
 

ABOSLŪTĀS NEIECIETĪBAS POLITIKA ATTIECĪBĀS UZ NEATĻAUTU 
IZPLATĪTĀJA VAI PATSTĀVĪGĀ KOMERSANTA DARBĪBU NEATKLĀTOS 
TIRGOS 
 
BŪTISKI !! Amway patstāvīgie komersanti/ izplatītāji, kuri apsver iespēju 
paplašināt savu komercdarbību starptautiskā mērogā, nedrīkst veikt neatļautu 
darbību tirgos, kur Amway vēl nav uzsācis savu darbību. Sods par nelikumīgām 
darbībām var nopietni apdraudēt Jūsu pašreizējo un nākamo komercdarbību. 
 
Amway šobrīd darbojas turpmāk uzskaitītajās valstīs un teritorijās. Amerikas 
Samoa, Angilja, Antigva, Argentīna, Austrālija, Austrija, Azoru salas, Bahamu salas, 
Barbadosa, Barbuda, Beļģija, Bermuda, Botsvāna, Brazīlija, Britu Virdžīnu salas, 
Bruneja, Kanāda, Kanāriju salas, Kaimanu salas, Normandijas salas, Čīle, *Ķīna, 
Kolumbija, Kostarika, Horvātija, Čehijas Republika, Dānija, Dominika, Dominikānas 
Republika, Salvadora, Somija, Francija, Franču Antiļu salas (Martinika, Gvadelupa), 
Franču Gviāna, Vācija, Granada, Grieķija, Guama, Gvatemala, Gērnsija, Haiti, 
Hondurasa, Honkonga, Ungārija, Igaunija, Īrijas Republika, Indija, Indonēzija, 
Itālija, Japāna, Džērsijas sala, Koreja, Latvija, Lietuva, Reinjona, Makao, Madeira, 
Malaizija, Meksika, Montserrata, Namībija, Nīderlande, Nīderlandes Antiļu salas 
(Aruba, Bonaire, Kirasao, Nīderlandes Senmartēna, Sentestatiusa), Jaunzēlande, 
Norvēģija, Palau salas, Panama, Ķīnas Tautas Republika, Filipīnas, Polija, 
Portugāle, Puertoriko, Rumānija, Krievija, Singapūra, Slovākijas Republika, 
Slovēnija, Dienvidāfrika, Spānija, Sentkitsa un Nevisa, Sentlūsija, Sentvinsenta, 
Zviedrija, Šveice, Taivāna (Ķīnas Republika), Taizeme, Trinidada un Tobago, ANO 
pārvaldītās Klusā okeāna salu teritorijas (Marianas, Māršala un Karolīnu salas), 
Turcija, Tērksas un Kaikosas salas, Ukraina, Apvienotā Karaliste, Amerikas 
Savienotās Valstis, ASV Virdžīnu salas, Urugvaja, Venecuēla, Vjetnama un Veika sala 
(atols). 
* Tiešā pārdošana šobrīd Ķīnā nav atļauta. Kopš 1998. gada Amway Ķīnas 
komercuzņēmums ir darbojies saskaņā ar īpašu licenci, kas atļauj tirgot veikalā ar 
pārdevējiem.  
 
Amway patstāvīgie komersanti/izplatītāji tiek aicināti sazināties ar Amway, lai 
pārliecinātos, ka viņiem ir jaunākā informācija par starptautiskās sponsorēšanas 
kārtību. Turklāt Amway patstāvīgajiem komersantiem/izplatītājiem jāiepazīstas ar un 
jāievēro katra tirgus normatīvie akti, kā arī jāizprot un jāciena sociālās un kultūras 
ieražas. 
 
 

PAZIŅOJUMS 
AMWAY IR PIEŅĒMIS ABSOLŪTĀS NEIECIETĪBAS POLITIKU, KAS 

AIZLIEDZ JEBKĀDU PATSTĀVĪGĀ KOMERSANTA/IZPLATĪTĀJA 
DARBĪBU TIRGOS, KUROS AMWAY OFICIĀLI NEDARBOJAS 

 
 
Amway definē „Amway patstāvīgā komersanta/izplatītāja darbību” kā jebkuru 
darbību, kuras mērķis ir veicināt vai attīstīt Amway komercdarbību. Visiem Amway 
patstāvīgajiem komersantiem/izplatītājiem ir aizliegts apmeklēt valsti, kuras tirgus 
nav apgūts, ar mērķi ieinteresēt vienu vai vairākus potenciālos Amway patstāvīgos 
komersantus/izplatītājus par Amway komercdarbību. Amway neatļauj rīkot 

 



 

sanāksmes (pat personīgas tikšanās) jebkurā valstī, pirms tiek paziņots darbības 
uzsākšanas datums tirgū un uzsākšanas plāns. 
 
Potenciālo dalībnieku meklēšana tīmekļa vietnēs, kuras saistītas ar neapgūtiem 
tirgiem, arī tiek uzskatīta par neatbilstošu Amway patstāvīgā komersanta/izplatītāja 
darbību.  
 
Neatbilstoši un šo noteikumu „gara” pārkāpums ir iepazīstināt cilvēkus, kuri nav 
izplatītāji, ar Amway Komercdarbības iespējām un tad rosināt potenciālo Amway 
patstāvīgo komersantu/izplatītāju atgriezties savā mītnes zemē ar mērķi radīt 
priekšlaicīgu interesi. 
 
Gadījumā, ja Amway oficiāli ienāks jaunā tirgū, Amway paziņos par tirgus apgūšanu 
oficiālajās uzņēmuma publikācijās. Šādās publikācijās būs norādīts darbības 
uzsākšanas datums, kādas darbības ir atļautas pirms ienākšanas tirgū, un sniegta cita 
veiksmīgam izplatītājam būtiski nepieciešama informācija. Ja Amway nav oficiāli 
uzsācis darbību tirgū, neviena Amway patstāvīgā komersanta/izplatītāja darbība nav 
atļauta saistībā ar šo tirgu. 
 

DARBĪBA, KURA NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATĻAUTA 
 
Amway ir pieņēmis Absolūtās neiecietības politiku attiecībā uz neatļautu 
darbību neapgūtos tirgos. Turpmāk uzskaitīta rīcība/darbība, kurai 
piemērojama Absolūtās neiecietības politika, lai arī kur norisinātos šāda darbība 
– neapgūtā tirgū vai Amway oficiāli apgūtā tirgū. Korporācija patur tiesības 
veikt tūlītējus pasākumus un/vai liegt Pieteikuma akceptu jaunā tirgū vai 
piemērot citas sankcijas attiecībā uz jebkuru Amway patstāvīgo komersantu, 
tiklīdz ir saņemta pierādāma sūdzība. 
 
1. Amway patstāvīgie komersanti/izplatītāji nedrīkst mudināt citus Amway 
patstāvīgos komersantus/izplatītājus ārpus savas Sponsorēšanas hierarhijas vai 
Personīgās grupas parakstīties par vai meklēt potenciālos dalībniekus jaunā tirgū. 
Šāda rīcība ir tiešs starp Amway un tā Amway patstāvīgo komersantu/izplatītāju 
noslēgtā līguma, kā arī Amway patstāvīgā komersanta/izplatītāja tirgū piemērojamo 
Kārtības noteikumu vai Tirdzniecības principu pārkāpums. Amway rosina Amway 
patstāvīgos komersantus/izplatītājus ievērot savu sākotnējo sponsorēšanas hierarhiju, 
lūdzot atļauju uzsākt darbību jaunā tirgū. 
 
2. Jebkādu privāti radītu publikāciju, ierakstu vai citu šādu ar Amway komercdarbību 
saistītu Komercdarbības atbalsta materiālu (ieskaitot tīmekļa vietnes, elektroniskā 
pasta un citu elektronisko reklāmas līdzekļu izmantošanu) ievešana, izmantošana vai 
pārdošana, kurus Amway nav iepriekš izskatījis un apstiprinājis lietošanai katrā 
konkrētajā tirgū, nav atļauta. Atļauja izplatīšanai vienā tirgū automātiski nenozīmē 
atļauju izmantot tos VISOS un īpaši jaunajos vai neapgūtajos tirgos. 
 
3. Jebkura Amway produkta imports tirgū jebkāda iemesla dēļ (kurš nav saistīts ar 
personīgu patēriņu), ieskaitot pārdošanu, demonstrāciju vai izstādīšanu, ir stingri 
aizliegts. Ja produkti un reklāmas materiāli tiek ievesti bez atbilstošām importa 
licencēm, reģistrācijām un marķējuma, vainīgajam Amway patstāvīgajam 
komersantam/izplatītājam un Amway var tikt piemērotas ievērojams naudas sods, 

 



 

ieslodzījums un materiālu un produktu konfiskācija, kā arī grauta reputācija un 
Amway preču zīmju un zīmola vērtība. Tas var nopietni apdraudēt arī Amway spēju 
nākotnē apgūt tirgu vai piedāvāt pilnu preču sortimentu. 
 
4. Potenciālo Amway patstāvīgo komersantu/izplatītāju piesaistīšana ar sludinājumu 
palīdzību jaunajā tirgū jebkādā veidā ir aizliegta gan šajā jaunajā tirgū, gan paša 
izplatītāja tirgū. Tas ietver skrejlapas, ziņojumu dēļus, vizītkaršu ļaunprātīgu 
izmantošanu, sapulču grafiku publicēšanu un informāciju plašsaziņas līdzekļos. 
Amway patstāvīgie komersanti/izplatītāji nedrīkst piedalīties „meklēšanā uz labu 
laimi”, izmantojot tālruņu katalogus, profesionālo apvienību biedru sarakstus u.c. 
Nekādos apstākļos Amway patstāvīgais komersanti/izplatītāji nedrīkst izmantot masu 
komunikāciju metodes, piemēram, surogātpastu (neatļautu elektronisko pastu), 
televīzijas reklāmas kanālus vai datortīklus, lai reklamētu Amway iespējas. 
 
5. Amway patstāvīgie komersanti/izplatītāji nedrīkst ne tieši, ne netieši norādīt, ka 
viņi ir Amway korporācijas vai tās saistīto uzņēmumu darbinieki vai pārstāvji, viņi arī 
nedrīkst apgalvot, ka viņi ir ekskluzīvi Amway pārstāvji jebkurā konkrētā valstī. 
 
6. Nav atļauts neviens izplatītāju radīts „iepriekšējs pieteikums” vai jebkāds līdzīgs 
dokuments, kurš šķietami rada saistības potenciālajam izplatītājam pievienoties 
konkrētajai sponsorēšanas hierarhijai. „Izpētes veidlapas”, kuras tiek izmantotas 
vienīgi izplatītāja iekšējai lietošanai, lai savāktu informāciju par potenciālajiem 
Amway patstāvīgajiem komersantiem/izplatītājiem, NEKAD nedrīkst tikt izmantotas 
kā „iepriekšēji pieteikumi” un nav tiesiski saistošas. Izpētes veidlapu ir jāparaksta 
potenciālajam izplatītājam, un tās kopija ir jāatstāj šim izplatītājam. Izpētes veidlapa 
un tās izmantošana nekad nedrīkst radīt potenciālajam izplatītājam iespaidu par 
jebkāda veida saistībām vai pienākumu. 
 
7. Potenciālie Amway patstāvīgie komersanti/izplatītāji, kuru dzīvesvieta atrodas 
Amway neapgūtā tirgū, nedrīkst tikt uzaicināti uz jebkādiem izplatītāju finansētiem 
vai uzņēmuma finansētiem pasākumiem, kuri tiek organizēti Amway apgūtos vai 
neapgūtos tirgos. 
 
8. Iepazīstināšana ar Amway Pārdošanas un tirgvedības plānu, Amway ražoto vai 
piegādāto produktu imports un tirdzniecība neapgūtos tirgos nav atļauta. 
 
SODS PAR NEATĻAUTU DARBĪBU AMWAY NEAPGŪTOS TIRGOS 
 
SODS VAR IETVERT JEBKĀDU SANKCIJU, KURU AMWAY UZSKATA 
PAR ATBILSTOŠU. SANKCIJAS VAR BŪT PĀRKĀPUMU PIEĻĀVUŠĀS 
GRUPAS PĀRAPMĀCĪBA UN/VAI PIETEIKUMA AKCEPTA/APSTRĀDES 
LIEGŠANA JAUNĀ TIRGŪ UN/VAI VAINĪGĀ KOMERSANTA 
KOMERCDARBĪBAS APTURĒŠANA VAI PAT IZBEIGŠANA. SANKCIJAS 
VAR NEGATĪVI IETEKMĒT VAINĪGĀ KOMERSANTA IKGADĒJOS 
BONUSUS, ATALGOJUMU UN CITU ATLĪDZĪBU, PIEMĒRAM, 
PĀRDOŠANAS VEICINĀŠANAS PROGRAMMAS **SIP, MANTISKU 
ATLĪDZĪBU UN ***FAA PRĒMIJU. 
 
** SIP – ĪPAŠA IKGADĒJA PROGRAMMA, KURA MOTIVĒ AMWAY PATSTĀVĪGOS 
KOMERSANTUS IZPILDĪT PĀRDOŠANAS PLAŅU UN IEGŪT AUGSTĀKU KVALIFIKĀCIJU, 

 



 

JO TO SASNIEGUŠAJIEM TIEK PIEŠĶIRTAS PAPILDU NAUDAS UN NEMANTISKAS 
BALVAS. 
 
*** FAA – DIBINĀTĀJU SASNIEGUMU GODALGAS. AMWAY BONUSI, KURUS PIEŠĶIR 
PAR ĪPAŠIEM NOPELNIEM. 
 
1. Sūdzības par neatbilstošu darbību ir jāiesniedz rakstveidā attiecīgajam 
Pārdošanas/izplatīšanas nodaļas personālam katra gadījuma individuālai izskatīšanai 
un risināšanai. Amway var pēc saviem ieskatiem pārbaudīt jebkādu ziņojumu par 
neatļautu darbību, lai novērtētu tā ticamību un precizitāti.  
 
2. Sods var ietvert jebkādu sankciju, kuru Amway uzskata par atbilstošu, tai skaitā 
komercdarbības apturēšanu vai izbeigšanu. Amway var ieturēt atalgojumu un atzinību 
par neatļauto darbību neapgūtā tirgū un var aizliegt pārkāpumu pieļāvušajiem Amway 
patstāvīgajiem komersantiem/izplatītājiem ienākt jaunos tirgos. 
 
3. Gadījumā, ja tiek piemērota komercdarbības izbeigšanas sankcija, Amway 
patstāvīgais komersants/izplatītājs var izmantot Kārtības noteikumu Piespiedu 
izpildes sadaļā, Tirdzniecības principos un Amway saistītā uzņēmuma 
piemērojamajos pamatnoteikumos piešķirtās apelācijas tiesības. 
 
4. Tiešie (Platīna) Amway patstāvīgie komersanti/izplatītāji ir atbildīgi par to, lai tiek 
nodrošināts, ka šos Noteikumus izprot visi Amway patstāvīgie komersanti/izplatītāji 
viņu organizācijās, kuri darbojas starptautiskos tirgos. Katra Amway patstāvīgā 
komersanta/izplatītāja pienākums ir ievērot šo Politiku. 
 
5. Vainīgajiem var prasīt iesniegt Amway adresātu sarakstu līdz ar vārdiem un 
adresēm, kurā norādītas visas personas, kuras viņš iesaistījis/ ar kurām sazinājies kā 
potenciālajiem Amway patstāvīgajiem komersantiem/izplatītājiem neatļautās darbības 
ietvaros. 
 
 
 

 


