
Vilkår og betingelser for det ABO-søknadsskjemaet Norge 

1. Søknad om kontraktinngåelse. Ved å sende inn denne søknaden samtykker personen som er navngitt
i denne søknaden («du» eller «deg»), med forbehold om at Amway godtar søknaden og at andre krav
oppfylles, i å fungere som mellomledd mellom Amway og Sluttkunder, ellers kjent som en Amway-
forretningseier («ABO»), i henhold til alle vilkår og betingelser som er fastsatt i dette dokumentet samt i
de Inkorporerte dokumentene slik disse er definert her. Et særskilt vilkår for ABO-kontakter som ble
inngått før 1. februar 2021 av medsøkere, og som denne kontrakten erstatter, er at medsøkere skal handle 
som mellomledd i fellesskap med hovedsøker, og sammen omtales som «du» eller «deg». ABO-kontrakten
(«Kontrakten») omfatter, i tillegg til disse vilkårene og betingelsene («Vilkårene»), Amways
Forretningspolitikk, Standarder for digitale kommunikasjoner, «Good Standing»-politikken,
Personvernerklæringen, forskjellige andre retningslinjer og standarder, og alle andre dokumenter som
Amway senere utsteder og kvalifisere som et Inkorporert dokument (samlet kalt «Inkorporerte
dokumenter»). Amway kan fra tid til annen endre ett eller flere av disse dokumentene. Med unntak av
dokumenter som utgis og kvalifiseres av Amway som et Inkorporert dokument i fremtiden, ble alle
ovennevnte dokumenter gjort tilgjengelig for deg i forbindelse med denne søknaden. Du godtar at et
brudd på disse Vilkårene eller noen av bestemmelsene i de Inkorporerte dokumentene, skal anses som et
brudd på ABO-kontrakten. Hvis det finnes motstridende vilkår i disse Vilkårene og noen av de Inkorporerte 
dokumentene, har disse Vilkårene forrang. Amway står fritt til å velge å godta eller avslå denne søknaden
etter eget skjønn. Når og dersom søknaden godtas av Amway, vil ABO-kontrakten tre i kraft og være
bindende, fra den datoen som inntreffer sist av: a) mottak av Amways aksept eller b) betaling av den faste, 
årlige avgiften som Amway krever som godtgjørelse for de administrative og nettrelaterte tjenestene som
Amway yter, samt for eventuelle oppdateringer av litteratur fra Amway (hvis relevant). Kontrakten blir
imidlertid ansett som avsluttet dersom du ikke underskriver den innen tidsrommet som er angitt i punkt
3.5 i Amways Forretningspolitikk. Ved aksept vil denne Kontrakten inkludert alle Inkorporerte dokumenter 
utgjøre den gjeldende og bindende kontrakten mellom deg 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 (sammen omtalt som «Partene»). Amway skal
kunne akseptere denne Kontrakten ved å sende en aksept til deg sammen med ditt Amway-
registreringsnummer via en hensiktsmessig leveringsmetode. Dersom Amway avslår din søknad og
dermed avviser Kontrakten, vil Amway informere deg skriftlig og refundere samtlige beløp betalt til
Amway i forbindelse med denne Kontrakten, forutsatt at du returnerer all(e) Amway-litteratur og -
produkter til Amway, på Amways bekostning. Du skal kunne si opp denne Kontrakten uten sanksjoner
eller ansvar, og uten å måtte oppgi noen grunn, ved å sende Amway et skriftlig varsel om oppsigelse innen 
90 kalenderdager etter at Amway har akseptert denne Kontrakten. Amway vil da refundere deg samtlige
beløp som er betalt til Amway i tilknytning til Kontrakten.

Angrerett 
Du har rett til å trekke deg fra denne avtalen uten begrunnelse innenfor 14 dager. Oppsigelsestidspunktet 
utløper 14 dager etter den dag hvor du eller en av de oppgitte tredjeparter får varene i fysisk besittelse. 
For å utøve angreretten skal du informere oss (Amway i Norge, Carl Gustavs Gade 3, 1. th., 2630 Taastrup; 
Tlf.: +47 23 02 46 29; Fax +47 23 02 47 34; E-post: amway_norge@amway.no) angående din beslutning 
om å angre denne avtalen i en utvetydig erklæring (f.eks. via post, faks eller e-post). Du kan bruke vedlagt 
Skjema for opplysninger om angrerett, men det er ikke obligatorisk. Du har også muligheten til å fylle ut 
og sende inn angreskjema eller andre utvetydige meddelelser på vår hjemmeside www.amway.no. Hvis 
du bruker dette alternativet, vil vi umiddelbart bekrefte på et varig medium (f.eks. per e-post) 
mottakelsen av en slik meddelelse, om din bruk av angreretten. Angrefristen overholdes dersom du 
sender meddelelsen om angrerett før angrefristperioden er utløpt. Hvis du utøver din angrerett i denne 
avtalen refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg, inkuldert leveringskostnader (men ingen ekstra 
kostnader grunnet valg av levering som er annet enn den billigste form for standard levering som vi tilbyr) 
uten unødig forsinkelse og innenfor 14 dager fra datoen vi mottok meddelelsen om din beslutning om å 



 
 

bruke angrefristretten. Vi gjennomfører tilbakebetalingen med den samme betalingsmiddel som du 
benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du ber om en annen form. Det vil ikke bli 
oppkrevd gebyr på grunn av tilbakebetaling. Vi kan tilbakeholde tilbakebetalingen til vi har mottatt varene 
i retur, eller til du har fremlagt dokumentasjon for å ha returnert varene, alt etter hva som er tidligst 
tilgjengelig. Du skal returnere varene eller avlevere dem senest 14 dager fra den dato du har informert 
oss om bruken av avtalens angrefrist. Fristen er overholdt om varene returneres innen de 14 dager. Du 
skal selv stå for de direkte utgifter i forbindelse med tilbakelevering av varene. Du belastes kun for 
eventuelle skader på varen som skyldes annen håndtering enn hva som er nødvendig for å fastslå varenes 
art, egenskaper og den måte de fungerer på. 
Les mer om angrerett på www.amway.no, og se skema for angrerett. 
 
 
2. Varighet og fornyelse. 
a. Denne Kontrakten er inngått med tidsbestemt varighet. Med mindre den sies opp av deg eller Amway 
i samsvar med punkt 12 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 den gjelde frem til 31. desember i det påfølgende 
kalenderåret, dvs. kalenderåret som følger straks etter året da Kontrakten ble akseptert av Amway. 
b. Med mindre Kontrakten sies opp eller blir fornyet på et tidligere tidspunkt, skal den automatisk opphøre 
31. desember i det kalenderåret som gjelder for utløp. 
c. Kontrakten kan fornyes ved innbetaling av fornyelsesgebyret sammen med en forespørsel til Amway i 
henhold til punkt 3.9 i Amways Forretningspolitikk, eller ved automatisk fornyelse etter skriftlig avtale 
med Amway. Alle forespørsler om fornyelse må godkjennes av Amway. Amway forbeholder seg retten til 
å avslå søknader om fornyelse som definert i punkt 3.9 i Amways Forretningspolitikk, uten å oppgi 
begrunnelse. Ved avslag vil Amway refundere samtlige beløp som er betalt til Amway i forbindelse med 
fornyelsessøknaden. 
d. Med mindre annet er skriftlig avtalt med Amway, skal varigheten av hver fornyelse være ett ekstra 
kalenderår. 
 
3. Selvstendig part. Intet i denne kontrakten skal forstås dit hen at det etableres noe ansettelses- eller 
franchiseforhold eller noen annen form for avhengighetsforhold mellom deg og Amway. Du gir med dette 
avkall på alle krav om det motsatte.  
a. Du samtykker til at du under denne kontrakten opererer som uavhengig, selvstendig næringsdrivende 
og mellomledd for å promotere salg av Amway-produkter, og ikke som en salgsrepresentant, agent eller 
ansatt av Amway. 
b. Du samtykker videre til at du har ansvaret for enhver kostnad som oppstår i forbindelse med 
registreringen eller driften av din selvstendige virksomhet som ABO. Amway har i denne forbindelse ikke 
krevet noen innsats eller ytelser fra din side, verken i form av tid eller penger. Amway har heller ikke 
samtykket til å kompensere deg for medgått tid og kostnader i tilknytning til driften av ABO-virksomheten, 
som definert i avsnit t 2 i Amways Forretningspolitikk. 
 
4. Omfanget av oppnevnelse og fordeler. 
a. Dersom du oppnevnes som ABO – og forutsatt at du opptrer i henhold til denne Kontrakten – gir Amway 
deg rett å drive salgsfremmende aktiviteter og formidle salg av Amway-produkter til kundene som skal 
bruke produktene («Sluttkunder») i markedet, i henhold til definisjonen av termen i avsnit 2 i Amways 
Forretningspolitikk. 
b. I tillegg har du rett til å: (a) motta kompensasjon, herunder kontantfordeler, bonuser, provisjon eller 
annen form for betaling fra Amway som beskrevet under, (b) delta i salgsinsentivprogrammet, (c) sponse, 
støtte og motivere personer til å slutte seg til Amway iht. vilkårene og betingelsene som er fastsatt i Core 
Plan (Amway salgs- og markedsføringsplan, eller «Planen») som du har fått innsyn i, og (d) kjøpe Amway-
produkter direkte fra Amway til eget bruk. 
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5. Dine forpliktelser. 
a. Du skal gjøre ditt beste for å fremme merkevarebevissthet mht. Amway og Amways produkter, finne 
nye Sluttkunder som kjøper Amway-produkter, ivareta og gi råd til disse Sluttkundene, og fremfor alt 
formidle kommersielle transaksjoner for salg av Amway-produkter. 
b. Du skal gi Sluttkundene best mulig råd, og tilegne deg tilstrekkelig teknisk og kommersiell kunnskap til 
å gjøre dette på en kompetent måte. Du skal omgående varsle Amway om mangler eller klager som mottas 
fra Sluttkunder. 
c. Du samtykker til å omgående formidle alle tvilsspørsmål du kjenner til, eller som oppstår senere, om 
kredittverdigheten til Sluttkunder du har introdusert til Amway. Du har ikke rett til å inndrive utestående 
fordringer. 
d. Du skal ivareta Amways interesser. Du skal etterleve distribusjonsinstruksjonene fra Amway. 
e. Du har ikke rett til å tilby Amway-produkter for salg til priser som ligger under prisene fastsatt av 
Amway, eller med andre betalings- og leveringsvilkår enn de som gjelder på salgstidspunktet. 
f. Du må informere Amway skriftlig om alle forhold av betydning som berører suksessen til Amway-
produkter og andre sluttkunderelasjoner. Du samtykker i å omgående varsle Amway om brudd du kjenner 
til, eller som du blir kjent med, på immaterielle rettigheter, varemerkerettigheter eller opphavsrett, samt 
uautorisert bruk av Amways fagkunnskaper med hensyn til Amway-produkter. Du må følge kravene med 
hensyn til Amways immaterielle rettigheter i samsvar med avsnitt 9 i Amways Forretningspolitikk. 
g. Du må overholde alle lovbestemte og / eller offisielle forskrifter, lover, instruksjoner, vedtak eller 
vedtekter som berører deg eller distribusjonen av Amway-produkter. Du har også ansvaret for å overholde 
konkurranselovgivningen i markedet, slik dette begrepet er nærmere definert i avsnitt 2 i Amway 
Forretningspolitikk. Du skal på eget ansvar og egen bekostning betale alle skatter og avgifter samt 
eventuelle kostnader og gebyrer i forbindelse med oppstarten og driften av forretningen din. Du 
samtykker til å opptre i samsvar med samtlige juridiske og skatterelaterte plikter, og å følge alle gjeldende 
lover, forskrifter og øvrige rettsregler ved utøvelsen av alle aktiviteter som er autoriserte i henhold til 
denne Kontrakten. Dette inkluderer også overholdelse av alle gjeldende lover og forskrifter om 
forbrukervern. Du samtykker videre til ikke å foreta deg noe som kan skade omdømmet til Amway eller 
andre ABOer, eller utføre noen handlinger som kan skade merverdien som ligger i Amways gode navn 
og/eller varemerker. Du samtykker til å fremlegge dokumentasjon i samsvar med det Amway fra tid til 
annen måtte kreve for å kunne dokumentere din overholdelse av disse pliktene.  
h. Alle presentasjoner av Amway-produkter til kunder skal foregå i omgivelser og innenfor rammer som 
lever opp til Amways status og salgsfilosofi. All markedsføring av Amway-produkter skal utføres i henhold 
til punkt 4.3.5 i Amways Forretningspolitikk. 
i. Du må etterleve alle krav med hensyn til personvern og konfidensiell informasjon, slik dette er definert 
i punkt 4.19 i Amways Forretningspolitikk. 
 
6. Vilkår og betingelser for produktkjøp. En nærmere beskrivelse av Amways produkter og tjenester er 
tilgjengelig i den offisielle Amway-litteraturen og på de offisielle Amway-nettsidene. Sluttkundenes kjøp 
av Amways produkter skal skje i henhold til samtlige vilkår og betingelser for kjøp, slik disse fremgår av 
den offisielle Amway-litteraturen. Amway forbeholder seg retten til å stanse og/eller midlertidig innstille 
enhver produktlinje. Amway forbeholder seg videre retten til når som helst å kunne endre gjeldende 
prislister for ABOer. 
 
7. Kompensasjon.  
Kompensasjon i henhold til Amway Core Plan beregnes månedlig og er basert på salget av Amways 
produkter og tjenester til Sluttkunder via deg og den relevante forretningsgruppen som definert i de 
Inkorporerte dokumentene.  
 
8. Bruk av navn og bilde. Du samtykker til at Amway kan skaffe seg fotografier, videoer og andre 
medieopptak av deg (og eventuell medsøker dersom relevant). Du bekrefter og samtykker til å tillate at 
alle slike medieopptak kan brukes vederlagsfritt av Amway for ethvert lovlig formål. Dette inkluderer, men 
er ikke begrenset til å gjelde: Bruk på internett (world wide web), bruk i fotografier, bruk i annet 
audiovisuelt materiale, og bruk i Amways brosjyrer og annonser. Du er innforstått med at du kan 



 
 

tilbakekalle dette samtykket ved å sende en skriftlig henvendelse til ovennevnte registrerte Amway-
adresse. 
 
9. Opplærings- og utdanningsmateriell («BSM»). En ABO er ikke forpliktet til å kjøpe noen bestemt 
mengde av BSM, slik dette begrepet er nærmere definert i avsnitt 2 i Amway Forretningspolitikk. 
 
10. Overdragelse. Denne kontrakten og de rettigheter og/eller forpliktelser som følger av denne, kan ikke 
tildeles, delegeres eller på annen måte overdras fra deg til noen andre uten etter Amways skriftlige 
forhåndssamtykke, som definert i avsnitt 6 og 10 i Amways Forretningspolitikk. 
 
11. Endring av vilkår. Amway kan endre Vilkårene i hele eller i deler av denne kontrakten, herunder 
vilkårene i de Inkorporerte dokumenter, ved å informere om/meddele 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 har innsigelser mot slike 
endringer av vilkår, kan du straks bringe denne Kontrakten til opphør. 
 
12. Oppsigelse. 
a. Du kan bringe denne Kontrakten til opphør ved å sende Amway en skriftlig oppsigelse. 
b. Oppsigelse fra Amways side uten grunn skal etterleve alle lovpålagte krav til forhåndsvarsling og 
oppsigelsestid. 
c. Oppsigelse fra Amways side på grunnlag av vesentlig kontraktsbrudd skal være i samsvar med avsnitt 
11 og 12 i Amways Forretningspolitikk. 
d. Oppsigelse av Kontrakten skal, uavhengig av årsak, oppheve partenes rettigheter og forpliktelser 
overfor hverandre, unntatt der det er oppgitt i denne Kontrakten at de fortsetter å være gyldige etter 
Kontraktens oppsigelse, eller fortsatt gyldighet er fastsatt ved lov. 
 
13. Lovvalg. Denne Kontrakten skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovverket i Norge.   
 
14. Diverse.  
a. Denne Kontrakten, sammen med alle Inkorporerte dokumenter, utgjør den gjeldende og bindende 
Kontrakten mellom partene. Ingen andre kontrakter, tilknyttede avtaler eller vilkår gjelder. Alle muntlige 
eller skriftlige avtaler eller vilkår avtalt før inngåelse av denne Kontrakten, inkludert annen 
korrespondanse eller tilbud fremsatt før inngåelsen av Kontrakten, erstattes av denne Kontrakten. 
b. Med mindre annet er fastsatt ved lov, blir alle krav i henhold til denne Kontrakten foreldet etter 12 
måneder. Foreldelsesperioden løper fra den datoen kravet fremsettes, men ikke før parten som 
fremsetter kravet, har blitt oppmerksom på faktaene som ligger til grunn for kravet. Denne begrensningen 
skal ikke påvirke ansvar for forsettlig eller grovt uaktsom pliktforsømmelse, ansvar for skade som følge av 
krenkelse av en persons liv, kropp eller helse, eller produktansvar. I slike tilfeller skal den lovpålagte 
foreldelsesfristen og starten av foreldelsesperioden gjelde. 
c. Dersom noen av bestemmelsene i denne Kontrakten, eller i noen av de andre Inkorporerte 
dokumentene, er ugyldige eller ikke kan gjennomføres, har resten av avtalen fremdeles full kraft og 
virkning. 
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