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  TOIMINTAPERIAATE 1:  ALH-LIIKETOIMINNAN 
UUDELLEEN KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI TOISEEN 
SPONSORILINJAAN 
SIIRTÄMINEN

Amway pidättää oikeuden muuttaa tätä 
toimintaperiaatetta, kuten ALH-sopimuksen ehdoissa on 
ilmoitettu. Muutettu toimintaperiaate muodostaa 
voimassa olevan toimintaperiaatteen 
sopimussisältöineen, johon siinä viitataan, ja korvaa 
vanhan toimintaperiaatteen kokonaan ellei 
nimenomaisesti muuta ole määrätty. 

Sponsorilinjojen anomukset

ALH voi anoa siirtoa toiseen sponsorilinjaan. ALH voi 
lisäksi anoa lupaa säilyttää paikkansa oman 
liiketoimintaryhmänsä sponsorina (ja että hänen 
liiketoimintaryhmänsä siirretään sponsorinsa mukana).
ALH-sopimuksen muutosta edellyttäviin 
sponsorilinjamuutoksiin tarvitaan ALH:n ja Amwayn 
välinen kirjallinen sopimus.
ALH vakuuttaa ymmärtävänsä, että
(1)   sponsorilinjan myyntiin, muuttamiseen ja siirtoon, 

ALH-liiketoiminnan osan sulauttamiseen, kahden 
ALH-liiketoiminnan yhteistyöhön tai sulauttamiseen 
tai ALH-liiketoiminnan erotteluun tai jakamiseen 
tarvitaan Amwayn nimenomainen kirjallinen 
suostumus.

(2)  ALH-liiketoiminnan myynnin, siirron tai sulauttamisen 
yhteydessä ei saa tapahtua sponsorilinjan 
strategista uudelleenjärjestelyä.

(3)   Amway voi harkintansa mukaan hylätä ALH-
liiketoiminnan sponsorilinjan muutosanomuksen, 
vaikka ALH olisi noudattanut anoessaan asiaa 
koskevia Amway-sääntöjä, toimintaperiaatteita ja 
standardeja tai muita menettelyä koskevia  
ALH-sopimuksen ehtoja.

Uudelleenjärjestelystä on oltava etua Amwaylle, 
kyseiselle ALH:lle, ALH:n sponsorille ja sponsorilinjan 
muille ALH:ille.

Uudelleenjärjestelyä haluavan ALH:n on lähetettävä 
Amwaylle kirjallinen anomus, josta käyvät ilmi 
uudelleenjärjestelyä haluava ALH-liiketoiminta, 
sponsorilinja jota uudelleenjärjestely koskee, ja syyt  
muutosanomukseen. Anomuksessa on oltava jäljempänä 
määritellyt allekirjoitukset. Aktiivisten ALH-liiketoimintojen 
uudelleenjärjestelyanomusten lisäksi Amway käsittelee 
ALH-liiketoimintojen uudelleenkäyttöönottoanomuksia, 
jos liiketoiminta on lakkautettu puuttuvan uusinnan 
vuoksi, ja entisten ALH:ien uusia hakemuksia niiden 

sääntöjen mukaisesti, jotka on kuvattu tämän 
toimintaperiaatteen ensimmäisessä osassa.

1. Henkilökohtaiset sponsorimuutokset
ALH voi anoa seuraavan menettelyn mukaisesti sen 
ALH:n muuttamista, jonka Amway on rekisteröinyt 
hänen sponsorikseen:

1.1 ALH:n on lähetettävä Amwaylle kirjallinen anomus 
seuraavine liitteineen:
(a)  kirjallinen suostumus, jonka ovat allekirjoittaneet 

kaikki hakijan ylälinjan ALH:t ensimmäiseen 
pätevöityneeseen Platinaan asti tämä mukaan lukien

(b)  uuden sponsorin ja uuden ylälinjan Platinan 
kirjallinen suostumus.

1.2 Amway voi ottaa yhteyttä kehen tahansa 
kansainväliseen sponsoriin ja kansainvälisen 
johtajuusbonuksen saajaan ja antaa tälle 30 päivää 
aikaa tehdä huomautuksia.

1.3 Mikäli Amway hyväksyy anomuksen, muutosta 
hakeneen ALH:n paikallinen/kummisponsori muutetaan 
ja sponsori/ylälinja, jonka alaisuudesta ALH on halunnut 
siirtyä pois, ei ole enää rekisteröity sponsoriksi. 
Kansainvälinen sponsori säilyy.

2. Ryhmän sponsorimuutokset 
ALH:t, jotka eivät ole pätevöityneet Platinaksi tai joita 
Amway ei ole tunnustanut johtaviksi ALH:iksi, voivat 
seuraavan menettelyn mukaisesti anoa Amwaylta
•  että sponsoria muutetaan 
•  että jotkut tai kaikki alalinjan ALH:t, jotka jäävät  

hakevan ALH:n alalinjaan (vain ALH:t, jotka eivät ole 
pätevöityneet Platinaksi tai sitä ylemmäksi), siirtyvät 
sponsorimuutoksen mukana 

•  että jotkut tai kaikki alalinjan ALH:t jäävät hakevan 
ALH:n alalinjaan (vain ALH:t, jotka eivät ole 
pätevöityneet Platinaksi tai sitä ylemmäksi) 
sponsorimuutoksen jälkeen.

2.1 ALH:n on lähetettävä Amwaylle kirjallinen anomus  
seuraavine liitteineen:
(a)  kirjallinen suostumus, jonka ovat allekirjoittaneet 

kaikki ne hakijan alalinjan ALH:t, jotka haluavat 
jatkaa ALH:n alalinjassa sponsorimuutoksen jälkeen

(b)  kirjallinen suostumus kaikilta hakevan ALH:n 
ylälinjan ALH:ilta ensimmäiseen Platinaan tai sitä 
ylemmäksi pätevöityneeseen ALH:aan asti tämä 
mukaanlukien ja kaikilta ylälinjan ALH:ilta, jotka 
ovat pätevöityneet Platinaksi tai sitä ylemmäksi 
aina ensimmäiseen Smaragdiin tai sitä ylemmäksi 
pätevöityneeseen ALH:aan asti tämä mukaan 
lukien
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(c)  kirjallinen suostumus uuden sponsorilinjan 
sponsorilta ja ylälinjan Platinalta.

2.2 Mikäli ensimmäinen Platinaksi tai sitä ylemmäksi 
pätevöitynyt ylälinja on pätevöitynyt myös Smaragdiksi 
tai sitä ylemmäksi, ALH:n täytyy hankkia kirjallinen 
suostumus seuraavalta ylälinjalta, joka on pätevöitynyt 
Platinaksi tai sitä ylemmäksi.

2.3 Amway voi ilmoittaa ensimmäiselle ylälinjan 
pätevöityneelle Timantille ja antaa 30 päivää aikaa 
huomautuksia varten.
2.3.1 Amway voi ilmoittaa mahdollisille kansainvälisille 
sponsoreille ja kansainvälisen johtajuusbonuksen 
saajille ja antaa 30 päivää aikaa huomautuksia varten.
2.3.2 Jos Amway hyväksyy anomuksen, muutosta 
hakeneen ALH:n paikallinen/kummisponsori muutetaan 
ja sponsori/ylälinja, jonka alaisuudesta ALH on halunnut 
siirtyä pois, ei ole enää rekisteröity sponsoriksi. 
kansainvälinen sponsori säilyy.

2.4 ALH, joka on kyseisellä hetkellä Amwayn hyväksymä 
johtava ALH, ei voi siirtyä ryhmän mukana tämän 
säännön nojalla.
Entinen johtava ALH voi anoa siirtoa, jos on kulunut yli 
kaksi vuotta viimeisen kuukauden lopusta, jona hakeva 
ALH tunnustettiin johtavaksi ALH:ksi.

3. Uusi hakemus uuden sponsorin alaisuudessa
Amway voi hyväksyä entisen ALH:n hakemuksen vain  
seuraavin ehdoin:

3.1 Mikäli nykyisen sponsorin alainen ALH-liiketoiminta 
on loppunut, lakkautettu tai jätetty uusimatta, ALH voi 
•  tulla uuden sponsorin sponsoroimaksi uutena ALH:na 

kuuden kuukauden liiketoimintatauon jälkeen. ALH ei saa 
kuulua toisen ALH:n sponsorointilinjaan, jos kyseinen ALH 
on vaihtanut sponsorointilinjaa tai ollut aikaisemmin 
hänen yläpuolellaan alkuperäisessä sponsorointilinjassa 
Platina-tasolle saakka tai hänen alapuolellaan entisessä 
liiketoimintaryhmässä ensimmäiseen vähintään Platina-
tasoiseen ALH:n saakka.

•  tulla vähintään kahden vuoden liiketoimintatauon jälkeen 
sellaisen sponsorin sponsoroimaksi, mukaan lukien 
ALH:n entinen sponsori, joka on sittemmin siirretty toisen 
sponsorin alaisuuteen tai jolla on uusi sponsori.

Liiketoimintatauko alkaa siitä päivästä, jona Amway 
vastaanottaa irtisanomisilmoituksen. Mikäli entistä 
ALH-sopimusta ei uusita, liiketoimintatauko alkaa siitä 
päivästä, jona ALH-liiketoiminta vanhenee kaupallisten 
periaatteiden mukaan. Entinen ALH voidaan lisätä 
olemassa olevaan ALH-liiketoimintaan aikaisintaan 24 
kuukauden kuluttua hänen ALH-sopimuksensa 
irtisanomisesta tai päättymisestä ja ainoastaan Amwayn 
nimenomaisella valtuutuksella.

3.2 Hakeakseen uutta ALH-liiketoimintaa tämän 
liiketoimintataukoa koskevan säännön mukaisesti ALH:n on 
täytettävä uusi ALH-hakemuslomake, jonka saa Amwaylta. 

3.3 Entinen ALH ei saa liiketoimintatauon aikana 
harjoittaa lainkaan Amwayhin liittyvää liiketoimintaa, 
jota on erityisesti
3.3.1 Amway-tuotteiden ja -palvelujen ostaminen 
suoraan Amwaylta ALH:na liiketoiminnan käyttöön 
(tuotteita saa ostaa vain henkilökohtaiseen käyttöön)
 3.3.2 Amway-tuotteiden ja -palvelujen myyminen ja 
myyntiin osallistuminen  esimerkiksi tilauksia 
vastaanottamalla, toimituksia hoitamalla tai maksuja 
vastaanottamalla, muuten kuin Amwayn 
takaisinostokäytännön perusteella (kohta 3.8).
 3.3.3 Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman 
esitteleminen mahdollisille ALH:ille
 3.3.4 ALH-sopimuskauden uusiminen tai uusimisen 
yrittäminen, mihin lukeutuu lomakkeiden lähettäminen 
Amwaylle tässä tarkoituksessa 
 3.3.5 osallistuminen kokouksiin tai tapahtumiin, joita 
ALH:t järjestävät tai markkinoivat tai joita järjestetään 
tai markkinoidaan ALH:ille tai mahdollisille ALH:ille 
tapahtumamaasta riippumatta
3.3.6 osallistuminen Amwayn kokouksiin mukaan lukien 
ALH:ien järjestämät kokoukset
 3.3.7 osallistuminen toimintoihin toisen ALH:n puolesta 
joko omissa nimissä tai toisen ALH:n nimissä
3.3.8 koulutusmateriaalin (BSM) markkinoiminen, 
myyminen tai tulojen hankkiminen sen avulla. 

3.4 Tämän toimintaperiaatteen mukaan 
liiketoimintataukoa eivät riko seuraavat toiminnat:
 3.4.1 kirjallisen siirtoanomuksen hankkiminen tai 
lähettäminen
 3.4.2  käsittelyanomuksen lähettäminen  
tarkastustoimikunnalle
 3.4.3 ALH:n entisen ALH-liiketoiminnan tilaa koskevan 
kyselyn lähettäminen Amwaylle
 3.4.4 toimiminen ALH:na toisessa ALH-liiketoiminnassa 
toisessa maassa, jossa Amwaylla on liiketoimintaa
 3.4.5 maksun vastaanottaminen Amwayn 
takaisinostokäytännön perusteella (Kaupalliset periaatteet, 
kohta 3.8)..
3.4.6 Jonkin ALH:n asiakkaaksi ryhtyminen ja asiakkaana 
oleminen Amway-asiakasmoduulin perusteella.

3.5 Siirtyvä tai sellainen ALH, jota kuuden kuukauden 
liiketoimintatauon jälkeen sponsoroi toisen 
sponsorilinjan sponsori, ei saa uudessa 
liiketoimintaryhmässään sponsoroida ALH:ia, jotka 
aiemmin olivat
•  häntä ylempänä hänen alkuperäisessä 

sponsorilinjassaan ensimmäiseen pätevöityneeseen 
Platinaan asti 
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•  häntä alempana hänen alkuperäisessä 
henkilökohtaisessa ryhmässään ensimmäiseen 
pätevöityneeseen Platinaan asti

3.6 ALH:n liiketoiminnan jatkuminen yhdessä maassa ei 
vaikuta hänen kelpoisuuteensa hakea kuuden (6) 
kuukauden liiketoimintatauon jälkeen ALH:ksi mihin 
tahansa muuhun maahan, jossa Amway harjoittaa 
liiketoimintaa ja joka ei ole mukana yhdessäkään 
sponsorilinjassa sen maan kanssa, jossa ALH:n 
liiketoiminta jatkuu.

3.7 Aiemmin kummisponsoroitu ALH voi hakea 
uudestaan sponsorointia kohtien 3.1, 3.2, 3.3 ja 3.4 
sekä seuraavien ehtojen mukaisesti: 
3.7.1 hakemuksen yhteydessä entisen ALH:n on 
selvitettävä, haluaako hän olla jälleen kansainvälisesti 
sponsoroitu ja kummisponsoroitu
 3.7.2 entinen ALH ei voi olla sellaisen sponsorin 
henkilökohtaisesti sponsoroima, joka on aikaisemmin 
ollut hänen yläpuolellaan hänen alkuperäisessä 
kummisponsorilinjassaan ensimmäiseen 
pätevöityneeseen Platinaan asti tai hänen alapuolellaan 
hänen henkilökohtaisessa ryhmässään ensimmäiseen 
pätevöityneeseen Platinaan asti, ellei ALH-liiketoiminnan 
lopettamisesta ole kulunut vähintään kahta (2) vuotta.

3.8 Korjaavat toimenpiteet: Mikäli Amway hyväksyy 
vahingossa entisen ALH:n ALH-sopimuksen ja huomaa 
myöhemmin ALH:n tai hänen puolisonsa rikkoneen 
liiketoimintataukoa, kyseessä olevaa ALH-sopimusta on 
rikottu. Amway voi ryhtyä Amwayn toimintaperiaatteen 5 
mukaisesti korjaaviin toimenpiteisiin, joihin voi kuulua 
näihin kuitenkaan rajoittumatta rikkomuksen tehneen 
ALH:n liiketoiminnan lakkauttaminen ja hänen entisen 
henkilökohtaisen ryhmänsä ja rikkomuksen aikana kertyneen 
liiketoiminnan volyymin siirto oikeaan sponsorilinjaan.

3.9 ALH:n oikeus esittää vastaväitteitä entisen ALH:n 
uudesta sponsorista lakkaa, kun on kulunut kaksi 
vuotta siitä päivästä, jona Amway hyväksyi uuden 
sponsorin sisältävän ALH-sopimuksen.

  TOIMINTAPERIAATE 2:  ALH-LIIKETOIMINNAN 
SIIRTÄMINEN TAI 
LUOVUTTAMINEN

Amway pidättää oikeuden muuttaa tätä 
toimintaperiaatetta, kuten ALH-sopimuksen ehdoissa on 
ilmoitettu. Muutettu toimintaperiaate muodostaa 
voimassa olevan toimintaperiaatteen 
sopimussisältöineen, johon siinä viitataan, ja korvaa 
vanhan toimintaperiaatteen kokonaan ellei 
nimenomaisesti muuta ole määrätty.

ALH-liiketoiminnan omistusoikeuden myyminen, ALH-
liiketoimintojen sulauttaminen tai ALH-liiketoiminnan 
erottelu ja jakaminen edellyttävät aina ALH-
sopimuksen muuttamista, josta ALH:n ja Amwayn 
tulee sopia kirjallisesti. ALH-liiketoiminnan 
omistusoikeuden myymistä ja ALH-liiketoimintojen 
sulauttamista koskevat muut ehdot on eritelty 
jäljempänä. Lisäksi Amway voi hyväksyä ja määrätä 
myös lisää ehtoja. 

1. ALH-liiketoiminnan myynti
ALH-liiketoiminnan myyntiin vaaditaan Amwayn 
nimenomainen kirjallinen suostumus. Amway-
liiketoimintansa myyvän ALH:n on kirjallisesti 
ilmoitettava myynnin vähimmäisvaatimukset, 
esimerkiksi myyntihinta, ja tarjottava ALH-liiketoiminta 
samoilla ehdoilla ALH:ille ostettavaksi tämän säännön 
määräämässä järjestyksessä.

Kaikilla pätevöityneillä ALH:illa on tietyssä etuoikeusjär-
jestyksessä oikeus lähettää ALH:lle ostotarjous 
myytävänä olevasta ALH-liiketoiminnasta, jos myyvä ALH 
ei ole hyväksynyt etuoikeusjärjestyksessä 
ensimmäisenä olevien ALH:ien tarjouksia heidän 
tarjousaikanaan. 

1.1 Ensimmäinen osto-oikeus: Myyvän ALH:n 
kansainvälinen sponsori (jos sellainen on).

1.2 Toinen osto-oikeus: Myyvän ALH:n kummisponsori 
(jos sellainen on) tai henkilökohtainen sponsori.

1.3 Kolmas osto-oikeus: Myyvän ALH:n 
henkilökohtaisesti sponsoroima ALH (jos sellainen on).

1.4 Neljäs osto-oikeus: Ylälinjan Platina seuraavaan 
pätevöityneeseen Timanttiin asti ja alalinjan Platina 
seuraavaan pätevöityneeseen Timanttiin asti (jos 
sellainen on).

1.5 Viides osto-oikeus: Kuka tahansa ALH, joka ei ole 
osallisena riita-asioissa (ja jonka Amway on arvioinut 
täyttävän tarvittavat ehdot ja joka on hyvämaineinen).

1.6–1.7 Varattu

1.8 ALH saa ostaa ALH-liiketoiminnan vain, mikäli hän 
on hyvämaineinen, hän on noudattanut ALH-
sopimustaan, hänellä on taloudelliset edellytykset ALH-
liiketoiminnan ostamiseen ja mikäli hän täyttää 
seuraavat Amwayn määrittämät ehdot:
(a)  hänellä on tarpeeksi kokemusta liiketoiminnasta, 

jotta hän voi osoittaa ymmärtävänsä täysin Amwayn 
liiketoiminnan ja Amwayn myynti- ja 
markkinointisuunnitelman 
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(b)  hän tuntee täysin Amwayn säännöt, toimintaperiaatteet 
ja standardit ja osoittaa halukkuutta noudattaa  
ALH-sopimuksen kaikkia ehtoja

(c)  hänellä on riittävästi resursseja myyvän ALH:n 
Amway-liiketoiminnan harjoittamiseen ja tarvittavan 
koulutuksen ja tukitoiminnan järjestämiseen

(d)  hän tuntee oleelliset, markkinoihin vaikuttavat 
tekijät, joilla voi olla vaikutusta ALH:n liiketoimintaan 

(e)  hän ei ole parhaillaan osallisena riita-asioissa tai 
konflikteissa, jotka voivat vaikuttaa hänen kykyynsä 
harjoittaa myyvän ALH:n ALH-liiketoimintaa 

(f)   hän on pätevä solmimaan ALH-sopimuksen Amwayn 
kanssa kaupallisten periaatteiden kohdan 3.3 
mukaisesti.

1.9 Ostotarjous: ALH:n, jolla on mahdollisuus ostaa ALH-
liiketoiminta, tulee lähettää myyntitarjoukseen 
perustuva kirjallinen ostotarjous ALH-liiketoimintansa 
myyvälle ALH:lle.

1.10 Ostotarjouksen hyväksyminen: Myyvä ALH voi 
oman harkintansa mukaan joko hyväksyä tai hylätä 
ostotarjouksen kirjallisesti kohtuullisen ajan kuluessa 
tarjouksen vastaanottamisesta.
 1.10.1 Mikäli myyvä ALH hyväksyy ostotarjouksen, 
asianosaisten tulee lähettää ostotarjous ja myyjän 
kirjallinen hyväksyntä Amwaylle tarkastusta ja 
hyväksyntää varten.
 1.10.2 Mikäli myyvä ALH hylkää ostotarjouksen tai 
mikäli kauppaa ei viedä päätökseen ja ALH haluaa 
edelleen myydä ALH-liiketoimintansa, sitä tulee tarjota 
uudelleen ostettavaksi ALH:ille kohdissa 1.1–1.5 
ilmoitetussa etuoikeusjärjestyksessä alkaen sen ALH:n 
etuoikeustasosta, jonka ostotarjouksen myyvä ALH tai 
Amway hylkäsi.
Mikäli myyvä ALH haluaa tarjota ALH-liiketoimintaansa 
myyntiin alkuperäisestä poikkeavin ehdoin, muutettu 
myyntitarjous tulee lähettää uudelleen ALH:ille kohdissa 
1.1–1.5 ilmoitetussa etuoikeusjärjestyksessä.
 1.10.3 Mikäli useampi kuin yksi saman etuoikeustason 
pätevöitynyt ALH lähettää ostotarjouksen ALH-
liiketoiminnasta, myyvä ALH saa vapaasti hyväksyä tai 
hylätä ostotarjoukset.

1.11 Amwayn suostumus: Amway voi joko hyväksyä tai 
hylätä ostotarjouksen kirjallisesti.

1.12 Bonusten ansaitseminen: Myyvä ALH suorittaa 
kaikki siirrettävän ALH-liiketoiminnan kertyneet 
bonukset ostavalle ALH:lle myyntisopimuksen 
mukaisesti, mikäli Amway on antanut tähän kirjallisen 
luvan. Myyvälle ALH:lle aiemmin myönnetyt tunnustukset 
eivät siirry automaattisesti ALH-liiketoiminnan ostavalle 
ALH:lle.

2. ALH-liiketoimintojen sulauttaminen ja yhdistäminen
Uusimatta jättämisestä, lopettamisesta, 
lakkauttamisesta, kuolemantapauksesta (jossa perintöä 
ei ole määrätty) tai muista tahattomista olosuhteista tai 
syistä, jotka eivät ole omistajien hallittavissa johtuvat 
sulautumiset ovat sallittuja, ainoastaan Amwayn 
kirjallisella hyväksynnällä.

3. Yhden ALH-liiketoiminnan sääntö
ALH saa olla omistajana, osaomistajana, allekirjoittajana 
tai nimettynä henkilönä vain yhdessä ALH-sopimuksessa 
ja yhdessä ALH-liiketoiminnassa lukuun ottamatta näissä 
toimintaperiaatteissa esitettyjä poikkeuksia.
ALH:lla voi olla useita omistusoikeuksia useammissa 
ALH-liiketoiminnoissa vain seuraavissa tapauksissa:

3.1 Varattu

3.2 Mikäli toiminnassa oleva ALH-liiketoiminta ostaa 
toisen ALH-liiketoiminnan näiden toimintaperiaatteiden 
mukaisesti.
3.3 Mikäli siirtäjä-ALH anoo, että toisen ALH:n nimi 
merkitään hänen ALH-liiketoimintansa toiseksi hakijaksi, 
ns. äänettömäksi yhtiömieheksi, jotta Amway-
liiketoiminnan siirtäminen helpottuisi siirtävän ALH:n 
mahdollisessa kuolemantapauksessa. Siirtäjän nimen 
on oltava merkittynä ALH-liiketoimintaan hänen 
kuolemaansa asti ja Amwaylle on toimitettava 
perinnönjakosopimus.
3.4 Mikäli liiketoimintaa harjoittava ALH perii ALH-
liiketoiminnan tai osan siitä.
3.5 Mikäli ALH omistaa useita ALH-liiketoimintoja tai 
osia niistä tämän toimintaperiaatteen mukaisesti, ALH-
liiketoimintoja voidaan harjoittaa saman 
kattolainsäädännön mukaisesti. Amway katsoo edelleen 
tällaiset ALH-liiketoiminnat erillisiksi ja kohtelee niitä 
itsenäisinä ALH-liiketoimintoina tunnustuksia ja 
bonuksia myönnettäessä.

4. Liiketoiminnan siirtäminen: 
ALH saa siirtää oman Amway-liiketoimintansa osaksi 
lapsensa tai lastensa Amway-liiketoimintaa seuraavilla 
edellytyksillä. 

4.1 Lapsen tai lasten tulee olla vanhempien 
henkilökohtaisesti sponsoroimia, tai vanhempien tulee 
olla lapsen tai lasten henkilökohtaisesti sponsoroimia.

4.2 Amway-liiketoiminnan tulee olla alkanut vähintään 
kaksi vuotta ennen liiketoiminnan siirtämistä.

4.3 Liiketoimintojen tulee olla vähintään Platina-tasolla, 
kun liiketoiminta siirretään.



7POHJOISMAIDEN TOIMINTAPERIAATTEET

4.4 Jos vanhempi tai vanhemmat menehtyvät tai tulevat 
henkisesti tai fyysisesti kyvyttömiksi harjoittamaan 
Amway-liiketoimintaa ennen ehtojen 4.2 ja 4.3 
täyttymistä, vanhempien Amway-liiketoiminnan perivillä 
lapsilla on oikeus saada erillinen Amway-liiketoiminta 
osaksi omaa liiketoimintaansa.

4.5 Amway ottaa pyyntöön kantaa arvioituaan tavoitteet 
sekä hyödyt Amwayn myynti- ja 
markkinointisuunnitelmalle.

4.6 Jos pyyntöön suostutaan, liiketoiminta siirretään 
seuraavasti:
4.6.1 Siirtämispäivä on seuraavan syyskuun 1. päivä.
4.6.2 Liiketoiminnan siirtämispäivänä lapset ja 
vanhemmat ovat oikeutettuja kaikkiin palkintoihin ja 
tunnustuksiin, jotka on ansaittu erillisen Amway-
liiketoiminnan perusteella edellisen pätevöitymisvuoden 
aikana.
4.6.3 Yhdistyneeseen Amway-liiketoimintaan perustuvat 
palkinnot ja tunnustukset alkavat kertyä 
siirtämispäivästä lukien. Pätevöitymisen päätyttyä 
siirtämispäivän jälkeen myönnetään korkeammat 
yhdistyneeseen Amway-liiketoimintaan perustuvat 
palkinnot.

5. Avioero, asumusero ja yhtiökumppanuuden 
päättyminen
Aina jos liiketoiminta määrätään hajautettavaksi  
tai jaettavaksi avioeron, asumuseron, 
yhtiökumppanuuden päättymisen tai yrityksen 
lakkauttamisen seurauksena, jakautumisen tulee 
toteutua liiketoiminnan taloudellisten ja muiden etujen 
mukaisesti sponsorilinjassa.

5.1 Avioero ja asumusero
Mikäli vain avioparin toinen osapuoli on allekirjoittanut 
ALH-sopimuksen, Amway tunnustaa vain tämän ALH:n 
avioeron jälkeen ja suorittaa bonukset, palkkiot ja 
tunnustukset vain tälle ALH:lle.
 5.1.1 Mikäli avioparin molemmat osapuolet ovat 
allekirjoittaneet ALH-sopimuksen, eronnut pari voi jatkaa 
ALH-liiketoiminnan harjoittamista yhdessä.
 5.1.2 Mikäli kyseessä on avioero tai virallinen asumusero, 
toinen hakija voi jättää alkuperäisen ALH-liiketoiminnan ja 
hakea omaa ALH-liiketoimintaa ennen lopullista 
avioeropäätöstä tai yhtiökumppanuuden virallista 
päättymistä. Tällaista ALH-liiketoimintaa sponsoroi 
alkuperäinen ALH-liiketoiminta. Todisteet asumuserosta on 
toimitettava Amwaylle uuden hakemuslomakkeen liitteenä. 
ALH:t, jotka eivät ole johtavia ALH:ita, voivat siirtyä uuteen 
ALH-liiketoimintaan alkuperäisestä ALH-liiketoiminnasta 
Amwayn toimintaperiaatteen 1 mukaisesti.
5.1.3 ALH:illa, jotka ovat pätevöityneet vähintään 
Platina-tasolle, on ensisijaisten vaihtoehtojen lisäksi 

mahdollisuus jakaa ALH-liiketoiminta niin, että toinen 
liikkeenharjoittajista rekisteröi uuden liiketoiminnan, 
joka lisätään sen ALH:n, joka pitää alkuperäisen 
liiketoiminnan, sponsoriksi. Tällaisissa tapauksissa, 
kaikki johtavat ALH:t jäävät jo olemassa olevan  
ALH-liiketoiminnan ryhmään.
(a)  Kyseessä oleva pyyntö pitää toimittaa Amwaylle 

tarkastusta ja hyväksyntää varten yhdessä 
ensimmäisen Platina-tasolle pätevöityneen sekä 
ensimmäisen Smaragdi-tasolle pätevöityneen 
ylälinjan ALH:n kirjallisen suostumuksen kanssa. 
Amway voi lähettää tiedon ensimmäiselle ylälinjan 
Timantille, antaen 15 päivää aikaa kommentoida.

(b)  ALH:t, jotka eivät ole johtavia ALH:ita, voivat siirtyä 
uuteen ALH-liiketoimintaan alkuperäisestä  
ALH-liiketoiminnasta Amwayn Kaupallisten 
Periaatteiden kohtien 6.2 ja 6.3 mukaisesti.

5.2 ALH-liiketoimintaa harjoittavan juridisen yksikön 
lakkauttaminen
Mikäli päinvastaisesta ei ole Amwayn kanssa 
nimenomaisesti kirjallisesti sovittu, ALH-liiketoiminta 
voidaan ennen ALH-liiketoimintaa harjoittavan juridisen 
yksikön lakkauttamista siirtää juridisen yksikön 
valtuutetulle edustajalle, joka alunperin on allekirjoittanut 
ALH-hakemuksen yksikön nimissä, tai ALH-liiketoiminta 
voidaan myydä tämän toimintaperiaatteen mukaisesti. 
Muussa tapauksessa ALH-liiketoiminnasta päätetään 
Amwayn toimintaperiaatteen 5 mukaisesti.

6. ALH:n kuolema ja perintö
Amway on solminut sopimuksen ALH:n kanssa hänen 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Näin ollen 
Amwayn ja ALH:n välinen suhde muodostaa 
henkilökohtaisen palvelusopimuksen. Yhden hakijan 
menehtyessä ALH-liiketoiminta siirtyy automaattisesti 
toiselle kanssahakijalle edellyttäen, ettei tällainen siirto 
ole paikallisten perintölakien vastaista tai jollei 
testamentissa ole muutoin määrätty.
Jollei kanssahakijaa ole, ALH-liiketoiminta voidaan 
testamentata ja periä edellyttäen, että Amway suostuu 
sopimuksen siirtoon perinnönsaajan hyväksi.

Amway suosittelee ALH:aa hakemaan lainopillista 
ammattiapua ja ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin 
hänen Amway-liiketoimintansa periyttämiseksi joko 
jälkeläisilleen tai siirtämiseksi valintansa mukaiselle 
saajalle. Nämä perilliset tai saajat saavat kantaakseen 
kaikki perittävän vastuut ja oikeudet, mukaan lukien 
kaikki Amwayn myynti- ja markkinointisuunnitelman 
mukaiset palkkiot ja/tai muut maksut, joihin perittävä 
olisi ollut oikeutettu. Jos ALH kuolee jättämättä 
testamenttia, Amway-liiketoiminnan siirtoa koskee 
voimassa oleva lainsäädäntö.
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  TOIMINTAPERIAATE 3:  AMWAYN 
IMMATERIAALIOMAISUUDEN 
KÄYTTÖÄ KOSKEVA 
PERIAATE – TAVARAMERKIT 
JA TEKIJÄNOIKEUDEN 
KATTAMAT TEOKSET

Amwayn tavaramerkit ja tekijänoikeuden kattamat 
teokset ovat Amwayn tärkeää ja arvokasta 
liikeomaisuutta. Merkit auttavat tunnistamaan Amwayn 
tuotteiden ja palvelujen lähteen ja maineen ympäri 
maailmaa ja erottavat ne kilpailijoiden merkeistä. 
Amway käyttää kaupallisesti perusteltuja toimia 
suojatakseen merkit sopimattomalta käytöltä mm. 
menettelyohjeiden standardien ja toimintaperiaatteiden 
kautta.

1. ALH:t saavat käyttää Amwayn tavaramerkkejä ja 
tekijänoikeuden kattamia teoksia vain Amwayn 
etukäteen antamalla kirjallisella luvalla ja tällaiseen 
lupaan liittyvien ehtojen mukaisesti. Tällainen lupa 
voidaan tuoda julki yleisessä julkaisussa (kaikille 
ALH:ille) tai erikseen yhdelle tai useammalle ALH:lle. 
Amway voi rajoituksetta vaatia vaatimustenmukaisuutta 
teknisten tietojen kanssa, vaatia, että Amwayn merkit 
ja/tai tekijänoikeuden kattamat teokset hankitaan 
Amwayltä tai sen hyväksymältä toimittajalta, ja voi 
muuten määrätä sen merkkien ja tekijänoikeuden 
kattamien teosten käyttöä. Mikä tahansa Amwayn 
myöntämä lupa muodostaa rajoitetun, ei-yksinomaisen, 
siirtokelvottoman ja peruutettavissa olevan lisenssin 
käyttää kyseisiä merkkejä ja tekijänoikeuden kattamia 
teoksia yksinomaan Amwayn liiketoiminnan yhteydessä 
alueella.

2. Käyntikortit
ALH-sopimusta noudattava ALH saa – ellei Amway ole 
muutoin päättänyt – käyttää AMWAY™-nimeä (mutta ei 
AMWAY™-logoa tai muita Amwaylle kuuluvia tai Amwayn 
käyttöoikeuden alaisia tuotemerkkejä, yritysnimiä tai 
palvelumerkkejä) käyntikortissaan, kunhan nimeä 
käytetään täsmälleen seuraavilla tavoilla:
(nimi) ALH tai (nimi) Amway-tuotteiden ja -palveluiden 
liikkeenharjoittaja

  TOIMINTAPERIAATE 4:  KOULUTUS- JA 
PEREHDYTYSMATERIAALIN 
KÄYTTÄMINEN

Varattu

  TOIMINTAPERIAATE 5:  ALH-SOPIMUKSEN 
TOIMEENPANO JA 
VALITUSTEN KÄSITTELY

Amway pidättää oikeuden muuttaa tätä 
toimintaperiaatetta, kuten ALH-sopimuksen ehdoissa on 
ilmoitettu. Muutettu toimintaperiaate muodostaa 
voimassa olevan toimintaperiaatteen 
sopimussisältöineen, johon siinä viitataan, ja korvaa 
vanhan toimintaperiaatteen kokonaan ellei 
nimenomaisesti muuta ole määrätty.
ALH:n toimimisessa ALH-sopimuksen vastaisesti  
on kyse erittäin vakavasta asiasta, koska sillä voi olla 
ikäviä vaikutuksia yksittäisen ALH:n liiketoimintaan ja 
koska se voi lisäksi vaikuttaa Amwayn liiketoimintaa 
koskevaan yleiseen mielipiteeseen sekä 
tiedotusvälineiden ja viranomaisten mielipiteeseen. 
ALH-sopimuksen rikkomustapauksissa kuka tahansa 
ALH voi tehdä valituksen Amwaylle seuraavassa (1. osa) 
kuvatun valitusmenettelyn mukaisesti.

1. osa – sopimusrikkomus, menettely ja seuraamukset

1. Valitusmenettely

1.1 Tutkinta: Amway voi tutkia ALH:n toimet, jos Amway 
epäilee, että ALH-sopimusta on rikottu tai sitä aiotaan 
rikkoa tai on olemassa vaara, että sopimusta rikotaan. 
Amway voi aloittaa tutkinnan oma-aloitteisesti tai 
saatuaan kirjallisen valituksen toiselta ALH:lta tämän 
toimintaperiaatteen kohdan 1.2 mukaisesti.

1.2 Valitukset ALH:ilta: ALH:n tulee ilmoittaa kirjallisesti 
Amwaylle rikkomuksesta ja kertoa kaikki asiaan liittyvät 
tiedot, jos hän epäilee, että toinen ALH on rikkonut 
ALH-sopimustaan loukkaamalla Amwayn sääntöjä, 
toimintaperiaatteita ja standardeja, ja hänellä on 
omakohtaista tietoa toimista, jotka ovat rikkomukseen 
johtaneet. 
1.2.1 Valituksen vastaanotettuaan Amway ilmoittaa 
asianomaiselle ALH:lle valituksesta ja pyytää 
välittömästi vastausta.
Kopio ilmoituksesta lähetetään ALH:n ylälinjan Platinalle 
ja/tai Timantille.
 1.2.2 Mikäli valitus ja vastine eivät sisällä tarpeeksi 
tietoja päätöksen tekemiseen, Amway voi pyytää 
osapuolia antamaan lisätietoja.
1.2.3 Amway päättää käytettävissä olevien tietojen 
perusteella, onko Amwayn sääntöjä, toimintaperiaatteita 
ja standardeja tai ALH-sopimusta rikottu, ja ryhtyy 
tarvittaviin toimenpiteisiin tämän toimintaperiaatteen 
kohdan 2 mukaisesti.

1.3 Ilmoitus toimenpiteistä
 1.3.1 Amway lähettää päätöskirjeen rikkomukseen 
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syyllistyneelle ALH:lle ja ylälinjan Platinalle ja/tai 
Timantille. Amway ilmoittaa soveltuvissa tapauksissa 
ALH:lle tämän mahdollisuudesta viedä Amwayn 
päätös käsiteltäväksi Kansainväliseen 
tarkastustoimikuntaan.
1.3.2 Ilmoituksen sisältö
 1.3.2.1 ALH:lle lähetetään ilmoitus lainsäädännön 
sallimalla tavalla siihen posti- tai 
sähköpostiosoitteeseen tai faksinumeroon, jonka 
Amway on rekisteröinyt ALH:lle.
 1.3.2.2 Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, mitä kaupallisten 
periaatteiden, ALH-sopimuksen tai Amwayn 
toimintaperiaatteiden kohtia ALH on rikkonut, ja lisäksi 
päivämäärä, jona mahdolliset korjaavat toimenpiteet 
tulevat voimaan.
1.4 Kansainvälinen tarkastustoimikunta: Mikäli ALH ei 
hyväksy Amwayn korjaavia toimenpiteitä, ALH voi vaatia 
asiansa käsittelyä Kansainvälisessä 
tarkastustoimikunnassa tämän toimintaperiaatteen 
kohdan 4 mukaisesti.

1.5 Vaatimuksista luopuminen: ALH luopuu kaikista 
niistä vaatimuksista Amwayta kohtaan, joita saattaisi 
syntyä Amwayn korjaavista toimenpiteistä  
ALH-sopimusrikon yhteydessä.

2. osa – korjaavat toimenpiteet 

Mikäli ALH rikkoo ALH-sopimusta, Amway voi ryhtyä 
yhteen tai useampaan seuraavista toimenpiteistä 
varmistaakseen, että sopimuksen rikkominen päättyy 
ja että rikkomuksesta koituvat korvaukset maksetaan, 
jotta vastaavaa rikkomusta ei tapahtuisi  
vastaisuudessa.
Amway voi tutkia ALH:n toimet, jos Amway epäilee, että 
ALH-sopimusta on rikottu tai sitä aiotaan rikkoa tai on 
olemassa vaara, että sopimusta rikotaan. Amway voi 
aloittaa tutkinnan oma-aloitteisesti tai saatuaan 
kirjallisen valituksen toiselta ALH:lta tämän 
toimintaperiaatteen kohdan 1.2 mukaisesti.

2.1 Sopimuksen irtisanominen: Amway voi päättää 
sopimuksen seurauksena Amwayn kaupallisia 
periaatteita, toimintaperiaatteita ja standardeja 
koskevista tahallisista, vakavista rikkomuksista vasta 
noudatettuaan tässä Pohjoismaiden 
toimintaperiaatteiden numero 5:ssä kuvattuja 
toimenpiteitä ja mikäli kaikki kohtuulliset pyrkimykset 
sopuun pääsemiseksi ovat epäonnistuneet.
Amway voi irtisanoa ALH-sopimuksen kirjallisella ilmoituksella 
kolmekymmentä (30) päivää ennen irtisanomisen 
voimaantuloa. Mikäli ALH-sopimusta on rikottu, Amway 
voi myös irtisanoa sopimuksen ilman kirjallista ilmoitusta, 
erityisesti, mikäli ALH:n toiminta on vakavasti 

kyseenalaistanut ALH:n oikeuden jatkaa liiketoiminnan 
hoitamista ALH-sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Kun ALH-sopimus on lakkautettu mistä tahansa syystä, 
ALH:n tulee
•  palauttaa kaikki hallussa pitämänsä Amway-tuotteet  

ja -palvelut eettisten sääntöjen ja kaupallisten  
periaatteiden takaisinostosäännön mukaisesti 
Amwayn niin vaatiessa

•  lopettaa kaikkien Amwayn tuotemerkkien, 
yritysnimien, liiketunnusten ja muun 
tekijänoikeudellisen materiaalin käyttö

• lopettaa itsensä esitteleminen ALH:na
• lopettaa ALH-toimien harjoittaminen.
Amwayn irtisanoessa sopimuksen ALH voi ryhtyä  
laillisiin toimenpiteisiin. Tämän lisäksi hänellä on 
mahdollisuus tulla kuulluksi Kansainvälisessä 
tarkastustoimikunnassa.

2.2 Varoituskirje: Amwayn lähettämä varoituskirje voi 
sisältää vaatimuksen lähettää soveltuvat kaupalliset 
periaatteet Platinan liiketoimintaryhmälle tai kaikille 
Platinoille Smaragdi- tai Timantti-organisaatiossa.

2.3 Uudelleenkoulutus: ALH:n on osallistuttava (joko 
alalinjansa kanssa tai yksin) Amwayn järjestämään 
koulutukseen, jonka tarkoitus on lopettaa sopimuksen 
rikkominen.

2.4 Määräaikainen keskeytys: Amway voi keskeyttää 
määräaikaisesti ALH-sopimuksen mukaisia oikeuksia 
mukaan lukien seuraavat mutta niihin kuitenkaan 
rajoittumatta:
•  pidättää palkkioiden ja korkeampien tunnustuksien 

myöntämisen, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu
•  keskeyttää sponsoritoiminnan harjoittamiseen 

tarvittavan valtuutuksen (sponsorointi, 
rekrytointitapaamiset, tuotekoulutustilaisuudet, 
kotiesittelyt jne.)

•  keskeyttää mahdollisuuden saada ilmoituksia Amwaylta
•  keskeyttää kutsut yrityksen sponsoroimiin 

seminaareihin, tapahtumiin ja matkoille 
•  järjestää uudelleenperehdyttämistä ja -koulutusta ja 

veloittaa kustannukset ALH:lta
•  vaatia ALH:aa toimittamaan Amwaylle tallenteet  

pitämistään Amwayn myynti- ja 
markkinointisuunnitelman esittelyistä

•  määrätä ajanjakson, jona ALH ei saa tehdä tilauksia.
ALH:lle ilmoitetaan määräaikaisen keskeytyksen kesto 
päätöskirjeessä. Keskeytystä voidaan jatkaa, kunnes 
Amway on varma, että ALH:n luvaton käytös on 
korjaantunut.

2.5 Sponsorointioikeuden lakkauttaminen: ALH:lta 
poistetaan sponsorointioikeus alalinjan ALH-
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liiketoimintoihin ja/tai häneltä evätään oikeus 
sponsoroida uusia ALH:ia. 
Sponsorointioikeuden lakkauttamisen merkitys:  
ALH:n ryhmä siirretään sponsorilinjassa seuraavana 
olevalle sponsorille. Tämä rangaistus on pysyvä ja 
peruuttamaton – ryhmää ei enää siirretä takaisin 
aikaisempaan sponsorilinjaan.

2.6 Bonusten palautus ja pidätys: ALH:n on maksettava 
takaisin saamansa bonukset, palkkiot ja maksut tai 
Amway voi pidättää suorittamattomat bonukset, palkkiot 
ja maksut rikkomuksen korvaamiseksi. Amway pidättää 
oikeuden pidättää lisätunnustukset ja -palkkiot.

2.7 Tunnustusten mitätöiminen tai pidättäminen: 
Amway voi pidättää tai mitätöidä tunnustuksia ja vaatia, 
että tunnustuksista todisteeksi myönnetyt esineet 
(kuten pinssit ja diplomit) palautetaan.

2.8 Rikkomuksen tunnustaminen ja vakuutus:  
ALH:n on tunnustettava rikkomuksensa ja vakuutettava, 
että hänen aikomuksensa on noudattaa 
sopimusvelvoitteitaan. Amway voi antaa ALH:lle 
tilaisuuden korjata rikkomuksensa Amwayn 
määrittelemän ajanjakson kuluessa. Amway voi pyytää 
ALH:aa allekirjoittamaan ja lähettämään vakuutuksen 
rikkomuksen lopettamisesta.

2.9 ALH-hakemuksen hylkääminen: Amway pidättää  
oikeuden hyväksyä tai hylätä ALH-hakemus. 

2.10 Oikeustoimet: Amway voi haastaa ALH:n 
oikeuteen, nostaa siviili- tai rikoskanteen, lähettää 
valituksia tai selontekoja viranomaisille ja turvautua 
muihin toimenpiteisiin, jotka ovat paikallisen 
lainsäädännön mukaisia.

2.11 Muut toimenpiteet: Amway pidättää oikeuden  
turvautua edellä mainittuihin ja muihin soveltuviin 
toimenpiteisiin, mikäli tietty tapaus tai sopimusrikko niin 
edellyttää, ja lisäksi turvautua kaikkiin voimassa olevan 
lainsäädännön sallimiin ja Amwayn mielestä 
tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin lukuun ottamatta 
ALH-sopimuksen lakkauttamista, jotta rikkomus voidaan 
korjata.  

2.12 ALH-sopimuksen toistuva rikkominen: Saatuaan 
ilmoituksen Amwaylta ALH ei saa jättää oikaisematta 
rikkomusta.

2.13 Oikeuksien säilyminen: Amway ei luovu oikeudestaan 
ottaa rikkomusta käsittelyyn tulevaisuudessa, vaikka 
Amway ei ryhtyisi toimiin saatuaan tietoonsa rikkomuksen 
tai mahdollisen rikkomuksen. 

Mikäli ALH ei ryhdy toimiin saatuaan tietoonsa ALH-
sopimuksen rikkomuksen tai mahdollisen rikkomuksen, 
hän ei kuitenkaan luovu muista oikeuksistaan tai 
korjaavista keinoista, joihin hänellä on lainsäädännön 
mukainen oikeus.

3. osa – lakkautetun tai uusimatta jätetyn ALH-
sopimuksen siirtäminen 

3.1 Luopuminen: Jos ALH-sopimus lakkautetaan tai 
jätetään uusimatta, Amway katsoo, että ALH-sopimuksen 
allekirjoittaneet ovat luopuneet ALH-sopimuksesta, eikä 
heillä ole enää ALH-sopimuksen suomia oikeuksia.
Amway voi harkintansa mukaan siirtää tai hajottaa 
Amway-liiketoiminnan kohtien 3.1.1 ja 3.1.2 mukaisesti, 
siirtää oikeuden harjoittaa Amway-liiketoimintaa entisen 
ALH:n asemasta sponsorilinjassa toiselle ALH:lle tai 
poistaa kyseisen aseman sponsorilinjasta.
Amway voi oikeutensa johdosta näiden sääntöjen 
mukaan hyödyntää yhtä seuraavista menettelytavoista 
tai muita lainsäädännön mukaisia menettelytapoja:
3.1.1 ALH-liiketoiminnan myyminen ja siirtäminen: 
Mikäli Amway päättää myydä tai siirtää oikeuden 
harjoittaa ALH-liiketoimintaa entisen ALH:n asemasta 
sponsorilinjassa, seuraavia sääntöjä tulee noudattaa:
 3.1.1.1 ALH-liiketoimintaa tulee tarjota siirrettäväksi tai 
myytäväksi Amwayn toimintaperiaatteen 2 mukaisessa 
etuoikeusjärjestyksessä.
 3.1.1.2 Myynnin tai siirron ehdot kirjataan Amwayn ja 
ostajan väliseen kirjalliseen sopimukseen.
 3.1.1.3 Ostajan tai henkilön, jolle liiketoiminta siirtyy, 
tulee harjoittaa ALH-liiketoimintaa siitä sponsorilinjan 
asemasta, joka entisellä ALH:lla oli.
3.1.2 Amway voi päättää, että entisen ALH:n 
velvollisuudet siirtyvät entisen ALH:n sponsorilinjan 
sponsorille, joka ryhtyy entisen ALH:n henkilökohtaisesti 
ja kansainvälisesti sponsoroimien sekä 
kummisponsoroimien ALH:ien sponsoriksi.

3.2. Amwayn rajoittamaton oikeus: Amwayn 
menettelytavat eivät rajoitu edellä mainittuihin ALH-
liiketoiminnan siirtämisen menettelytapoihin ja Amway 
voi koko sponsorilinjan hyödyksi valita siirtämisen tavat 
ja ajankohdan.

4. osa – Kansainvälinen tarkastustoimikunta

Tarkastustoimikunta suorittaa sisäisen tutkinnan 
päätöksistä, jotka koskevat lakkauttamista, uusimatta 
jättämistä, sponsorioikeuden poistamista tai 
määräaikaista keskeyttämistä.

4.1 Menettely tarkastuspyynnön jättämisessä: 
Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisena 
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(englanninkielinen käännös), ja siihen voidaan liittää 
pyyntöä tukevia asiakirjoja. Pyyntö on lähetettävä 
päätöskirjeessä ilmoitetun aikarajan sisällä seuraavilla 
osoitetiedoilla:

Amway Corporation,
7575 East Fulton Road,
Ada, Michigan 49355, USA,
att. 
Administrator Global Business Conduct – international.
Pyyntö voidaan myös lähettää osoitteeseen:  
appeal.administrator@amway.com.

Mikäli pyyntö lähetetään aikarajan jälkeen, se evätään 
ja ALH:lle ilmoitetaan, että hänen pyyntönsä on hylätty.

4.2 Toimikunnan jäsenet: Tarkastustoimikunta 
muodostuu sopivista henkilökuntaan kuuluvista 
henkilöistä seuraavilta osastoilta: Global Rules, North 
America Rules, Global Sales sekä International Legal.
Kansainvälisen tarkastustoimikunnan jäsenet eivät toimi 
välimiehinä.

4.3. Paikallisesti annettu päätös jää voimaan 
Kansainvälisen tarkastustoimikunnan päätökseen 
saakka
Mikäli Amway antaa ALH:lle mahdollisuuden jättää 
valitus Kansainvälisen tarkastustoimikunnan 
tutkittavaksi, Amwayn paikallisesti antama päätös jää 
voimaan kunnes Kansainvälinen tarkastustoimikunta on 
tutkinut valituksen ja antanut lopullisen päätöksensä.

4.4 Kansainvälisen tarkastustoimikunnan menettelytavat
4.4.1 Osapuolet (valittaja ja paikallistoimisto) voivat 

tarjota ja tuottaa lisätodisteita itsenäisesti tai 
Kansainvälisen tarkastustoimikunnan pyynnöstä. 
Kansainvälinen tarkastustoimikunta määrittelee tarjotun 
todistusaineiston relevanssin ja materiaalisuuden.
 4.4.2 Osapuolet voivat omalla kustannuksellaan ottaa 
osaa Kansainvälisen tarkastustoimikunnan Amwayn 
pääkonttorissa Adassa Yhdysvalloissa pidettävään 
käsittelyyn, joko puhelinneuvottelun välityksellä tai 
henkilökohtaisesti paikan päällä.

4.5 Kansainvälisen tarkastustoimikunnan lopullinen 
päätös:
 4.5.1 Tarkastustoimikunta voi vahvistaa tai peruuttaa 
Amwayn päätöksen tai muuttaa sitä.
4.5.2 Tarkastustoimikunnan päätös saatetaan kaikkien 
osapuolien tietoon.
4.5.3 Amway ryhtyy toimiin, joita mahdollisesti tarvitaan 
Kansainvälisen tarkastustoimikunnan ratkaisun 
toteuttamiseen.
4.5.4 Siinä tapauksessa, että Kansainvälisen 
tarkastustoimikunnan ratkaisu annetaan ALH:n hyväksi, 
Amway palauttaa kaikki oikeudet ja etuudet ja maksaa 
mahdolliset aiemmin pidätetyt maksut.
4.5.4.1 Siinä tapauksessa, että Kansainvälinen 
tarkastustoimikunta antaa jonkin muunlaisen 
päätöksen, Amway päättää aiemmin pidätettyjen 
maksujen maksamisesta.

5. Kansainvälisen tarkastustoimikunnan päätös ei saa 
aiheuttaa Amwayn tai minkään Amwayn tytäryhtiön 
joutumista oikeudelliseen tai rahalliseen 
korvausvastuuseen ALH:n tai muun tahon suuntaan, 
aiheuttaen esimerkiksi, mutta ei näihin rajoittuen, 
voittojen tai goodwill-arvon menetystä. 
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