
1Euroopan aLH-sivustojEn toimintapEriaatE

Euroopan aLH-sivustojEn 
toimintapEriaatE



2Euroopan aLH-sivustojEn toimintapEriaatE

Pitääkseen viestinnän yhdenmukaisena ja 
korkeatasoisena Amway suosittelee näiden sivustojen 
käyttämistä, kun esitellään Amwayn 
liiketoimintamahdollisuutta ja/tai Amwayn tuotteita 
mahdollisille liiketoiminnan harjoittajille, asiakkaille ja 
yleisölle. www.amway.fi-sivustolle ALH:t voivat luoda 
omilla suorilla URL-osoitteilla varustettuja sivustoja 
asiakkaiden palvelemiseksi, mahdollisten liiketoiminnan 
harjoittajien sponsoroimiseksi ja yhteyden pitämiseksi 
liiketoimintaryhmään.
Jos ALH haluaa Amwayn antaman tuen täydentämiseksi 
luoda sivuston Amwayn liiketoimintansa tukemiseksi, 
hänen on noudatettava Amwayn 
menettelytapasäännöstön lisäksi tätä sivustokäytäntöä.
Tämä sivustokäytäntö korvaa 1.3.2017 kaikki 
aikaisemmat käytännöt kaikilla Euroopan markkina-
alueilla, joilla Amwayn myynti- ja 
markkinointisuunnitelmaa noudatetaan Ukrainaa,  
Iso-Britanniaa ja Irlantia lukuun ottamatta.  
Se ei korvaa vaan täydentää Amwayn 
menettelytapasäännöstöä (Kaupallisia periaatteita), 
muita Amwayn käytäntöjä sekä ALH:ien ja Amwayn 
välisiä tähän asiaan liittyviä sopimuksia. Amway varaa 
itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän käytäntöön 
koska tahansa Amwayn menettelytapasäännöstön 
kohdassa 1.3 mainitulla tavalla.

 i. YLEisEt EHdot

1.  aLH:n sivuston määritelmä: 
ALH:n laatima sivusto hänen Amwayn liiketoimintansa 
tukemiseksi. 

Huomaa: Riippumatta siitä, kuka ALH-sivuston laatii tai 
kuka sitä isännöi, ALH:ien sivustoissa täytyy noudattaa 
Amwayn kanssa tehtyjen sopimusten ehtoja, kuten 
Amwayn menettelytapasäännöstöä, tämän käytännön 
ehtoja ja kaikkia voimassaolevia lakeja ja määräyksiä. 
Sivuston julkaisemiseen Internetissä on saatava 
Amwayn kirjallinen lupa.

2.  tarkastaminen ja luvan saaminen:  
Sivuston koko sisältö on alistettava Amwayn 
tarkastettavaksi. Sen saa julkaista vasta kun Amway 

on hyväksynyt kirjallisesti, että se tukee ALH:n 
liiketoimintaa, kiinnostaa kuluttajia sekä täyttää 
lainsäädännön ja korkean laadun vaatimukset. Tämä 
koskee myös muutosten tekemistä hyväksyttyyn 
sivustoon. 
Amway varaa itselleen oikeuden valvoa, että kaikkien 
ALH:ien sivustojen sisältö on virheetöntä ja 
hyväksyttyä sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
jos ALH:n sivustossa ei noudateta näitä ohjeita tai 
muita määräyksiä. 
Sivuston tarkastaminen Amwayn toimesta ja 
hyväksynnän saaminen edellyttää Amwayn 
menettelytapasäännöstön, Amwayn 
liiketoimintaperiaatteiden sekä Euroopan  
ALH-sivustojen toimintaperiaatteen ehtojen 
täyttämistä. Amway ei saa perusteettomasti 
kieltäytyä antamasta hyväksyntää sivustolle ja sen 
muutokselle.  
ALH:t ovat vastuussa siitä, että heidän sivustonsa 
täyttävät kaikki lainsäädännön määräykset. Amway 
tarkastaa, täyttääkö ALH:n sivuston sisältö tietyt 
varsinkin Amwayn menettelytapasäännöstön, 
Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaatteen ja niihin 
liittyvien asiakirjojen sisältämät säännöt. Amway ei 
vastaa siitä, täyttääkö sivusto lainsäädännön 
vaatimukset. Tämä vastuu jää ALH:n kannettavaksi. 

 ii. YLEisEt EHdot

Mikäli ei muuta ole nimenomaisesti mainittu, nämä 
vaatimukset koskevat kaikkia ALH-sivustoja. Tiettyjä 
sivustoja koskevat lisävaatimukset on esitetty alla.

1. aineettoman omaisuuden käyttäminen: 
1.1  amwayn aineeton omaisuus
ALH:t voivat yleisesti ottaen käyttää Amwayn aineetonta 
omaisuutta noudattamalla Amwayn 
menettelytapasäännöstön kohdan 9 ja muiden 
sopimusten velvoitteita. ALH ei saa käyttää Amwayn tai 
sen kumppanien tekijänoikeussuojattua aineistoa, 
kauppanimiä, tuotemerkkejä eikä palvelumerkkejä tai 
niitä läheisesti muistuttavia ilmauksia sivustonsa 
osoitteessa tai sähköpostiosoitteessa, kuten  
BuyLOC@amnet.net tai Amway4u.com.

Euroopan aLH-sivustojen toimintaperiaate

Lisätäkseen amwayn, amwayn tuotteiden ja amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä 
aLH:ien tukemiseksi liiketoiminnan rakentamisessa amway on luonut virallisia amway-sivustoja, kuten 
www.amway.fi ja www.artistry.com
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1.2  Kolmannen osapuolen aineeton omaisuus
ALH:t saavat käyttää tekijänoikeussuojattua aineistoa, 
tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelumerkkejä tai 
muuta kolmannen osapuolen aineetonta omaisuutta 
saatuaan luvan ja/tai lisenssin aineettoman 
omaisuuden omistajalta.  
ALH vastaa itse kaikista aineettoman omaisuuden 
käyttämisestä aiheutuvista seurauksista, kuten 
kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista 
ALH:ta, Amwayta, sen kumppaneita tai muita osapuolia 
vastaan, joiden syynä on se, että ALH käyttää 
aineetonta omaisuutta. ALH ei pidä Amwayta tai sen 
kumppaneita vastuullisina seurauksista tai 
kustannuksista, jotka aiheutuvat aineettoman 
omaisuuden käyttämisestä.

2.  sivuston osoitteet (urL) ja sähköpostiosoitteet: 
Sivustojen osoitteet tai sähköpostiosoitteet eivät saa 
olla harhaanjohtavia tai Amwayn kaupallisten 
periaatteiden vastaisia, kuten rikastunyt.com, 
helppoarahaa@EU.com tai eivaadimyyntia.com. 

3.  reilun pelin säännöt:   
Kuten Amwayn menettelytapasäännöstön kohdissa 4 
ja 8 todetaan, ALH ei saa esittää virheellisiä, 
epätarkkoja tai harhaanjohtavia väitteitä Amwayn 
liiketoiminnasta eikä Amwayn tarjoamasta 
liiketoimintamahdollisuudesta. Amwayn tuotteita 
koskevat väitteet saavat olla vain sanatarkkoja 
lainauksia virallisesta Amwayn kirjallisuudesta ja 
Amwayn sivustoista, jotka on hyväksytty ja tarkoitettu 
käytettäväksi kyseisellä markkina-alueella. 
ALH:n sivusto saa sisältää tulotason kuvauksen tai 
otteita Myynti- ja markkinointisunnitelmasta vain, jos 
Amway on hyväksynyt sen kirjallisesti. 
ALH ei saa houkutella käyttämään sivustoaan 
salaamalla sen, että sivustossa kerrotaan Amwayn 
tarjoamista liiketoimintamahdollisuudesta ja 
tuotteista, vaan tämä on ilmoitettava selkeästi. 
ALH ei saa sivustollaan käyttää sellaista kieliasua, 
joka antaa huonon vaikutelman Amwayn 
liiketoimintamahdollisuudesta.

4.  muiden yritysten tarjoamat tuotteet, palvelut tai 
liiketoimintamahdollisuudet:   
ALH:n sivustossa ei saa tarjota, esitellä eikä myydä 
suoraan tai epäsuorasti muita kuin Amwayn tuotteita 
edes mainospalkin, linkin tai kehyksen avulla.

5.  tiedot asiakkaille, alalinjalle ja sivuston käyttäjille:  
ALH:n sivustolla on oltava asianmukainen Amwayn 
yksityisyydensuojavaatimukset ja lainsäädännön 
määräykset täyttävä yksityisyydensuojailmoitus. 
ALH:n on ehkä hankittava lainopillista neuvontaa sen 

varmistamiseksi, että yksityisyydensuoja täyttää 
lainsäädännön vaatimukset. Sivustolla saadaan 
pyytää käyttäjiltä henkilötietoja vain siinä 
laajuudessa kuin sähköpostiviestin lähettäminen 
sivuston ylläpitäjille edellyttää. 
Jos ALH:n sivustolla tarjotaan sen käyttäjille 
mahdollisuus lähettää sähköpostiviesti sen 
omistajille, sivustolla on ilmoitettava selkeästi, että 
tämän mahdollisuuden käyttäminen antaa ALH:lle 
mahdollisuuden nähdä lähettäjän sähköpostiosoite,  
ja että tätä osoitetta käytetään vain lähettäjän  
kysymyksiin vastaamiseen eikä muihin tarkoituksiin 
ilman lähettäjän lupaa.

6.  Linkit muihin sivustoihin edellyttävät Amwayn lupaa.

7.  viralliseen Amwayn sivustoon tai kolmansien 
osapuolien sivustoihin johtavien kehysten 
käyttäminen on kielletty.

8.  noudatettava lainsäädäntö ja lainkäyttöalue:  
ALH:n on selkeästi ilmoitettava sivustollaan, mitä 
lainsäädäntöä sen kautta tehtäviin tapahtumiin 
sovelletaan ja millä lainkäyttöalueella.

9.  salasanasuojaus:  
Jos sivusto suojataan salasanalla, salasanaa on 
pyydettävä sivustoon siirryttäessä tai aloitettaessa 
sen käyttö. 

 iii. LaatuvaatimuKsEt

AMWAYN LAATUVAATIMUSTEN AVULLA VARMISTETAAN, 
ETTÄ AMWAYN TUOTTEITA TARJOTAAN 
AMMATTIMAISESTI JA ETTÄ AMWAYN JA SEN 
TUOTTEIDEN TUOTEMERKKEIHIN LUOTETAAN.

TAATAKSEEN YHDENMUKAISUUDEN VIRALLISTEN 
AMWAYN SIVUSTOJEN KANSSA JÄLJEMPÄNÄ ESITETÄÄN 
LAATUVAATIMUKSET, JOTKA ASETETAAN ALH:N 
AMWAYTÄ, SEN TARJOAMAA 
LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUTTA, TUOTTEITA JA 
PALVELUITA ESITTELEVÄLLE SIVUSTOLLE. NÄMÄ 
VAATIMUKSET PERUSTUVAT AMWAYN VIRALLISILLE 
AMWAYN SIVUSTOILLE ASETTAMIIN VAATIMUKSIIN.

1.  ALH:ta henkilönä esittelevien tietojen tulee liittyä 
hänen Amwayn liiketoimintaansa ja hänen 
saavutuksiinsa siinä.

2.  Henkilöä esittelevien kuvien ja mahdollisten video- 
tai äänitervehdysten tulee olla ammattimaisia sekä 
liittyä Amwayn liiketoimintaan.
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3.  Amwayn tarjoaman liiketoimintamahdollisuuden  
esittelemiselle asetetaan seuraavat 
laatuvaatimukset:

•  Internet-näkyvyyden ulkoasun, tyylin ja sävyn tulee 
olla selkeää ja laadukkaasti toteutettua, 
ammattimaista ja verrattavissa virallisten Amwayn 
sivustojen ammattimaisuuteen.

•  Amwaysta ja sen tarjoamasta 
liiketoimintamahdollisuudesta on kerrottava 
todenmukaisesti ja paikkansapitävästi perustuen 
ajantasaisiin faktoihin.

•  Talouden kehityksestä, liiketoimintaympäristöstä ja 
tulevista projekteista kerrottaessa tietojen lähteen 
tulee olla tunnistettavissa, ja lähteitä on käytettävä 
tarkasti.

•  Sivuston liiketoimintamahdollisuudesta kertova osa 
on suojattava salasanalla.

4.  Laatuvaatimukset tarjottaessa Amwayn tuotteita 
julkisesti:

a)  Internet-näkyvyyden ulkoasun, tyylin ja sävyn tulee 
olla selkeää ja laadukkaasti toteutettua, 
ammattimaista ja verrattavissa virallisten Amwayn 
sivustojen ammattimaisuuteen.

b)  On käytettävä virallisia Amwayn tuotekuvia tai 
tyyliltään ja laadultaan niiden veroisia kuvia. 
Valheellisten, harhaanjohtavien tai sopimattomien 
Amwayn tuotteita koskevien väitteiden ja muiden 
lainrikkomusten välttämiseksi (a) on käytettävä vain 
virallisia Amwayn tuotekuvia tai tyyliltään ja 
laadultaan niiden veroisia kuvia, ja (b) Amwayn 
tuotteita koskevat väitteet saavat olla peräisin vain 
virallisesta Amwayn kirjallisuudesta ja Amwayn 
sivustoista, jotka on tarkoitettu käytettäväksi 
kyseisellä markkina-alueella. Kaikkien sivustossa 
näkyvien Amwayn tuotteiden kuvien tulee olla 
Amwayn hyväksymiä, ja niiden käyttämiseen on 
saatava lupa.

c)  Tavaramerkki- ja tekijänoikeustietojen on näyttävä 
sivustolla selkeästi.

d)  Kaikki lainsäädännön vaatimukset on täytettävä, 
esimerkiksi seuraavat: 
Asiakkaille on annettava etukäteen selkeät 
paikkansapitävät tiedot myymisestä Internetin 
välityksellä. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi
–  Kaikki tiedot pitää olla annettu sivuston 

kohdemaan / -maiden kielellä.
–  sen ilmoittaminen, että ALH on tuotteiden 

jälleenmyyjä ja hänen osoitteensa, johon asiakas 
voi tarvittaessa tehdä reklamaation

–  ALH:n sivustolla myytävien tuotteiden ja 
palveluiden kuvaus

–  tuotteiden tai palveluiden verollinen hinta (esim. 
ALV)

–  mahdolliset toimituskustannukset ja 
toimitusmenetelmä

–  maksamisen kuvaus
–  tietoa asiakkaan 14 vuorokauden 

palautusoikeudesta ja joissain tapauksissa 
mahdollisuudesta palauttaa tuotteet myyjälle 
maksamalla pelkät toimituskulut

–  palautusoikeus
–  tiedot mahdollisesta hintojen ja ehtojen 

voimassaoloajoista
–  tiedot myynninjälkeisestä palvelusta ja takuusta
–  jos tuotteet tai palvelut toimitetaan 

kestotilauksena, tiedot sopimuksen 
vähimmäiskestosta ja sopimuksen irtisanomisesta. 
ALH voi ilmoittaa kaikki edellä mainitut tiedot 
suullisesti. Ne on annettava asiakkaille myös 
suullisesti viimeistään toimitettaessa asiakkaan 
tilaamat tiedot. 
Tietojen antamisesta voidaan säätää EU:n 
etämyyntidirektiiviin perustuvissa kansallisissa 
määräyksissä tai vastaavissa kansallisissa 
lainsäädännöissä. 
aLH:n on aina hankittava lainopillista 
neuvontaa sen varmistamiseksi, että sivusto 
sisältää kaikki lainsäädännössä edellytettävät 
tiedot.

e)   Yleiset laatuvaatimukset, kuten
–  käytettävyys: visuaalisesti selkeä hierarkia, 

helposti erottuvat otsikot, ymmärrettävyys ja 
yhdenmukainen navigointi

–  virheetön kieliasu
–  sivuston toimivuus, rakenne ja ulkoasu
–  helppokäyttöisyys
–  käytettävyys erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi 

erilaisilla selaimilla, tulostettuna tai 
mobiililaitteilla

–  Käytä verkossa toimivassa kaupassa järjestelmää, 
joka suojaa tiedonsiirron ja maksamisen.

5.  Sisältö:
a)  Verkossa täytettävät lomakkeet ja sähköisesti 

lainsäädännön määräysten mukaisesti käsiteltävät 
tilaukset, jotka asiakkaat voivat tunnistaa ja 
tarvittaessa korjata, antavat selkeän kuvan 
tilauksesta. Lisäksi ostamisesta jää kattavat ja tarkat 
tiedot.

b)  Helppokäyttöiset sekä turvalliset maksumenetelmät 
ja tiedot turvallisuudesta täyttävät 
tietosuojalainsäädännön ja -määräysten 
vaatimukset.
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6.  Sopimaton sisältö:
a)  Amwayn liiketoimintamahdollisuuden esittely. On 

kuitenkin mahdollista esittää, että tuotemyynnistä 
voi kertyä tuloa ALH:lle tai toisille ALH:ille Amwayn 
myynti- ja markkinointisuunnitelman perusteella.

b)  Tiedot muista kuin Amwayn tuotteista, mukaan lukien 
rajoittamatta myynnintukimateriaali.

 iv. rikkomukset

Amway tutkii olosuhteet tai valitukset, joiden vuoksi on 
syytä epäillä, että tätä toimintaperiaatetta on rikottu 
Amwayn menettelytapasäännöstön 11. tai  12. 
kappaleen mukaisesti.



sinun amway™ 
 
Amway Suomi
Carl Gustavs Gade 3, 1. th.
DK-2630 Taastrup
Denmark 
 
Puh. +358 9 7252 2257 
Faksi +358 9 7252 2258 
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