
 

NULINĖS TOLERANCIJOS POLITIKA, SUSIJUSI SU NELEISTINA PLATINTOJO 
ARBA ABO VEIKLA NEATIDARYTOSE RINKOSE  
 
SVARBU!! Ketindami plėsti savo verslą tarptautiniu mastu ABO / Platintojai negali vykdyti 
neteisėtos veiklos rinkose, kurių Amway dar nėra atidariusi. Sankcijos už neteisėtą veiklą 
gali iš esmės apsunkinti Jūsų turimą ir būsimą verslą. 
 
Šiuo metu Amway veikia šiose šalyse ir teritorijose:  Amerikos Samoa, Angilijoje, 
Antigvoje, Argentinoje, Australijoje, Austrijoje, Azorų salose, Bahamuose, Barbadose, 
Barbudoje, Belgijoje, Bermudų salose, Botsvanoje, Brazilijoje, Didžiosios Britanijos 
Mergelių salose, Brunėjuje, Kanadoje, Kanarų salose, Kaimanų salose, Normandijos salose, 
Čilėje, Kinijoje*, Kolumbijoje, Kosta Rikoje, Kroatijoje, Čekijos Respublikoje, Danijoje, 
Dominikoje, Dominikos Respublikoje, Salvadore, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Prancūzų 
Antiluose, (Martinikoje, Gvadelupoje), Prancūzų Gvianoje,  Vokietijoje, Grenadoje, 
Graikijoje, Guame, Gvatemaloje, Guernsyje, Haityje, Hondūre, Honkonge, Vengrijoje, Airijos 
Respublikoje, Indijoje, Indonezijoje, Italijoje, Japonijoje, Džersio saloje, Korėjoje, Latvijoje, 
Lietuvoje, Reunione, Makao, Madeiroje, Malaizijoje, Meksikoje, Montserate, Namibijoje, 
Nyderlanduose, Nyderlandų Antiluose, (Aruboje, Bonairėje, Kurakao , Sent Martine, Saboje, 
Sent Eustatijuje), Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje, Palau salose, Panamoje, Kinijos 
Liaudies Respublikoje, Filipinuose, Lenkijoje, Portugalijoje, Puerto Rike, Rumunijoje, 
Rusijoje, Singapūre, Slovakijos Respublikoje, Slovėnijoje, Pietų Afrikoje, Ispanijoje, Sent 
Kitso ir Nevio Federacijoje, Sent Lusijoje, Sent Vincente, Švedijoje, Šveicarijoje, Taivane 
(Kinijos Respublika), Tailande, Trinidade ir Tobage, Ramiojo Vandenyno salų globojamoje 
teritorijoje (Marianų, Maršalo ir Karolinų salose), Turkijoje, Turkso ir Kaikoso salose, 
Ukrainoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, JAV Mergelių salose, 
Urugvajuje, Venesueloje, Vietname ir Veiko saloje. 
*Tiesioginiai pardavimai šiuo metu Kinijoje draudžiami. Nuo 1998 metų „Amway China“ veikia pagal specialią licenciją, leidžiančią 
pardavimus parduotuvėse, kuriose dirba pardavėjai. 
 
Amway skatina ABOs/platintojus susisiekti su Amway, siekiant įsitikinti, kad jie turi 
naujausią informaciją apie tarptautinio rėmimo taisykles. ABOs / platintojai taip pat turėtų 
būti susipažinę su kiekvienoje rinkoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais ir jų 
laikytis bei suprasti ir įvertinti socialinius ir kultūrinius papročius. 
 

PRANEŠIMAS 
AMWAY PATVIRTINO NULINĖS TOLERANCIJOS POLITIKĄ, KURI DRAUDŽIA 

BET KOKIĄ ABO/PLATINTOJO VEIKLA RINKOSE, KURIŲ AMWAY NĖRA 
OFICIALIAI ATIDARIUSI 

 
Amway apibrėžia „ABO / platintojo veiklą“ kaip veiklą, kuria siekiama skatinti ar sukurti 
Amway verslą. Visiems ABOs / platintojams draudžiama lankytis naujų rinkų šalyse siekiant 
paskatinti vieną ar daugiau potencialių ABOs / platintojų užsiimti Amway verslu. Amway 
draudžia organizuoti susirinkimus (įskaitant susitikimus tik su vienu asmeniu) bet kurioje 
šalyje prieš paskelbiant rinkos atidarymo datą ir rinkos atidarymo planus. 
 
Potencialių ABOs / Platintojų ieškojimas pasitelkiant interneto svetaines nukreiptas į 
neatidarytas rinkas taip pat laikomas draudžiama ABO / platintojo veikla.  
 
Visiškai nepriimtinu ir šių taisyklių dvasios pažeidimu laikomas elgesys, kai siekiant 
sužadinti ankstyvą susidomėjimą, platinimo veikla neužsiimantis asmuo supažindinamas su 
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Amway galimybe ir vėliau toks potencialus ABO / platintojas skatinamas grįžti į savo gimtąją 
šalį. 
 
Tuo atveju, jeigu Amway oficialiai atidarys naują rinką, apie tokį rinkos atidarymą Amway 
informuos oficialiais bendrovės pranešimais. Tokiuose pranešimuose bus nurodyta rinkos 
atidarymo data, kokia veikla yra leistina iki rinkos atidarymo, ir pateikta kita informacija, kuri 
yra labai svarbi sėkmingam platintojo dalyvavimui. Iki to laiko, kol Amway nėra oficialiai 
atidariusi rinkos, tokios rinkos atžvilgiu neleidžiama jokia ABO / platintojo veikla. 
 
Bet kokia žiniasklaidos pateikiama informacija apie Amway viešųjų ryšių priemones arba 
pranešimus, kuriuos Amway turi pateikti pagal teisės aktus, neturi būti suprantami kaip 
oficialus skelbimas apie Amway ketinimus atidaryti naują rinką. 
 

VISAIS ATVEJAIS DRAUDŽIAMI VEIKSMAI  
 
Amway patvirtino Nulinės tolerancijos politiką, susijusią su neleistinais veiksmais 
neatidarytose rinkose. Žemiau pateikiamas sąrašas veiksmų, kuriems bus taikoma 
Nulinės tolerancijos politika, nepriklausomai nuo to, ar šie veiksmai bus vykdomi 
rinkose, kurias Amway yra oficialiai atidariusi arba neatidariusi. Gavusi skundą, kurį 
įmanoma patikrinti, bendrovė pasilieka teisę imtis neatidėliotinų veiksmų ir (arba) 
atsisakyti priimti Paraišką naujos rinkos atžvilgiu arba taikyti kitas sankcijas bet kurio 
ABO atžvilgiu. 
 
1.   ABOs / platintojai negali skatinti jo Paramos linijai arba Asmeninei grupei 
nepriklausančių ABOs / platintojų, prisijungti prie jų naujose rinkose arba siūlyti naujus 
kandidatus naujose rinkose. Tai būtų tiesioginis sutarties tarp Amway ir jos ABOs / platintojų 
bei Elgesio taisyklių arba Komercinių principų, taikomų ABO / platintojo rinkoje, 
pažeidimas. Amway skatina ABOs / platintojus remtis savo pirmine paramos linija kreipiantis 
dėl įgaliojimų naujoje rinkoje. 
 
2. Asmeniškai išleistos literatūros, įrašytų magnetofono juostų (kasečių) ar kitos Verslo 
mokomosios medžiagos importas, naudojimas ar pardavimas (įskaitant interneto puslapių, el. 
pašto ar kitų elektroninių reklamos ar ryšio priemonių naudojimą) vykdant Amway verslą yra 
draudžiamas, jeigu šios medžiagos nėra peržiūrėjusi Amway ir įvertinusi galimybių šią 
medžiagą naudoti kiekvienoje konkrečioje rinkoje. Vienos rinkos atžvilgiu išduotas leidimas 
automatiškai nereiškia leidimo naudoti medžiagos VISOSE ir ypač naujose ar neatidarytose 
rinkose. 
 
3. Bet kurio Amway produkto importas į rinką dėl bet kokių priežasčių (išskyrus asmeniniam 
naudojimui), įskaitant to produkto pardavimą, pristatymą ar demonstravimą, yra griežtai 
draudžiamas. Už produktų ir reklaminės medžiagos importą be tinkamų importo leidimų, 
registracijos ir ženklinimo reikalavimus pažeidusiam ABO / platintojui ir Amway gali grėsti 
didelės baudos, laisvės atėmimas ir medžiagų bei produktų konfiskavimas. Tokie veiksmai 
kartu pakenktų Amway reputacijai ir prekės ženklų prestižui ir galėtų labai apsunkinti Amway 
galimybes atidaryti rinką ateityje arba pasiūlyti visą savo produktų asortimentą.  
 
4.  Bet kokios formos reklama, adresuota naujos rinkos potencialiems ABOs / platintojams 
yra draudžiama, nepriklausomai nuo to ar tokia reklama vykdoma naujoje rinkoje ar platintojo 
namų rinkoje. Šis draudimas taikomas mažiausiai skrajutėms, informacinėms lentoms, 
vizitinių kortelių netinkamam panaudojimui, organizuojamų susirinkimų grafikų skelbimams 
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ir žiniasklaidai adresuotiems pranešimams. ABOs / platintojai negali vykdyti „aklos 
kandidatų paieškos“ naudodami telefonų knygas, profesinių organizacijų narių sąrašus ir t.t. 
Visais atvejais ABOs / platintojai negali naudoti masinės komunikacijos metodų reklamuoti 
Amway galimybės, tokių kaip nepageidaujamų el. laiškų (brukalų), TV prekybos kanalų ar 
kompiuterinių tinklų. 
 
5. ABOs / platintojai negali tvirtinti arba leisti suprasti, kad jie yra Amway bendrovės arba su 
Amway susijusių bendrovių darbuotojai ar atstovai, ar tvirtinti, kad jie yra išskirtiniai Amway 
atstovai kurioje nors konkrečioje šalyje.  
 
6. Draudžiama naudoti bet kokias platintojų parengtas „preliminarias registracijas“ arba bet 
kokius kitus panašaus pobūdžio dokumentus, kurie įpareigoja potencialius platintojus 
prisijungti prie konkrečios paramos linijos. „Lyderiavimo formos“, kurios yra naudojamos 
platintojo vidiniam naudojimui, renkant informaciją apie potencialius ABOs / platintojus, 
NIEKUOMET negali būti naudojamos kaip „preliminarios registracijos“ ir niekuomet negali 
nustatyti teisinių įsipareigojimų. Neturi būti reikalaujama, kad potencialus platintojas 
pasirašytų lyderiavimo formą ir jos kopija neturi būti palikta potencialiam kandidatui. 
Lyderiavimo forma ir jos naudojimas negali niekaip įpareigoti kandidato.              
 
7. Potencialūs ABOs / platintojai, gyvenantys ne Amway rinkose, neturi būti kviečiami į 
jokius platintojo ar bendrovės rengiamus susirinkimus, kurie yra organizuojami tiek Amway, 
tiek ne Amway rinkose. 
 
8.   Neatidarytose rinkose draudžiama demonstruoti Amway pardavimų ir rinkodaros planą, 
importuoti, parduoti Amway pagamintus ar pateiktus produktus. 
 
SANKCIJOS UŽ DRAUDŽIAMĄ VEIKLĄ NE AMWAY RINKOSE 
 
SANKCIJOS GALI APIMTI BET KOKIUS VEIKSMUS, KURIŲ IMTIS AMWAY 
MANYMU YRA BŪTINA. PAŽEIDIMO PAŠALINIMO VEIKSMAI GALI APIMTI 
VEIKSMUS, KURIE GALI APIMTI NUO PAKARTOTINIO REIKALAVIMUS 
PAŽEIDŽIANČIOS GRUPĖS MOKYMO IR (ARBA) NAUJOS RINKOS ATŽVILGIU 
PATEIKTOS PARAIŠKOS ATMETIMO/ATSISAKYMO NAGRINĖTI IR (ARBA) 
PAŽEIDĖJO VERSLO SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO. PAŽEIDIMO 
PAŠALINIMO VEIKSMAI GALI NEIGIAMAI ĮTAKOTI PAŽEIDĖJO METINIŲ 
PRIEDŲ, PREMIJŲ PATVIRTINIMĄ IR KITOKIUS ATLYGIUS, PAVYZDŽIUI, 
SIP**, NEPINIGINIUS ATLYGIUS IR FAA*** PINIGINIUS ATLYGIUS. 
** SIP – Pardavimų skatinimo programa (angl. Sales Incentive Program). Tai – kasmetinė programa, skatinanti 
ABOs įgyvendinti pardavimų planus ir pasiekti aukštesnę kvalifikaciją. Tiems, kurie atitinka reikalavimus, 
suteikiami piniginiai ir nepiniginiai paskatinimai. 
*** FAA – Atlygis steigėjams už pasiekimus (angl. Founders Achievement Award). Tai – Amway premijų rūšis, 
suteikiama už specifinius pasiekimus. 
 
1. Su netinkama veikla susiję skundai turi būti teikiami atitinkamiems Pardavimų/Platintojų 
Ryšių Skyriaus darbuotojams, kurie peržiūrės ir atskirai išnagrinės kiekvieną skundą. Amway 
savo nuožiūra gali paprašyti papildomos informacijos apie kiekvieną praneštą veiklą, 
siekdami patikrinti pateiktos informacijos tikslumą ir tikrumą.  
 
2. Sankcijos gali apimti bet kokius veiksmus, kuriuos Amway laiko tinkamais, įskaitant ir 
veiklos sustabdymą ar nutraukimą. Amway gali taikyti sankcijas atlygiams, gautiems už 
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neleistiną veiklą neatidarytoje rinkoje, ir gali uždrausti reikalavimus pažeidusiems ABOs / 
platintojams vykdyti veiklą naujose rinkose.  
 
3. Nutraukimo atveju, ABO / platintojas gali pasinaudoti Elgesio taisyklėse, Komerciniuose 
principuose arba Amway filialo taikomose politikose numatytomis apeliacijos teisėmis.  
 
4. Tiesioginiai (Platininiai) ABOs / platintojai privalo užtikrinti, kad visi jų organizacijai 
priklausantys ir tarptautinėse rinkose veikiantys ABOs / platintojai mokėtų šias Taisykles. 
Kiekvienas ABO / platintojas privalo laikytis šios Politikos. 
 
5. Gali būti pareikalauta, kad pažeidėjai pateiktų Amway visų asmenų, kuriems pažeidėjai, 
vykdydami neleistiną veiklą, siūlė tapti potencialiais ABOs / platintojais arba su kuriais 
susisiekė kaip su potencialiais ABOs / platintojais, elektroninių laiškų sąrašą su vardais, 
pavardėmis ir adresais.   
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