
Andre vilkår og betingelser.
Læs venligst bag på ABO-ansøgningen om udbetalinger/bonusser, da den evt. kan indeholde yderligere vilkår og betingelser, herunder lokale vilkår i henhold til gældende lovgivning.

1  Accept. Ved at indsende denne ansøgning/kontrakt, ansøges der om at 
blive Amway-forretningsindehaver (“ABO”) på de vilkår og betingelser, der 
er beskrevet i dette dokument og i de tilhørende dokumenter, således som 
det defineres på forsiden af denne ansøgning/kontrakt. De accepterer, at 
ethvert brud på forholdsreglerne i de integrerede dokumenter regnes som 
kontraktbrud. I tilfælde af konflikt vil vilkår og betingelser beskrevet i dette 
dokument fortrænge de integrerede dokumenter. Når accept er afgivet, er 
denne ansøgning/kontrakt sammen med alle tilhørende dokumenter den 
retligt bindende kontrakt mellem det/de individ(er), der er anført på denne 
aftale og Amway Danmark ApS. Amway Danmark ApS er et selskab, som 
er oprettet i henhold til lovene i Danmark, hjemmehørende på adresse: 
Carl Gustavs Gade 3, 1. th., 2630 Taastrup (“Amway Danmark ApS”), 
repræsenteret her ved behørig bemyndiget repræsentant og registeret  
i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under momsregistreringsnummer: 21264296, 
CVR-nummer 21264296. Amway kan efter eget skøn vælge at acceptere eller 
afvise denne kontrakt. For at blive ABO, skal ansøgeren udfylde og underskrive 
denne ansøgningsformular og betale et fast fornyelsesbeløb, der opkræves af 
Amway én gang årligt, til betaling af administrative ydelser og web-tjenester 
udført af Amway, såvel som Amways opdateringer af trykte materialer. 
Deres ABO-nummer er Amways accept ved oprettelse af Kontrakten. Hvis 
Amway afviser denne kontrakt, vil Amway meddele ansøgeren det skriftligt 
og tilbagebetale alle beløb, som ansøgeren måtte have betalt til Amway  
i forbindelse med denne kontrakt. I tillæg til den nedennævnte lovmæssige 
fortrydelsesret  har ABOen ved skriftlig meddelelse til Amway inden for 90 
(halvfems) kalenderdage fra Amways accept af denne kontrakt ret til at opsige 
kontrakten (se punkt 8) uden at skulle angive en grund, og ved denne form 
for opsigelse vil Amway tilbagebetale ansøgeren alle beløb, som måtte være 
betalt til Amway i forbindelse med denne kontrakt. 

 Fortrydelsesret
 De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
  Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag hvor aftalen blev indgået.
 For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os (Amway Danmark  

ApS, Carl Gustavs Gade 3, 1. th., 2630 Taastrup; Tlf.: 43 31 32 33; Fax:  43 
31 32 43; E-mail: amway_danmark@amway.com) om Deres beslutning om at 
fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax 
eller e-mail). De kan benytte den vedlagte standardfortrydelsesformular, men det 
er ikke obligatorisk. 

 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af 
fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 Følger af fortrydelse
 Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger 

modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger 
som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form 
for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle 
omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse 
om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan 
tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den 
oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. 
Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge 
af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget 
varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, 
alt efter hvad der er tidligst.

 De skal returnere varerne eller aflevere dem til os og senest 14 dage fra den dato, 
hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er 
overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

 De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

 De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden 
håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og 
den måde, de fungerer på.

2. Fortrolige oplysninger og tavshedspligt. Amway er i besiddelse af fortrolige 
oplysninger og forretningshemmeligheder vedrørende dets varer, forretning og 
Sponsorlinje (LoS), således som det defineres i Amways forretningspolitikker 
(“fortrolige oplysninger”). Ansøgeren bekræfter og er indforstået med, at 
sådanne fortrolige oplysninger til enhver tid tilhører Amway, og at ansøgeren, 
i det omfang ansøgeren får adgang til at benytte disse fortrolige oplysninger 
som led i opfyldelse af kontrakten, kun benytter sådanne fortrolige oplysninger 
i det omfang og med de formål, som ansøgeren er bemyndiget til i henhold 
til kontrakten. Ansøgeren må ikke overføre eller afgive fortrolige oplysninger 
til tredjemand, herunder andre ABOer, medmindre overførslen sker i 
overensstemmelse med de vilkår, der udtrykkeligt er nævnt i kontrakten, uden 
forudgående skriftligt samtykke fra Amway. Ved opsigelse af kontrakten eller i 
tilfælde af, at kontrakten ikke fornys, skal ansøgeren tilbagelevere alle fortrolige 
oplysninger, som ansøgeren er i besiddelse af, til Amway. Ansøgeren er 
indforstået med, at brud på denne bestemmelse kan føre til uoprettelig skade 
for Amway, og at Amway ved brud på denne bestemmelse har ret til at søge 
øjeblikkelig afhjælpning ved forbud eller lignende retsmiddel for at forebygge 
yderligere brud på kontrakten eller fremlæggelse af fortrolige oplysninger. Alle 
forpligtelser omkring fortrolighed i henhold til denne bestemmelse gælder også 
efter kontraktens ophør. 

3.  Vilkår. Kontrakten indgås med en bestemt varighed. Medmindre kontrakten 
opsiges tidligere af ansøgeren eller Amway, som beskrevet i afsnit 8 nedenfor, 
forbliver kontrakten gældende indtil den 31. december i det kalenderår, hvor 
Amway accepterede den, hvis den blev accepteret før den 30. juni, eller den 
31. december i kalenderåret efter det år, hvor Amway accepterede kontrakten, 
hvis den blev accepteret efter den 1. juli. Medmindre kontrakten opsiges eller 
fornys, skal den automatisk udløbe den 31. december i det pågældende 
år. Kontrakten kan fornys i perioden fra den 1.september til og med den 
31. december på www.amway.dk eller ved at indsende en anmodning om 
fornyelse til Amway (som efterfølgende accepteres af Amway) sammen med 
betalingen af gældende fornyelsesgebyr, eller ved automatisk fornyelse, 
hvis dette er aftalt skriftligt med Amway gennem kontrakten eller på anden 
måde. Vilkår om fornyelse skal være de vilkår, der er beskrevet i kontrakten, 
således som de fra tid til anden ændres i henhold til afsnit 4 nedenfor. 
Amway er berettiget til at afslå en anmodning om fornyelse som defineret i 
Amways forretningspolitikker pkt. 3.9. Amway kan afstå at forny kontrakten. 
med mindst 30 dages skriftligt varsel. Alle beløb der er indbetalt til Amway i 
forbindelse med anmodningen om fornyelse refunderes. 

4. Ændring af vilkår. Amway kan i overensstemmelse med bestemmelserne 
i Amways forretningspolitikker ændre vilkårene i denne kontrakt, eller dele 
deraf, herunder vilkårene i de tilhørende dokumenter, ved at varsle sådanne 
ændringer i Amways officielle tryksager, herunder officielle Amway webside(r) 
eller via anden mekanisme tilladt efter gældende ret. Alle ændringer skal 
være gældende fra den dato, der angives i varslingsmeddelelsen, men ikke 
tidligere end fire (4) uger efter varslingen, medmindre det kræves af loven. 
Hvis ændringer til kontrakten er nødvendige for, at kontrakten eller dele heraf 
er i overensstemmelse med gældende ret, skal sådanne ændringer imidlertid 
være gældende, så snart Amway har indført dem. Hvis ansøgeren har 
indvendinger mod sådanne ændringer, er ansøgeren berettiget til at opsige 
kontrakten med øjeblikkelig virkning.

5. Overdragelse. Hverken kontrakten eller dens rettigheder eller forpligtelser kan 
overdrages, uddelegeres eller på anden måde overføres af ansøgeren, uden 
Amways forudgående skriftlige tilladelse. Dette i henhold til procedurerne 
beskrevet i afsnit seks i Amways forretningspolitikker. 
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6. Selvstændig distributør. Ansøgeren er indforstået med, at denne ikke 
er ansat af eller repræsentant for Amway, og at kontrakten ikke skaber et 
arbejdstager-/arbejdsgiverforhold mellem denne og Amway. Ansøgeren 
opererer som en selvstændig distributør, hvad angår dennes aktiviteter i 
henhold til kontrakten. Intet heri skal kunne udlægges, som om der skabes 
et ansættelses-, franchise- eller andet afhængigt forhold mellem ansøgeren 
og Amway, og ansøgeren frasiger sig herved ethvert krav på det modsatte. 

a.  Ansøgeren er indforstået med ikke at anvende Amway-navnet eller varemærker 
eller immaterielle rettigheder, som Amway eller dets associerede virksomheder 
ejer eller har licens til, uden Amways udtrykkelige skriftlige samtykke, og 
at et sådan samtykke kun kan udgøre en begrænset licens. Ansøgeren 
er indforstået med ikke at: (i) udføre handlinger, som kan krænke disse 
rettigheder eller underminere Amways navn, renommé og mærker og 
goodwill; (ii) benytte varemærker eller andre kendetegn, som ligner Amways 
varemærker eller kendetegn; eller (iii) fremme, sælge, anvende eller på anden 
måde tilknytte varer eller tjenesteydelser produceret eller udført af tredjemand 
med Amways navn, renommé eller varemærker. 

b. Ansøgeren er indforstået med, han bærer ansvaret for alle omkostninger 
i forbindelse med registreringen og driften af sin selvstændige Amway-
forretning. Amway stiller ikke krav om, at ansøgeren yder noget for så vidt 
angår tid eller penge, lige som Amway heller ikke har indvilliget i at kompensere 
ansøgeren for Deres tid og omkostninger i forbindelse med driften af en ABO-
forretning.

c.  Ansøgeren er indforstået med at overholde alle gældende retlige og 
skattemæssige krav, underkastet alle gældende love, direktiver og/
eller kodekser, når ansøgeren udfører handlinger, som ansøgeren er 
berettiget til i henhold til kontrakten, herunder at overholde alle gældende 
forbrugerbeskyttelseslove og direktiver. Ansøgeren er endvidere indforstået 
med ikke at gøre noget, der kan skade Amways renommé eller dets ABOer 
eller skade den goodwill, der er forbundet med Amways navn og varemærker. 
Ansøgeren er indforstået med at fremvise bevis på, at dette overholdes, hvilket 
Amway kan anmode ansøgeren om fra tid til anden. 

7. Omfang af antagelse og fordele. Hvis ansøgeren godtages som ABO, 
giver Amway ansøgeren, forudsat at ansøgeren overholder vilkårene i 
kontrakten, ret til at udnævne, sponsorere, støtte og motivere personer til at 
slutte sig til Amway på de vilkår og betingelser, der er beskrevet i Amways 
forretningspolitikker. Amways forretningsvejledning og øvrige politikker og 
øvrige tilhørende dokumenter. Ansøgeren vil yderligere være berettiget til at: 
(a) købe Amway varer og tjenesteydelser, på ikke-eksklusiv basis, direkte fra 
Amway på ansøgerens egne vegne til ABO-priser, som fastsættes af Amway; 
(b) videresælge/promovere Amway varer og tjenesteydelser til slutkøberne; 
(c) deltage i Amways europæiske salgsincentiverende program; (d) modtage 
vederlag, herunder kontante fordele, bonusser, provisioner eller andre former 
for betaling fra Amway via Amway salgs- og marketingplan for videresalg/
promovering af Amway varer og tjenesteydelser til slutkøberne, såvel som 
træning, motivering, organisering og støtte af andre ABOer, som fører til 
øget salg af Amway varer og tjenesteydelser. Salgsfortjeneste i henhold til 
Amways Salgs- og marketingplan beregnes baseret på salg af Amway varer 
og tjenesteydelser til slutkøbere gennem ABOen  og dennes gruppe, således 
som det er beskrevet deri. 

8. Opsigelse. ABOen eller Amway kan opsige Kontrakten ved at give den anden 
part skriftligt varsel. Opsigelse fra ABOen skal være gældende øjeblikkeligt 
ifølge bestemmelserne for et sådant varsel, medmindre andet kræves ifølge 
loven. Opsigelse fra Amway skal være pga. væsentligt brud på Kontrakten af 
ABOen og i overensstemmelse med afsnit 11 i Amways forretningspolitikker.

9.  Vilkår og betingelser for varekøb. Amway varer og tjenesteydelser er 
specifikt beskrevet i de officielle Amway tryksagsmaterialer og på de officielle 
Amway websider. Slutkøberes køb af Amway varer og/eller tjenesteydelser 
medfører de vilkår og betingelser, der er indeholdt i det officielle Amway 
tryksagsmateriale. Amway forbeholder sig ret til at standse og/eller fjerne en 
hvilken som helst varegruppe og til hver en tid ændre ABO Prislisten.

10. Trænings- og uddannelsesmaterialer. En ABO er ikke forpligtet til at købe 
trænings- og uddannelsesmaterialer, således som dette udtryk er defineret i 
Amways forretningspolitikker og EUROPÆISK POLITIK FOR TRÆNINGS- OG 
UDDANNELSESMATERIALE.

11. Brug af navn og billede. Ansøgeren er indforstået med at give Amway ret til 
at indhente fotografier, videoer eller andre optagede medier af ansøgeren (og 
en eventuel medansøger) eller ansøgerens / medansøgers billede. Ansøgeren 
bekræfter og er indforstået med, at sådanne medier med information om 
navn og præstationsniveau kan benyttes af Amway til et hvilket som helst 
lovligt formål, herunder, men ikke begrænset til, brug på internettet (World 
Wide Web), i fotografi, i andet audio-visuelt materiale i Amway brochurer og 
reklamer, og uden vederlag. Ansøgeren er indforstået med, at ansøgeren kan 
ophæve denne tilladelse ved at sende et officielt brev til førnævnte Amway 
adresse med angivelse af, at De ophæver denne tilladelse.

12. Grønland & Færøerne. Ansøgeren er indforstået med, at Amway hverken 
sender produkter til, eller støtter produktsalg i Grønland, og at Amway ikke 
godkender en ansøgning om at blive ABO fra en ansøger, der angiver en 
adresse i Grønland.

 Amway godkender en ansøgning om at blive ABO fra en ansøger, der angiver 
en adresse på Færøerne. for yderligere information vedrørende det Færøske 
marked, bedes ansøgeren kontakte sin sponsor eller Amway Danmark ApS.

13. Gældende ret. Denne kontrakt skal underlægges og fortolkes i henhold 
til lovene i Danmark. Enhver tvist, som måtte opstå på baggrund af eller i 
forbindelse med denne kontrakt skal løses i mindelighed af parterne. I tilfælde 
af, at dette ikke er muligt, skal konflikten afgøres af relevante retsinstanser. 
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