
Vilkår og betingelser ABO-ansøgningsskema Danmark 

1. Ansøgning; aftaleoprettelse Ved at indgive denne ansøgning accepterer den nævnte part heri ("du"),
med forbehold af Amways tilsvarende accept samt opfyldelse af øvrige krav, at fungere som formidler for
Amway, også betegnet en Amway-forretningsindehaver ("ABO"), på de vilkår og betingelser, som er
anført i dette og alle inkorporerede dokumenter som reference. Med hensyn til ABO-aftaler, som er
indgået før 1. februar 2021 af medansøgere, og som afløses af denne aftale, fungerer medansøgerne
solidarisk som formidlere og betegnes samlet som "du". Ud over disse vilkår og betingelser ("vilkår og
betingelser") omfatter ABO-aftalen ("aftalen") Amways forretningspolitikker ("Amways
forretningspolitikker"), standarderne for digitale meddelelser, omdømmepolitikken, meddelelsen om
beskyttelse af personoplysninger, diverse øvrige politikker og standarder samt alle øvrige dokumenter,
der udstedes efterfølgende og af Amway kategoriseres som et inkorporeret dokument (fælles betegnet
"inkorporerede dokumenter"), som kan blive ændret fra tid til anden af Amway. Bortset fra dokumenter,
der udstedes efterfølgende og kategoriseres af Amway som et inkorporeret dokument, var alle
ovenstående til rådighed for dig ved indgivelse af denne ansøgning. Du indvilliger i, at overtrædelse af
disse vilkår og betingelser eller bestemmelser i de inkorporerede dokumenter vil blive anset for at være
en overtrædelse af ABO-aftalen. I tilfælde af en konflikt mellem disse vilkår og betingelser og
bestemmelser i de inkorporerede dokumenter er disse vilkår og betingelser gældende. Amway kan efter
eget skøn vælge at acceptere eller afvise denne aftale. Hvis denne ansøgning accepteres af Amway,
træder ABO-aftalen i kraft og er bindende for sidstnævnte ved en sådan accept og eventuel relevant
betaling fra dig i form af et fast årligt gebyr, som dækker administrative serviceydelser og web tjenester
ydet og stillet til rådighed af Amway samt eventuelle opdateringer af Amway-litteratur. Men aftalen anses 
for at være ophævet, hvis du ikke efterfølgende underskriver den inden for den periode, som fremgår af
regel 3.5 i Amways forretningspolitikker. Hvis aftalen indgås, er aftaleparterne dig 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.  (fælles betegnet "parter"). Amway har
ret til at acceptere denne aftale ved at sende sin accept til dig på en hensigtsmæssig måde sammen med
dit Amway-identifikationsnummer. Hvis Amway afviser denne aftale, underretter Amway dig herom
skriftligt og refunderer de eventuelle beløb, du måtte have betalt til Amway i forbindelse med denne
aftale, såfremt du returnerer eventuel Amway-litteratur og eventuelle produkter til Amway for Amways
regning. Du kan ophæve aftalen uden at ifalde bod eller erstatningsansvar og uden begrundelse ved
skriftligt at meddele Amway, at du ønsker at ophæve aftalen inden for 90 kalenderdage fra Amways
accept af denne aftale, hvorefter Amway refunderer beløb, du måtte have betalt Amway i forbindelse
med denne aftale.

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 04 03; Fax: 43 31 04 04; 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 standardfortrydelsesformularen, men det er ikke obligatorisk. De har også mulighed 
for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse 
på vores websted (www.amway.dk). Hvis De anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående på et varigt 
medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. 
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. Løbetid; fornyelse. 
a. Aftalen er tidsbegrænset. Medmindre aftalen ophæves forinden af dig eller Amway, som beskrevet i 
pkt. 12 nedenfor, hvis den er accepteret senest den 30. juni, forbliver aftalen i kraft til den 31. december 
i det samme kalenderår, hvor den er accepteret af Amway, eller, hvis den er accepteret den 1. juli eller 
senere, til den 31. december i kalenderåret umiddelbart efter det år, hvor Amway har accepteret aftalen. 
b. Medmindre aftalen ophæves forinden, udløber den automatisk efter den 31. december i det relevante 
kalenderår. 
c. Aftalen kan fornys ved at indbetale fornyelsesgebyret ledsaget af en anmodning til Amway i 
overensstemmelse med regel 3.9 i Amways forretningspolitikker eller ved automatisk fornyelse, hvis dette 
er aftalt skriftligt med Amway. Anmodninger om fornyelse er med forbehold for Amways accept. Amway 
kan, uden begrundelse, afvise en anmodning om fornyelse i henhold til regel 3.9 i Amways 
forretningspolitikker, hvor Amway i så fald refunderer eventuelle beløb betalt til Amway i forbindelse med 
en sådan anmodning om fornyelse. 
d. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt med Amway, er løbetiden for fornyelser ét yderligere 
kalenderår. 
 
3. Ikke et ansættelsesforhold. Intet i denne aftale kan fortolkes som at indebære et ansættelsesforhold, 
en franchiseret eller andet afhængighedsforhold mellem dig og Amway, og du giver afkald på ethvert krav 
på det modsatte.  
a. Du har forstået og accepterer, at i henhold til denne aftale fungerer du som uafhængig og selvstændig 
erhvervsdrivende/formidler, der markedsfører salg af Amway-produkter, og ikke som 
handelsrepræsentant, kommissær for eller ansat hos Amway. 
b. Du accepterer desuden, at du selv afholder eventuelle udgifter i forbindelse med registrering eller 
driften af en selvstændig forretning som ABO. Derfor stiller Amway ikke krav til dig om nogen 
arbejdsindsats i form af tid eller penge, og Amway har ikke indvilliget i at betale dig for den tid og de 
udgifter, der er forbundet med at drive en ABO-forretning, sådan som dette vilkår er defineret i afsnit 2 i 
Amways forretningspolitikker. 
 
4. Omfang af udnævnelse og fordele. 
a. Hvis du accepteres som ABO, og så længe du overholder aftalen, giver Amway dig ret til at markedsføre 
og fremme salg af Amway-produkter til slutbrugere ("slutkunder") på markedet, sådan som dette vilkår 
er defineret i afsnit 2 i Amways forretningspolitikker. 
b. Desuden er du berettiget til følgende: (a) at få udbetalinger, herunder kontantbeløb, bonusser, 
provision eller andre former for betaling fra Amway, som beskrevet nedenfor, (b) at deltage i Sales 
Incentive Program, (c) at sponsere, støtte og motivere personer til at tilmelde sig Amway på de vilkår og 
betingelser, som er anført i Core Plan (Amways salgs- og marketingplan ("planen"), som er stillet til 
rådighed for dig, og (d) at købe Amway-produkter direkte hos Amway til eget brug. 
 
 
 



 
 

5. Dine forpligtelser. 
a. Du skal gøre dit bedste for at fremme kendskabet til varemærket Amway og til Amway-produkter, for 
at erhverve slutkunder til Amway, for at betjene og rådgive sådanne slutkunder og, først og fremmest, for 
at tilvejebringe handelstransaktioner for at sælge Amway-produkter. 
b. Du skal give slutkunder den bedst mulige rådgivning, og du skal erhverve den nødvendige tekniske og 
handelsmæssige viden til dette formål. Du skal straks underrette Amway om eventuelle fejl eller mangler 
eller tilsvarende tilbagemeldinger fra slutkunder. 
c. Du indvilliger i straks at underrette Amway om enhver tvivl, du er eller bliver bekendt med, med hensyn 
til kreditværdigheden af de slutkunder, du erhverver. Du er ikke berettiget til at inddrive udestående gæld. 
d. Du skal beskytte Amways interesser. Du skal overholde Amways anvisninger vedrørende distribution. 
e. Du har ikke ret til at tilbyde Amway-produkter til priser under de priser, som fastsættes af Amway, eller 
med andre betalings- og leveringsbetingelser end de til enhver tid gældende. 
f. Du skal informere Amway skriftligt om alle omstændigheder af betydning med hensyn til resultaterne 
af Amway-produkter og relationer til slutkunder. Du indvilliger i straks at underrette Amway om enhver 
overtrædelse, du er eller bliver bekendt med, af immaterielle ejendomsrettigheder, 
varemærkerettigheder eller ophavsret samt viden tilhørende Amway med hensyn til Amway-
produkterne. Du skal i fuld udstrækning overholde kravene med hensyn til Amways immaterielle 
ejendomsrettigheder i overensstemmelse med afsnit 9 i Amways forretningspolitikker. 
g. Du skal overholde alle lovbestemte og/eller officielle bestemmelser, love, anvisninger, afgørelser eller 
vedtægter, som vedrører dig eller distributionen af Amway-produkter. Det er dit eget ansvar også at 
overholde reglerne for fair konkurrence på markedet, sådan som dette vilkår er defineret i afsnit 2 i 
Amways forretningspolitikker. Det er dit ansvar at afholde alle egne skatter og afgifter samt omkostninger 
og gebyrer i forbindelse med oprettelsen og/eller driften af din forretning. Du indvilliger i at overholde 
alle gældende lov- og skattemæssige krav og alle gældende love, bestemmelser og/eller regelsæt, når du 
udfører alle aktiviteter, du er bemyndiget til i henhold til denne aftale, herunder (men ikke begrænset til) 
at overholde alle gældende love og regler om forbrugerbeskyttelse. Desuden indvilliger du i ikke at 
foretage dig noget, der kan bringe Amways eller andre ABOers omdømme i fare eller skade den goodwill, 
der er forbundet med Amways navn eller varemærker. Du indvilliger i at fremlægge dokumentation for 
dette på opfordring af Amway til enhver tid.  
h. Du skal præsentere Amway-produkter for kunder inden for rammer, der svarer til opfattelsen af og 
salgsstrategien for Amway. Al annoncering af Amway-produkter skal overholde regel 4.3.5 i Amways 
forretningspolitikker. 
i. Du skal i fuld udstrækning overholde kravene til beskyttelse af personoplysninger og fortrolige 
oplysninger, som defineret i regel 4.19 i Amways forretningspolitikker. 
 
6. Vilkår og betingelser for køb af produkter. Der er en specifik beskrivelse af Amway-produkter i Amways 
officielle litteratur og på Amways officielle websteder. For slutkunders køb af Amway-produkter gælder 
alle de vilkår og betingelser for køb, der er oplyst i Amways officielle litteratur. Amway forbeholder sig til 
enhver tid ret til at stoppe og/eller midlertidigt indstille produktserier og til at ændre ABO-prislisten. 
 
7. Vederlag. Vederlag i henhold til Amways Core Plan beregnes månedligt baseret på salg til slutforbrugere 
af Amway-produkter og -serviceydelser, der er markedsført af dig og den relevante forretningsgruppe, 
som defineret i de inkorporerede dokumenter.  
 
8. Brug af navn og person. Du indvilliger i, at Amway indhenter fotografier, videoer og andre optagede 
medier med dig; hvor det er relevant, gælder dette samtykke også medansøgere. Du indvilliger i og 
bekræfter, at sådanne optagede medier må anvendes, uden modydelse, af Amway til lovlige formål, 
herunder (men ikke begrænset til) anvendelse på internettet (World Wide Web), fotografier, i andet 
audiovisuelt materiale og i Amway-brochurer og -annoncer. Du er informeret om, at du kan trække denne 
tilladelse tilbage ved at sende en skriftlig meddelelse om tilbagetrækningen til Amways førnævnte 
forretningsadresse. 
 



 
 

9. Trænings- og uddannelsesmateriale og kvalitetsstandarder ("FSM"). En ABO er ikke forpligtet til at 
købe FSM, sådan som dette vilkår er defineret i afsnit 2 i Amways forretningspolitikker. 
 
10. Overdragelse. Denne aftale må kun overdrages af dig, ligesom rettigheder i aftalen kun må tildeles af 
dig, og forpligtelser i aftalen kun må delegeres af dig, med Amways skriftlige samtykke med forbehold for 
de anførte procedurer i afsnit 6 og 10 i Amways forretningspolitikker. 
 
11. Ændring af vilkår. Amway har ret til at ændre vilkårene i denne aftale, eller dele heraf, herunder 
vilkårene i de inkorporerede dokumenter, ved at varsle sådanne ændringer i Amways officielle litteratur, 
herunder Amways officielle websted(er) eller andre mekanismer, som tilladt i henhold til gældende 
lovgivning. Alle ændringer træder i kraft fra den dato, der er angivet i varslet, dog tidligst fire (4) uger efter 
varslet, medmindre andet fremgår af lovgivning. Men ændringer, der er nødvendige for at overholde hele 
eller dele af aftalen i henhold til gældende lovgivning, træder straks i kraft efter Amways vedtagelse. Hvis 
du har indsigelser mod sådanne ændringer, kan du straks ophæve aftalen. 
 
12. Ophævelse. 
a. Du har ret til at ophæve denne aftale ved at meddele dette skriftligt til Amway. 
b. Hvis Amway vil ophæve aftalen uden begrundelse, skal Amway give varsel herom forinden i henhold til 
lovgivningen. 
c. Hvis Amway vil ophæve denne aftale, fordi du har begået en væsentlig overtrædelse, skal det ske i 
overensstemmelse med afsnit 11 og 12 i Amways forretningspolitikker. 
d. Ved ophævelse af aftalen, og uanset årsagen hertil, ophører parternes rettigheder og forpligtelser over 
for hinanden, bortset fra sådanne, der i denne aftale er anført som fortsat værende i kraft efter aftalens 
ophævelse, eller som fortsat er i kraft i henhold til lovgivning. 
 
13.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. 
 
14. 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 
 
15. Diverse.  
a. Denne aftale, herunder de inkorporerede dokumenter, udgør i sin helhed alle eksisterende aftaler 
mellem parterne. Der findes ikke andre aftaler, supplerende aftaler eller vilkår og betingelser. Aftaler eller 
vilkår, som, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, er indgået før denne aftales indgåelse, samt anden 
korrespondance eller andre forslag, der er foretaget før denne aftales indgåelse, afløses af denne aftale. 
b. Medmindre andet er fastsat af lovgivning, er alle krav i henhold til denne aftale forældet efter 12 
måneder. Forældelsesfristen starter ved fremsættelse af kravet, men ikke før det tidspunkt, hvor den part, 
der fremsætter kravet, er blevet bekendt med de faktiske omstændigheder, der er årsag til kravet. Denne 
forældelse påvirker ikke ansvar for forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af forpligtelser, 
erstatningsansvar på grund af overgreb med hensyn til en persons liv, legeme eller helbred, eller 
erstatningsansvar i relation til produkter. I sådanne tilfælde gælder den lovbestemte forældelsesfrist samt 
forældelsesfristens start i henhold til lovgivningen. 
c. Hvis bestemmelser i denne aftale, herunder i de inkorporerede dokumenter, er eller bliver ugyldige 
eller uigennemførlige, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i aftalen, og disse 
vil fortsat være i kraft. 
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