 
tuotemerkkeihin liittyvää liikearvoa. Sitoudut todistamaan kyseisten lakien noudattamisen, mikäli Amway 
vaatii sitä. 
h. Sinun tulee esitellä Amway-tuotteita asiakkaille ympäristössä, joka vastaa Amwayn kuva- ja 
myyntifilosofiaa. Kaiken Amway-tuotteiden mainonnan tulee olla kaupallisten periaatteiden säännön 
4.3.5 artiklan mukaista. 
i. Sinun tulee ehdottomasti noudattaa yksityisyyden suojaa ja luottamuksellisia tietoja koskevia 
vaatimuksia kaupallisten periaatteiden säännön 4.19 mukaisesti. 
 
6. Tuotteiden ostoehdot. Amway-tuotteiden täsmällinen kuvaus on annettu Amwayn virallisessa 
kirjallisessa materiaalissa ja Amwayn virallisilla verkkosivustoilla. 
Loppuasiakkaiden Amway-tuotteiden ostoissa noudatetaan kaikkia Amwayn virallisessa kirjallisessa 
materiaalissa olevia ostoehtoja. Amway pidättää oikeuden lopettaa ja/tai keskeyttää minkä tahansa 
tuotteen tai tuotesarjan ja muuttaa ALH-hinnastoa milloin tahansa. 
 
7. Palkkio. Amwayn Core Planin mukainen palkkio lasketaan kuukausittain niiden Amway-tuotteiden 
ja -palvelujen myynnistä loppuasiakkaille, joita markkinoit itse ja asiaankuuluvan liiketoimintaryhmän 
kautta, kuten liiteasiakirjoissa on määritelty. 
 
8. Nimen ja henkilöhahmon käyttö. Hyväksyt, että Amway voi hankkia valokuvia, videoita ja muuta 
tallennettua mediaa sinusta. Tämä suostumus koskee tarvittaessa myös yhteishakijoita. Hyväksyt, että 
Amway voi käyttää tällaista tallennettua mediaa ilman korvausta mihin tahansa lailliseen tarkoitukseen, 
mukaan lukien mm. käyttö Internetissä (WWW), valokuvauksessa, muussa audiovisuaalisessa 
materiaalissa sekä Amwayn esitteissä ja mainoksissa. Ymmärrät, että voit peruuttaa tämän valtuutuksen 
lähettämällä kirjallisen ilmoituksen peruutuksesta edellä mainittuun rekisteröityyn Amwayn 
osoitteeseen. 
 
9. Liiketoiminnan tukimateriaalit (Business Support Material BSM). ALH:aa ei velvoiteta ostamaan 
kaupallisten periaatteiden kohdan 2 määritelmän mukaisia liiketoiminnan tukimateriaaleja. 
 
10. Siirto. Vain sinä voit siirtää tämän sopimuksen ja samoin vain sinä voit siirtää tämän sopimuksen 
oikeudet ja delegoida tämän sopimuksen mukaiset velvollisuudet ainoastaan Amwayn etukäteen 
antamalla kirjallisella luvalla kaupallisten periaatteiden kohdissa 6 ja 10 määrättyjen menettelyjen 
mukaisesti. 
 
11. Ehtojen muuttaminen. Amway voi muuttaa tämän sopimuksen ehtoja tai niiden osia, mukaan lukien 
liiteasiakirjojen ehdot, ilmoittamalla tällaisista muutoksista Amwayn virallisessa kirjallisuudessa, mukaan 
lukien Amwayn viralliset verkkosivustot tai muut sovellettavan lainsäädännön nojalla sallitut järjestelyt. 
Muutokset tulevat voimaan kussakin ilmoituksessa mainittuna päivämääränä, kuitenkin aikaisintaan 
neljän (4) viikon kuluttua ilmoituksesta, ellei laissa toisin säädetä. Kaikki muutokset, jotka ovat tarpeen, 
jotta sopimus voidaan kaikilta osin tai osittain saattaa sovellettavan lain mukaiseksi, tulevat kuitenkin 



 
 

 
 

voimaan välittömästi Amwayn hyväksyttyä ne. Jollet hyväksy ehtojen muutoksia, voit irtisanoa 
sopimuksen välittömästi. 
 
12. Sopimuksen lopettaminen. 
a. Voit lopettaa tämän sopimuksen antamalla Amwaylle kirjallisen ilmoituksen. 
b. Lopettamiseen Amwayn toimesta ilman syytä sovelletaan laissa säädettyjä 
ennakkoilmoitusvaatimuksia. 
c. Lopettamisen Amwayn toimesta, jos rikot sopimusta olennaisesti, tulee olla kaupallisten periaatteiden 
kohtien 11 ja 12 mukainen. 
d. Sopimuksen lopettaminen mistä tahansa syystä lopettaa osapuolten oikeudet ja velvollisuudet toisiaan 
kohtaan lukuun ottamatta niitä oikeuksia, jotka tässä määritetään voimassa säilyviksi tai jotka säilyvät 
voimassa lain nojalla. 
 
13. Sovellettava laki ja toimivaltaiset tuomioistuimet. Tähän sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan 
Suomen lakia. 
 
14. Muuta. 
a. Tämä sopimus, liiteasiakirjat mukaan lukien, muodostaa osapuolten välisen sopimuksen 
kokonaisuudessaan. Muita sopimuksia, lisäsopimuksia tai ehtoja ei ole. Tämä sopimus korvaa kaikki 
suulliset tai kirjalliset sopimukset tai ehdot, jotka on tehty ennen tämän sopimuksen solmimista, sekä 
kaikki muut ennen tämän sopimuksen solmimista tehdyt kirjeenvaihdot tai ehdotukset. 
b. Ellei laissa toisin määrätä, kaikki tämän sopimuksen mukaiset vaateet vanhentuvat 12 kuukauden 
kuluttua. Vanhentumisaika alkaa vaateen tekemisestä mutta ei ennen sitä, kun vaateen esittänyt osapuoli 
on tullut tietoiseksi vaateen perustana olevista seikoista. Tämä rajoitus ei vaikuta vastuuseen tahallisesta 
tai törkeästä huolimattomuudesta, vahingosta, joka johtuu henkilön hengen, kehon tai terveyden 
loukkaamisesta eikä tuotteisiin liittyvästä vastuusta; tällöin sovelletaan laissa säädettyä vanhentumisaikaa 
ja vanhentumisajan alkamista. 
c. Jos jokin tämän sopimuksen ehto, mukaan lukien liiteasiakirjat, on tai muuttuu pätemättömäksi tai 
täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta sopimuksen muiden ehtojen voimassaoloon, ja ne pysyvät 
voimassa. 
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