Vilkår og betingelser for kontrakten
1. Aksept. Ved å sende inn denne kontrakten, søker du om å bli en selvstendig
Amway-forretningseier (“ABO”). Din søknad og denne kontrakten gjelder på de
vilkår og betingelser som er fastsatt i dette dokumentet samt i de inkorporerte
dokumenter slik disse er definert her. Ved aksept vil denne kontrakten med
alle inkorporerte dokumenter utgjøre den gjeldende og bindende kontrakten
mellom personen(e) som er angitt i denne kontrakten (”deg/dere”) og Amway
Danmark (“Amway”). Amway er et selskap etablert i henhold til lovverket
i Danmark, med kontor på Carl Gustavs Gade 3, 1. th, 2630 Taastrup,
Danmark. Amway er i denne kontrakten representert ved sin rettmessige
representant, som er registrert i Danmark under MVA-nummer 914 283
272. Amway står fritt til å velge å inngå eller avslå denne kontrakten etter
sitt eget skjønn. For å bli en rettmessig autorisert ABO, må en søker fylle ut
og signere dette søknadsskjemaet og betale en fast, årlig avgift som Amway
krever som godtgjørelse for de administrative og nettrelaterte tjenestene som
Amway yter, samt for eventuelle oppdateringer av litteratur fra Amway. Amway
skal kunne akseptere denne kontrakten ved å sende en aksept til deg/dere
sammen med ditt/deres Amway-registreringsnummer på en hensiktsmessig
leveringsmåte. Kontrakten er endelig inngått idet Amway aksepterer din/
deres søknad. Dersom Amway avslår din/deres søknad og dermed avviser
kontrakten, vil Amway informere deg/dere skriftlig og refundere samtlige
beløp betalt til Amway i forbindelse med denne kontrakten, forutsatt at du/
dere returnerer all(e) Amway-litteratur og -produkter til Amway, på Amways
bekostning. Du/dere skal kunne si opp denne kontrakten uten sanksjoner eller
ansvar og uten å måtte oppgi noen grunn ved å gi skriftlig varsel til Amway
om ditt/deres ønske om å si opp kontrakten innen 90 kalenderdager etter at
Amway har akseptert denne kontrakten. Amway vil da refundere deg/dere
samtlige beløp som er betalt til Amway i tilknytning til kontrakten, med unntak
av fraktomkostninger.
2. Informasjon som er Amways eiendom og konfidensialitet. Amway er
eier av konfidensiell informasjon, samt forretningshemmeligheter knyttet til sine
produkter, sin virksomhet og sponsorlinje (“LOS”), slik denne er definert her
(”konfidensiell informasjon”). Konfidensiell informasjon inkluderer, blant annet,
data relatert til ABOer og registrerte kunder. Du/dere bekrefter og samtykker
til at all slik konfidensiell informasjon til enhver tid skal forbli Amways eiendom.
Du/dere samtykker videre – i den utstrekning du/dere gis adgang til å bruke
konfidensiell informasjon som et ledd i oppfyllelsen av denne kontrakt – til at
du/dere kun skal bruke slik konfidensiell informasjon i den utstrekning og for
de formålene som er tillatt i denne kontrakten. Du/dere skal ikke videreformidle
eller på annen måte fremlegge konfidensiell informasjon til en tredjepart,
herunder en annen ABO, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Amway, med
unntatt hvor dette følger av uttrykkelige vilkår i kontrakten. Så snart kontrakten
opphører, eller ikke blir fornyet, skal du/dere returnere all konfidensiell
informasjon som du/dere besitter til Amway. Du/dere bekrefter at du/dere har
forstått at ethvert brudd på denne bestemmelsen vil innebære en irreversibel
skade for Amway. Slik irreversibel skade berettiger Amway til umiddelbart å
iverksette lovbestemte eller tilsvarende foranstaltninger for å hindre ytterligere
brudd på denne kontrakten eller spredning av konfidensiell informasjon.
Enhver konfidensialitetsforpliktelse i henhold til denne bestemmelsen skal
fortsette å gjelde også etter kontraktens utløp.

3. Varighet. Denne kontrakten er inngått med tidsbestemt varighet. Med
mindre kontrakten sies opp av deg/dere eller Amway i samsvar med punkt
8 nedenfor, skal kontrakten gjelde frem til 31. desember i det kalenderåret
den ble akseptert av Amway, såfremt kontrakten ble akseptert innen utløpet
av 30. juni. Dersom kontrakten ble akseptert av Amway på eller etter 1. juli,
skal kontrakten gjelde frem til 31. desember i det påfølgende kalenderåret,
dvs. kalenderåret som følger straks etter året da kontrakten ble akseptert av
Amway. Med mindre kontrakten tidligere sies opp eller blir fornyet, skal den
automatisk opphøre 31. desember i det kalenderåret som gjelder for utløp.
Vilkårene for fornyelsen skal være de samme som vilkårene i denne kontrakten
slik de til enhver tid foreligger i henhold til eventuelle endringer foretatt etter
punkt 4 nedenfor. Amway forbeholder seg retten til å avslå søknad om
fornyelse som definert i bestemmelsen 3.9 i Amways Forretningspolitikk.
Dersom Amway avslår en søknad om fornyelse, vil Amway skriftlig minst 30
dager før gi melding til undertegnede og refundere samtlige beløp som er
betalt til Amway i forbindelse med slik søknad om fornyelse.
4. Endring av vilkår. I samsvar med bestemmelsene i Amways Forretningspolitikk
skal Amway kunne endre vilkårene i hele eller i deler av denne kontrakten,
herunder vilkårene i de inkorporerte dokumenter. Amways rett til å endre
vilkårene forutsetter at Amway informerer/meddeler slike endringer i Amways
offisielle litteratur, på Amways offisiell(e) nettside(r), eller på annen måte som
er tillatt i henhold til gjeldende lovverk. Samtlige endringer av vilkår skal gis
virkning fra den datoen som er angitt i meddelelsen, men ikke tidligere enn
fire (4) uker etter at endringene ble meddelt, med mindre noe annet følger av
lovverket. Såfremt endringer av vilkår i denne kontrakten foretas for å sikre
at kontrakten er i overensstemmelse med preseptoriske regler i gjeldende
lovverk, skal disse endringene likevel gis umiddelbar virkning og dermed
gjelde straks fra det tidspunktet de vedtas av Amway. Dersom du/dere skulle
ha innsigelser mot umiddelbare endringer av vilkår, kan du/dere straks bringe
denne kontrakten til opphør.
5. Overdragelse. Denne kontrakten og de rettigheter og/eller forpliktelser som
følger av denne, kan ikke tildeles, delegeres eller på annet måte overdras fra
deg/dere til noen andre uten etter Amways skriftlige forhåndssamtykke, som
definert i bestemmelse 6 i Amways Forretningspolitikk.

Sponsorlinje (“LOS”): Når det gjelder en ABO, omfatter “sponsorlinje” alle andre ABOer oppover eller nedover i sponsorlinjen. Oppover betyr her en person som er personlig
sponsor, fostersponsor eller internasjonal sponsor for den enkelte ABO, og dennes sponsorer i oppadstigende linje osv. Nedover betyr her en person som blir personlig sponset eller
fostersponset av den enkelte ABO (men ikke en person som blir internasjonalt sponset av en ABO) sammen med samtlige ABOer som denne personen har sponset personlig eller
fostersponset osv. Begrepet LOS kan også vise til samtlige ABOer, inkludert deres sponsorforbindelser slik disse er etablert og identifisert av Amway i samsvar med bestemmelsene
i kontrakten, alt etter hva denne kontrakten krever.
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Ytterligere vilkår og
betingelser for kontrakten (fortsett.)
6. 			Selvstendig part. Du/dere samtykker til at du/dere verken er ansatt(e) av
eller representant(er) for Amway, og at denne kontrakten ikke etablerer noe
ansettelsesforhold mellom deg/dere og Amway. Du/dere skal opptre som
en selvstendig kontraktspart hva angår dine/deres aktiviteter og gjøremål i
henhold til denne kontrakten. Intet i denne kontrakten skal forstås dit hen at
det etableres noe ansettelses- eller franchiseforhold eller noen annen form
for avhengighetsforhold mellom deg/dere og Amway. Du/dere gir med dette
avkall på alle krav om det motsatte.

a.			Du/dere samtykker til ikke å bruke Amways navn eller varemerker,
servicemerker eller andre immaterielle rettigheter som tilhører eller er
lisensiert til Amway eller til Amways tilknyttede selskaper uten uttrykkelig
skriftlig samtykke fra Amway. Dersom slikt samtykke gis, skal samtykket
anses som en begrenset lisens. Du/dere samtykker til: (i) ikke å foreta noen
handlinger som kan krenke Amways immaterielle rettigheter eller svekke
Amways gode navn, omdømme eller merker, inkludert goodwill; (ii) ikke å
bruke noen varemerker eller servicemerker som likner Amways varemerker
eller servicemerker; og (iii) ikke å promotere, selge, bruke eller på falsk
vis å sette varer eller tjenester fremstilt av en tredjemann i forbindelse og
tilknytning til Amways gode navn, omdømme eller merker.

b.			Du/dere samtykker videre til at du/dere har ansvaret for enhver kostnad
som oppstår i forbindelse med registreringen eller driften av din/deres
selvstendige virksomhet som en ABO. Amway har i denne forbindelse ikke
krevet noen innsats eller ytelser fra din/deres side, verken i form av tid eller
penger. Amway har heller ikke samtykket til å kompensere deg/dere for
medgått tid og kostnader i tilknytning til driften av ABO-virksomheten.

c. 			Du/dere samtykker til å opptre i samsvar med samtlige juridiske og
skatterelaterte plikter, og til å følge alle gjeldende lover, forskrifter og øvrige
rettsregler ved utøvelsen av de aktiviteter som er autorisert i henhold til
denne kontrakten. Dette inkluderer også din/deres overholdelse av alle
gjeldende lover og forskrifter om forbrukervern. Du/dere samtykker videre
til ikke å foreta noen handlinger som kan utsette omdømmet til Amway
eller Amways ABOer for fare. Du/dere samtykker også til ikke å foreta noen
handlinger som kan skade den goodwill som forbindes med Amways gode
navn og/eller varemerker. Du/dere samtykker til å fremlegge dokumentasjon
i samsvar med det Amway fra tid til annen måtte kreve for å kunne
dokumentere din/deres overholdelse av disse plikter.

7. 		 Omfanget av oppnevnelse og fordeler. Dersom du/dere oppneves som
ABO – og forutsatt at du/dere opptrer i henhold til denne kontrakten – gir
Amway deg/dere rett til å nominere, sponse, støtte og motivere personer til
å slutte seg til Amway på de vilkår og betingelser som fastsatt i Start! Guide,
Regler For God Forretningsskikk, Amways Forretningspolitikk og øvrige
inkorporerte dokumenter. Du/dere har rett til: (a) å kjøpe Anways produkter
og tjenester i ditt/deres eget navn og på ikke-eksklusiv basis direkte fra
Amway til den ABO-pris som Amway fritt fastsetter etter eget skjønn; (b)
å videreselge/promotere Amways produkter og tjenester til sluttkunder; (c)
å delta i salgsfremmende program; (d) å motta kompensasjon, herunder
kontantfordeler, bonuser, provisjon eller annen form for betaling fra Amway i
henhold til Amways salgs- og markedsføringsplan. Din/deres rett til å motta
kompensasjon/betaling gjelder for din/deres videresalg/promotering av
Amways produkter og tjenester til sluttkunder og for opplæring, motivering
og støtte til andre ABOer. Denne retten gjelder likevel bare såfremt
sistnevnte aktiviteter medfører økt salg av Amways produkter og tjenester.
Kompensasjon i henhold til Amways salgs- og markedsføringsplan beregnes
månedlig og er basert på salget av Amways produkter og tjenester til
sluttkunder via deg/dere og de relevante forretningsgrupper, slik disse er
definert i de Inkorporerte Dokumenter.

8. 		 Opphør. Du/dere eller Amway kan bringe denne kontrakten til opphør ved
å gi den annen part skriftlig varsel. Oppsigelse fra ABO skal gis umiddelbar
virkning fra det tidspunktet slikt varsel blir gitt, med mindre noe annet
følger av lovverket. Oppsigelse fra Amway skal være i samsvar med punkt
11 i Amways Forretningspolitikk og forutsetter vesentlig kontraktsbrudd
av kontrakten fra ABO eller vesentlig kontraktsbrudd av de inkorporerte
dokumenter fra ABO.

9. 		Vilkår og betingelser for produktkjøp. En nærmere beskrivelse av
Amways produkter og tjenester er tilgjengelig i den offisielle Amwaylitteraturen og på de offisielle Amway-nettsidene. Sluttkundenes kjøp av
Amways produkter og/eller tjenester skal skje i henhold til samtlige vilkår og
betingelser for kjøp, slik disse fremgår av den offisielle Amway-litteraturen.
Amway forbeholder seg en rett til å stanse og/eller midlertidig innstille enhver
produktlinje. Amway forbeholder seg videre en rett til når som helst å kunne
endre gjeldende prislister for ABOer.

10. Opplærings- og utdanningsmateriell (“BSM”).
			En ABO er ikke forpliktet til å kjøpe noen bestemt mengde av BSM, slik
dette begrepet er nærmere definert i Amway Forretningspolitikk.

11. Bruk av navn og likhet. Du/dere samtykker til at Amway kan skaffe
seg fotografier, videoer og andre medieopptak av deg/dere (og eventuell
medsøker dersom relevant) eller det som er likt din/deres medsøker. Du/
dere bekrefter og samtykker til å tillate at alle slike medieopptak, ditt navn
og ditt kvalifikasjonsnivå kan brukes vederlagsfritt av Amway for ethvert
lovlig formål. Dette inkluderer, men er ikke uttømmende regulert til å gjelde:
Bruk på internett (world wide web), bruk i fotografi, bruk i annet audiovisuelt
materiale, og bruk i Amways brosjyrer og annonser. Du/dere er innforstått
med at du/dere kan tilbakekalle dette samtykket ved å sende et offisielt brev
til ovennevnte registrerte Amway-adresse.

12. 		Svalbard. Søkeren er kjent med og aksepterer at Amway ikke vil ekspedere
produkter til søkere med adresse på Svalbard.

13. 		Lovvalg. Denne kontrakten skal være underlagt og tolkes i samsvar med
lovverket i Norge.

