
Slovenia 

Pogodba za Nosilce Amwayevega posla – pogoji in določila 

1. Vloga; sklenitev pogodbe. Z oddajo te vloge se posameznik, ki je imenovan v tej pogodbi
(»vi«), strinja, pod pogojem da Amway sprejme isto in so izpolnjene druge zahteve, da bo
deloval kot Amwayev posrednik oz. t. i. Nosilec Amwayevega posla (»NAP«), in sicer pod
pogoji in določili, ki so določeni v tej pogodbi in v vseh dokumentih, ki so vključeni s
sklicevanjem. V povezavi s pogodbami za NAP-e, ki so jih sovlagatelji sklenili pred 1.
septembrom 2021 in ki jih nadomešča ta pogodba, sovlagatelji skupaj delujejo kot posredniki
in so skupaj imenovani kot » vi«. Pogodbo za NAP-e (»pogodba«) poleg teh pogojev in določil
(»T&C«) sestavljajo Načela poslovanja (»ROC«), standardi digitalne komunikacije (SDK),
politika o dobrih odnosih (Good Standing Policy), Obvestilo o varovanju osebnih podatkov,
številne druge politike in standardi ter vsi drugi dokumenti, ki jih Amway izda pozneje in označi
kot vključeno dokumentacijo (skupno imenovani »vključena dokumentacija«), od katerih
lahko vsakega ali vse Amway občasno spremeni. Razen dokumentov, ki jih Amway izda
pozneje in označi kot vključeno dokumentacijo, so vam bili v povezavi z oddajo te vloge na
voljo vsi zgoraj navedeni dokumenti. Strinjate se, da se kršitev teh pogojev in določil ali katere
koli določbe iz vključene dokumentacije šteje za kršitev pogodbe za NAP-e. V primeru
neskladja med temi pogoji in določili ter katero koli določbo v vključeni dokumentaciji
prevladajo ti pogoji in določila. Amway lahko po lastni presoji to vlogo sprejme ali zavrne. Ko
in če Amway sprejme to vlogo, bo pogodba za NAP-e začela veljati in bo zavezujoča, ko se
slednje zgodi za takšen sprejem, in, če je relevantno, plačate fiksno letno nadomestilo, ki
pokriva administrativne in spletne storitve, ki jih nudi Amway, ter vse morebitne posodobitve
Amwayeve literature. Če pa pogodbe nato ne podpišete v roku, ki je določen v točki 3.5 Načel
poslovanja, se šteje, da pogodba preneha veljati. Pogodba, če se sklene, je med vami in
Amway Hungaria Marketing Kft, podjetjem, ki je bilo ustanovljeno v skladu z zakonodajo
Madžarske, ima svoj uradni sedež na naslovu 1139 Budapest, Váci út 99. Balance Hall
(»Amway«), ga pri tem dejanju zastopa njegov ustrezno pooblaščen predstavnik in je vpisano
v sodni register gospodarskega sodišča v Budimpešti pod številko 01-09-069508, (skupno
imenovani »pogodbeni stranki«). Amway lahko to pogodbo sprejme tako, da vam z ustrezno
dostavo posreduje izjavo o sprejemu, skupaj z vašo Amwayevo identifikacijsko številko.
Sprejem te pogodbe je med drugim pogojen s tem, da Amwayu posredujete ustrezna dokazila,
ki potrjujejo vaš poslovni status v skladu z lokalno zakonodajo, in druge dodatne dokumente,
povezane s tem statusom, če Amway to zahteva. Če Amway zavrne to pogodbo, vas bo
Amway pisno obvestil in vam povrnil vse zneske, ki ste jih Amwayu plačali v povezavi s to
pogodbo, pod pogojem da Amwayu vrnete vso morebitno Amwayevo literaturo in izdelke, in
sicer na Amwayeve stroške. Od pogodbe lahko odstopite brez kazni ali odgovornosti ter brez
navedbe kakršnega koli razloga, in sicer s pisnim obvestilom o svoji želji po odstopu, ki ga
posredujete Amwayu v roku 14 koledarskih dni od datuma, ko prejmete Amwayevo obvestilo
o sprejemu te pogodbe, in v tem primeru vam bo Amway povrnil vse zneske, ki ste jih plačali
Amwayu v povezavi s to pogodbo.

2. Trajanje; podaljšanje.
a. Pogodba se sklepa za določen čas. Če pogodbe vi ali Amway nista predčasno odpovedala
na način, ki je opisan v 12. odstavku spodaj, pogodba ostane veljavna do 31. decembra v
koledarskem letu, ko Amway sprejme pogodbo, če je bila sprejeta 30. junija ali pred tem
datumom, ali do 31. decembra v koledarskem letu, ki neposredno sledi letu, v katerem je
Amway pogodbo sprejel, če je bila sprejeta 1. julija ali po tem datumu.
b. Če pogodba ni bila predčasno odpovedana, pogodba samodejno preneha veljati 31.
decembra v ustreznem koledarskem letu.
c. Pogodbo je mogoče podaljšati s plačilom nadomestila za podaljšanje, skupaj z oddajo
zahteve Amwayu v skladu s točko 3.9 Načel poslovanja, ali s samodejnim podaljšanjem, če je



 
 

tako v pisni obliki dogovorjeno z Amwayem. Za vsako zahtevo po podaljšanju velja, da jo mora 
sprejeti Amway. Amway lahko, ne da bi moral navesti razlog, zavrne zahtevo po podaljšanju v 
skladu s točko 3.9 Načel poslovanja, pri čemer Amway povrne vse zneske, plačane Amwayu 
v povezavi s takšno zahtevo po podaljšanju. 
d. Razen če se Amway pisno strinja drugače, vsako podaljšanje traja eno dodatno koledarsko 
leto. 
 
3. Brez delovnega razmerja. Ničesar v tej pogodbi si ni mogoče razlagati kot vzpostavitev 
kakršnega koli delovnega razmerja, franšiznega ali drugega odvisnega razmerja med vami in 
Amwayem, in s tem se odrekate kakršni koli nasprotni trditvi.  
a. Razumete in potrjujete, da boste po tej pogodbi delovali kot samozaposlena samostojna 
pogodbena stranka in posrednik, ki promovira prodajo Amwayevih izdelkov, in ne kot 
Amwayev trgovski zastopnik, posrednik ali uslužbenec. 
b. Poleg tega se strinjate, da ste odgovorni za vse morebitne stroške, ki nastanejo v povezavi 
z registracijo ali vodenjem samostojnega posla kot NAP. Amway od vas ni zahteval nobenih 
prizadevanj v smislu časa ali denarja in prav tako Amway ni potrdil, da vam bo izplačal 
nadomestilo za čas ali stroške, povezane z vodenjem posla NAP-a, tako kot je pojem določen 
v 2. poglavju Načel poslovanja. 
 
4. Obseg imenovanja in ugodnosti. 
a. Če ste imenovani za NAP-a, pod pogojem da ste v skladu s pogodbo, vam Amway podeljuje 
pravico do spodbujanja in pospeševanja prodaje Amwayevih izdelkov končnim uporabnikom 
(»končne stranke«) na tržišču, tako kot je pojem določen v 2. poglavju Načel poslovanja. 
b. Poleg tega ste upravičeni do: (a) sprejemanja nadomestil, vključno z denarnimi prejemki, 
nagradami, provizijami in vsemi drugimi oblikami plačil s strani Amwaya, kot je opisano v tej 
pogodbi; (b) udeležbe v programu spodbud za prodajo; (c) sponzoriranja, podpiranja in 
motiviranja oseb, da se pridružijo Amwayu pod pogoji in določili, ki so določeni v Osnovnem 
planu (Amwayev Osnovni plan prodaje in trženja ali »plan«), ki ga imate na voljo; in (d) nakupa 
Amwayevih izdelkov neposredno od Amwaya za osebno uporabo.  
 
5. Vaše dolžnosti. 
a. Po svojih najboljših močeh se boste trudili, da boste spodbujali prepoznavnost blagovne 
znamke Amway in Amwayevih izdelkov, pridobivali končne stranke, obiskovali takšne končne 
stranke in jim svetovali, predvsem pa sklepali trgovinske posle za prodajo Amwayevih izdelkov. 
b. Končnim strankam boste dajali najboljše možne nasvete in za ta namen pridobili tehnično 
in poslovno znanje. Amway boste nemudoma opozorili na kakršno koli obvestilo o napaki ali 
podobne prijave, prejete od končnih strank. 
c. Strinjate se, da boste Amway takoj obvestili glede kakršnih koli dvomov, za katere veste ali 
boste izvedeli, v zvezi s plačilno sposobnostjo končnih strank, za katere skrbite. Ne morete 
terjati neporavnanih dolgov. 
d. Varovali boste Amwayeve interese. Upoštevali boste Amwayeva navodila za distribucijo. 
e. Amwayevih izdelkov ne smete ponujati po cenah, ki so nižje od tistih, ki jih določa Amway, 
ali pod pogoji za plačilo in dostavo, ki so drugačni od trenutno veljavnih. 
f. Amway boste pisno obvestilo o vseh okoliščinah, ki so pomembne za uspeh Amwayevih 
izdelkov in odnosov s končnimi strankami. Strinjate se, da boste Amway takoj obvestili o 
kakršnih koli kršitvah, za katere veste ali jih boste izvedeli, glede pravic intelektualne lastnine, 
pravic blagovnih znamk in avtorskih pravic ter Amwayevega znanja v povezavi z Amwayevimi 
izdelki. Natančno boste upoštevali zahteve glede Amwayeve intelektualne lastnine, in sicer v 
skladu z 9. poglavjem Načel poslovanja. 
g. Upoštevali boste vse zakonsko določene in/ali uradne predpise, zakone, navodila, odločitve 
ali določbe, ki zadevajo vas ali distribucijo Amwayevih izdelkov. Sami ste odgovorni, da boste 
upoštevali tudi pravila pravične konkurence na tržišču, tako kot je pojem določen v 2. poglavju 
Načel poslovanja. Sami ste odgovorni in na lastne stroške boste plačali vse davke in 
nadomestila ter stroške in dajatve, ki bodo nastali v povezavi z oblikovanjem in/ali delovanjem 
vašega posla. Strinjate se, da boste pri izvajanju vseh aktivnosti, za katere ste pooblaščeni po 
pogodbi, izpolnjevali vse veljavne pravne in davčne zahteve ter upoštevali vse veljavne 
zakone, predpise in/ali pravila, med drugim tudi vse veljavne zakone in predpise o varstvu 



 
 

potrošnikov. Poleg tega se strinjate, da ne boste naredili ničesar, kar bi lahko ogrozilo ugled 
Amwaya ali drugih NAP-ov ali škodovalo dobremu imenu, ki je povezano z Amwayevim 
imenom ali njegovimi blagovnimi znamkami. Strinjate se, da boste predložili dokazilo o 
takšnem upoštevanju, kot lahko Amway občasno zahteva.  
h. Amwayeve izdelke boste strankam predstavljali v okolju, ki se ujema z Amwayevo podobo 
in prodajno filozofijo. Pri vsakem oglaševanju Amwayevih izdelkov je treba upoštevati točko 
4.3.5 Načel poslovanja. 
i. Strogo boste upoštevali zahteve glede varovanja osebnih podatkov in zaupnih informacij, 
tako kot je določeno v točki 4.19 Načel poslovanja. 
j. Če je vaša poslovna dejavnost začasno prekinjena ali zaključena, ker se tako odločite sami 
ali organi ali iz kakršnih koli drugih razlogov, boste Amway o takšnih okoliščinah obvestili čim 
prej, z namenom spremembe vašega statusa v Stalnega kupca plus, če tako želite. Poglavji 
4.b(a) in 4.b(b) od dne takšne prekinitve/prenehanja ne bosta več veljali.  
 
6. Pogoji in določila za nakup izdelkov. Natančen opis Amwayevih izdelkov je na voljo v 
uradni Amwayevi literaturi in na uradni Amwayevi spletni strani. Za nakupe Amwayevih 
izdelkov s stani končnih strank veljajo vsi pogoji in določila za nakup, ki so navedeni v uradni 
Amwayevi literaturi. Amway si pridržuje pravico, da kadar koli ustavi in/ali začasno prekine 
kakršen koli izdelek ali linijo izdelkov in spremeni cenik za NAP-e. 
 
7. Nadomestila. Nadomestila v okviru Amwayevega Osnovnega plana  se izračunavajo 
mesečno glede na prodajo Amwayevih izdelkov in storitev končnim strankam prek vas in 
ustrezne osebne poslovne skupine, tako kot je določeno v vključeni dokumentaciji.  
 
8. Uporaba imena in podobe. Soglašate s tem, da lahko Amway pridobi vaše fotografije, 
videe in druge posnete nosilce zapisa; kjer je relevantno, to soglasje velja za sovlagatelje. 
Zavedate se in soglašate s tem, da lahko Amway brez nadomestila uporabi vse tovrstne 
posnete nosilce zapisa za kakršen koli zakoniti namen, kar med drugim vključuje tudi uporabo 
na internetu (svetovni splet), na fotografijah, v drugem avdio-vizualnem gradivu ter v 
Amwayevih brošurah in oglasih. Razumete, da lahko to dovoljenje prekličete tako, da na zgoraj 
navedeni registrirani Amwayev naslov pošljete pisno obvestilo o preklicu. 
 
9. Dodatna poslovna gradiva (»DPG«). NAP ni dolžan kupiti nikakršnih DPG, kot je ta izraz 
opredeljen v 2. poglavju Načel poslovanja. 
 
10. Prenos. To pogodbo lahko prenesete samo vi in tudi samo vi lahko dodelite pravice in 
prenesete obveznosti iz te pogodbe izključno s predhodnim Amwayevim pisnim soglasjem, kar 
je opredeljeno v 6. in 10. poglavju Načel poslovanja. 
 
11. Sprememba pogojev. Amway lahko spremeni pogoje te pogodbe ali kateri koli njen del, 
vključno s pogoji vključene dokumentacije, z objavo obvestila o takih spremembah v uradni 
Amwayevi literaturi, kar vključuje Amwayevo uradno spletno stran ali kateri koli drug 
mehanizem, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Vse spremembe postanejo veljavne z 
datumom, navedenim v obvestilu, vendar ne prej kot v štirih (4) tednih po objavi obvestila, 
razen če je drugače določeno z zakonom. Če pa so spremembe potrebne zaradi uskladitve 
celotne pogodbe ali njenega dela z veljavno zakonodajo, potem začnejo veljati takoj, ko jih 
Amway sprejme. Če oporekate takim spremembam, lahko takoj odstopite od pogodbe. 
 
12. Prekinitev. 
a. To pogodbo lahko prekinete s pisnim obvestilom, naslovljenim na Amway. 
b. Za kakršno koli prekinitev s strani Amwaya brez razloga veljajo morebitne zahteve za 
predhodno obvestilo, kot določa zakonodaja. 
c. Amway lahko pogodbo prekine tudi zaradi bistvene kršitve brez predhodnega obvestila. 
d. Pri vsaki prekinitvi s strani Amwaya je treba upoštevati 11. poglavje Načel poslovanja.  
e. S prekinitvijo pogodbe iz kakršnega koli razloga prenehajo pravice in obveznosti 
pogodbenih strank, ki jih imata druga do druge, razen tistih, za katere je v tej pogodbi 
navedeno, da veljajo tudi po prekinitvi ali ki veljajo po zakonu. 



 
 

 
 
13. Izbira prava in pristojnost. Ta pogodba se ureja, razlaga in tolmači v skladu z zakonodajo 
Republike Madžarske (razen Konvencije o pogodbah o mednarodni prodaji blaga). Za vse 
spore, ki izhajajo iz pogodbe ali v povezavi z njo, je pristojno izključno sodišče v Budimpešti, 
Madžarska. 
 
14. Razno.  
a. Ta pogodba, vključno z vključeno dokumentacijo, predstavlja celoto dogovorov, ki obstajajo 
med pogodbenima strankama. Ni drugih dogovorov, pomožnih sporazumov ali pogojev in 
določil. Ta pogodba nadomešča vse sporazume ali pogoje, ustne ali pisne, ki so nastali pred 
sklenitvijo te pogodbe, ter vso drugo korespondenco ali predloge, ki so nastali pred sklenitvijo 
te pogodbe. Da se izognemo dvomom, se pogodbeni stranki zavedata in soglašata s tem, da 
ta pogodba nadomešča vse obstoječe pogodbe za Stalne kupce plus, vključno z vsemi dodatki 
k tem pogodbam, ki sta jih sklenili pogodbeni stranki, in da se vsaka taka pogodba za Stalne 
kupce plus, vključno z vsemi dodatki k tej pogodbi, prekine z dnem te pogodbe.  
b. Razen če zakonodaja določa drugače, vsi zahtevki po tej pogodbi zastarajo po 12 mesecih. 
Zastaralni rok se začne ob nastanku zahtevka, vendar ne preden je pogodbena stranka, ki 
vlaga zahtevo, seznanjena z dejstvi, ki sprožijo zahtevek. To zastaranje ne vpliva na 
odgovornost za namerne ali izredno malomarne kršitve dolžnosti, odgovornost za škodo, do 
katere pride zaradi kršitve zoper življenje, telo ali zdravje osebe, ali odgovornost, določeno v 
povezavi z izdelki; v takih primerih velja zakonsko določen zastaralni rok in začetek 
zastaralnega roka kot ga določa zakonodaja. 
c. Če je katera koli določba v tej pogodbi, vključno z vključeno dokumentacijo, neveljavna ali 
postane neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb v pogodbi, ki 
ostanejo veljavne. 
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