
1.  Αποδοχή. Υποβάλλοντας την παρούσα Σύμβαση Member Plus (τη «Σύμβαση») ορθά 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην AMWAY Hellas ΕΠΕ, εταιρία περιορισμένης 

ευθύνης νομίμως συσταθείσα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, η οποία εδρεύει στη 

Λεωφόρο Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, Αθήνα, 152 32, Διεύθυνση Αλληλογραφίας και 

Επιστροφών: Αγίας Άννης 8, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 182 33, Πειραιάς, εκπροσωπείται 

στην παρούσα πράξη από τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της και έχει 

καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό καταχώρισης 117322901000 (στο εξής καλούμενη 

«Amway»), ο Υπογεγραμμένος ατομικά (στο εξής καλούμενος «ο Υπογεγραμμένος» 

ή «Εσείς») προτείνει την κατάρτιση της παρούσας Σύμβασης με την AMWAY για τη 

δραστηριοποίησή του ως Member Plus, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις 

που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο (η «Σύμβαση») και στα Προσαρτημένα Έγγραφα, 

όπως ορίζονται στην εμπρόσθια όψη της παρούσας Αίτησης. Αποδέχεστε ότι παράβαση 

των διατάξεων οποιουδήποτε από τα Προσαρτημένα Έγγραφα θα θεωρείται παράβαση 

της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση αντίθεσης, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις 

θα υπερισχύουν των Προσαρτημένων Εγγράφων. Προϋποθέσεις για τον ορισμό του 

Υπογεγραμμένου ως Member Plus είναι η υποβολή στην AMWAY της Αίτησης Member 

Plus ορθά συμπληρωμένης, η οποία περιλαμβάνει τους Όρους και Προϋποθέσεις που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση, και η καταβολή της ετήσιας συνδρομής που 

ζητείται από την AMWAY ως κατ’ αποκοπή απόδοση για διοικητικές και διαδικτυακές 

υπηρεσίες που παρέχονται από την AMWAY, καθώς και για ενημερώσεις εντύπων 

της AMWAY.  Η AMWAY μπορεί να αποδεχθεί τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης 

προωθώντας σε εσάς, με κατάλληλο μέσο αποστολής, την εκ μέρους της αποδοχή 

μαζί με τον προσωπικό σας αριθμό αναγνώρισης AMWAY∙ από τη στιγμή που η 

παρούσα Σύμβαση γίνει αποδεκτή, θα αποτελεί μαζί με όλα τα Προσαρτημένα 

Έγγραφα τη δεσμευτική Σύμβαση ανάμεσα σε Εσάς και την AMWAY. Αν η AMWAY 

απορρίψει τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, θα ενημερώσει εγγράφως τον 

Υπογεγραμμένο και θα επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε στην AMWAY 

από τον Υπογεγραμμένο, υπό τον όρο ότι ο Υπογεγραμμένος θα επιστρέψει στην 

Amway, με έξοδα της Amway, τυχόν έντυπο υλικό και προϊόντα της Amway.   

Δικαίωμα υπαναχώρησης

 Ο Υπογεγραμμένος δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα Σύμβαση εντός 14 

ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση.

 Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας σύναψης της 

παρούσας Σύμβασης. 

 Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε 
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για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη 

δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς 

τούτο να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας www.amway.gr να 

συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης 

ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, 

θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

 Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε 

τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει 

η προθεσμία υπαναχώρησης. Επιπρόσθετα, εκτός από το προαναφερθέν 

δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Υπογεγραμμένος μπορεί να υπαναχωρήσει από τη 

Σύμβαση χωρίς ποινή ή ευθύνη και χωρίς να χρειάζεται να παραθέσει κάποιον 

λόγο, γνωστοποιώντας εγγράφως στην Amway την επιθυμία του να υπαναχωρήσει 

εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση περί αποδοχής της παρούσας 

Σύμβασης εκ μέρους της Amway. Η Amway θα επιστρέψει στον Αντισυμβαλλόμενο 

οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε στην Amway σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. 

Συνέπειες της υπαναχώρησης

 Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα 

που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων 

των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί 

τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που 

εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 

ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε 

από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τραπεζικής μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα 

σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

 Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε 

πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, 

όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα 

παραδώσετε σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 

ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. 

Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη 

της περιόδου των 14 ημερών.

 Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. 

 Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από 

χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά 

και τη λειτουργία των αγαθών.

2.  Αποκλειστικές πληροφορίες και εμπιστευτικότητα. Η AMWAY είναι ο κάτοχος 

όλων των πληροφοριών, συγκεκριμένα εμπιστευτικών και αποκλειστικών πληροφοριών 

και εμπορικών απορρήτων, σχετικά με τα προϊόντα της, την επιχείρησή της και τη 

Γραμμή Αναδοχής («ΓΑ»), όπως ορίζεται στους Κανόνες Δεοντολογίας της AMWAY 

(«Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Ο Υπογεγραμμένος αποδέχεται και συμφωνεί ότι όλες 

αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα παραμένουν ανά πάσα στιγμή ιδιοκτησία της 

AMWAY και ότι ο Υπογεγραμμένος θα χρησιμοποιεί τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

μόνο στον βαθμό και για τους σκοπούς που επιτρέπονται στη Σύμβαση «Member Plus». 

Ο Υπογεγραμμένος δεν θα μεταβιβάζει ή αποκαλύπτει Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένου άλλου ΑΒΟ και/ή Member Plus, 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AMWAY, παρά μόνο σε συμφωνία με 

ρητούς όρους της Σύμβασης «Member Plus». Με τη λήξη ή μη ανανέωση της Σύμβασης 

«Member Plus», ο Υπογεγραμμένος θα επιστρέψει στην AMWAY όλες τις Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες που έχει στην κατοχή του. Ο Υπογεγραμμένος αποδέχεται και συμφωνεί 

ότι οποιαδήποτε παράβαση της παρούσας διάταξης της Σύμβασης είναι ουσιώδης 

παράβαση και θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στην AMWAY, η οποία θα νομιμοποιεί 

την AMWAY στην άμεση λήψη ασφαλιστικών ή παρόμοιων μέτρων για την αποτροπή 

περαιτέρω παράβασης της Σύμβασης «Member Plus» ή αποκάλυψης των Εμπιστευτικών 

Πληροφοριών. Όλες οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την παρούσα 

διάταξη θα έχουν ισχύ και μετά τη λήξη της Σύμβασης «Member Plus».    

  

3.  Διάρκεια. Η Σύμβαση καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο. Εφόσον δεν καταγγελθεί 

πρόωρα από τον Υπογεγραμμένο ή την AMWAY με τον τρόπο που περιγράφεται 

κατωτέρω στην παράγραφο 8, η Σύμβαση παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

του ημερολογιακού έτους αποδοχής της εκ μέρους της AMWAY, εφόσον γίνει αποδεκτή 

την ή πριν την 30η Ιουνίου, ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως επόμενου από το 

έτος αποδοχής της εκ μέρους της AMWAY ημερολογιακού έτους, εφόσον γίνει αποδεκτή 

την ή μετά την 1η Ιουλίου. Εφόσον δεν καταγγελθεί ή ανανεωθεί πρόωρα, η Σύμβαση 

θα λήγει αυτόματα την 31η Δεκεμβρίου του εφαρμοστέου ημερολογιακού έτους. Η 

Σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί με την υποβολή στην AMWAY αιτήματος ανανέωσης (το 

οποίο στη συνέχεια πρέπει να γίνει αποδεκτό από την AMWAY) μαζί με την καταβολή 

της ισχύουσας συνδρομής ανανέωσης ή μέσω αυτόματης ανανέωσης, κατόπιν έγγραφης 

συμφωνίας με την AMWAY στο πλαίσιο της Σύμβασης ή με άλλον τρόπο. Οι όροι της 

ανανέωσης θα είναι οι όροι της Σύμβασης, όπως τροποποιούνται κάθε φορά σύμφωνα 

με την παράγραφο 4 κατωτέρω. Η AMWAY μπορεί να απορρίψει αίτημα ανανέωσης 

όπως ορίζεται στον κανόνα 3.9 των Κανόνων Επιχειρηματικής Δεοντολογίας. Αν η 

AMWAY απορρίψει αίτημα ανανέωσης, θα ενημερώσει εγγράφως τον Υπογεγραμμένο 

τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πιο πριν, και θα επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό 

καταβλήθηκε στην AMWAY σε σχέση με μια τέτοια ανανέωση.

4.  Τροποποίηση των όρων.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Κανόνων 

Όροι & Προϋποθέσεις
της Αίτησης Εγγραφής Member Plus 



Όροι & Προϋποθέσεις
της Αίτησης Εγγραφής Member Plus (συνέχεια)

Δεοντολογίας και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στον νόμο, η AMWAY 

μπορεί να τροποποιεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης ή οποιοδήποτε μέρος 

αυτών, συμπεριλαμβανομένων των όρων των Προσαρτημένων Εγγράφων, ειδοποιώντας 

για τέτοιες αλλαγές στα επίσημα έντυπα της AMWAY, συμπεριλαμβανομένης / 

συμπεριλαμβανομένων της επίσημης ιστοσελίδας / των επίσημων ιστοσελίδων της 

AMWAY, ή με οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό επιτρέπεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

δίκαιο. Όλες οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται 

στην ειδοποίηση, αλλά όχι νωρίτερα από τέσσερεις (4) εβδομάδες μετά την ειδοποίηση, 

εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο. Ωστόσο, σε περίπτωση που 

τροποποιήσεις της Σύμβασης είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση του συνόλου ή μέρους 

της Σύμβασης με εφαρμοστέο δίκαιο αναγκαστικής ισχύος, θα τίθενται σε ισχύ αμέσως 

μετά την υλοποίησή τους από την AMWAY. Αν ο Υπογεγραμμένος έχει αντίρρηση σε 

οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση αμέσως.  

5.  Εκχώρηση. Ούτε η Σύμβαση ούτε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 

από αυτήν μπορούν να εκχωρηθούν, ανατεθούν ή με άλλον τρόπο μεταβιβαστούν 

από τον Υπογεγραμμένο χωρίς την προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της AMWAY, η 

οποία διέπεται από τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 6 των Κανόνων Επιχειρηματικής 

Δεοντολογίας.

6. Άδεια (εξουσιοδότηση).  Με την επιτυχή ολοκλήρωση και εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης από τον Υπογεγραμμένο και την έγκριση από την AMWAY, η AMWAY απονέμει 

και ο Υπογεγραμμένος λαμβάνει το δικαίωμα να ορίζει, αναδέχεται, υποστηρίζει και 

παροτρύνει άλλα πρόσωπα να γίνουν μέλη της Επιχείρησης AΜWAY («ΕΑ») ως Member 

Plus ή ως Ιδιοκτήτες Επιχείρησης AMWAY («ABO»), όπως οι όροι αυτοί προσδιορίζονται 

στα Προσαρτημένα Έγγραφα και στο Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway 

(το «Πλάνο»). Επιπλέον, ο Υπογεγραμμένος θα επιτρέπεται, σε μη αποκλειστική βάση, 

να αγοράζει Προϊόντα και Υπηρεσίες της AMWAY απευθείας από την AMWAY στο 

δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό σε Τιμή ΑΒΟ (όπως αυτή καθορίζεται από 

την AMWAY κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και μπορεί να μεταβάλλεται 

από καιρό σε καιρό) και να λαμβάνει εκπτώσεις και/ή άλλα προνόμια από την AMWAY 

σύμφωνα με τα Προσαρτημένα Έγγραφα και το Πλάνο.

 
7. Περιεχόμενο του Ορισμού ως Member Plus και Οφέλη. Όπως ορίζεται 

στα Προσαρτημένα Έγγραφα, είναι σαφώς κατανοητό και συμφωνείται ότι 
ο Υπογεγραμμένος δεν επιτρέπεται: (α) να διευθύνει επιχείρηση, η λειτουργία 
της οποίας βασίζεται στη λιανική πώληση προϊόντων που αγοράζονται από την 
AMWAY, (β) να λαμβάνει αμοιβές ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πληρωμής από 
την AMWAY, χάριν στην αναδοχή μελών στην Επιχείρηση AMWAY ως Member 
Plus ή ως ΑΒΟ. Ο Υπογεγραμμένος βεβαιώνει με το παρόν ότι, μόλις καταστεί 
Member Plus, δεν θα αγοράζει προϊόντα AMWAY για σκοπούς οποιασδήποτε 
επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας και ότι η AMWAY διατηρεί το 
δικαίωμα να τερματίσει το καθεστώς του Υπογεγραμμένου ως Member Plus σε 
περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων 
της παρούσας Σύμβασης και/ή παράβασης των Κανόνων Επιχειρηματικής 
Δεοντολογίας ή των Πολιτικών της AMWAY. Επίσης, ο Υπογεγραμμένος βεβαιώνει 
ότι: (α) δεν θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της AMWAY ή εμπορικά σήματα, 
σήματα υπηρεσιών ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην 
AMWAY ή σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις ή για τα οποία αυτές έχουν άδεια 
χρήσης ή εκμετάλλευσης, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της AMWAY, και ότι 
κάθε τέτοια συναίνεση θα συνιστά περιορισμένη άδεια, (β) δεν θα προβαίνει σε 
οποιεσδήποτε ενέργειες θα μπορούσαν να προσβάλουν αυτά τα δικαιώματα ή 
να υπονομεύσουν το όνομα, τη φήμη και τα σήματα της AMWAY καθώς και την 
υπεραξία που συνδέεται με αυτά και (γ) δεν θα συσχετίζει ψευδώς οποιαδήποτε 
εμπορεύματα ή υπηρεσίες παράγονται από τρίτον με το διάσημο όνομα, τη φήμη 
ή τα σήματα της AMWAY.

 Ο Υπογεγραμμένος αναλαμβάνει να εκτελεί όλες τις δραστηριότητες σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της παρούσας Σύμβασης, τα Προσαρτημένα Έγγραφα και όλες 
τις τοπικές νομικές και φορολογικές απαιτήσεις. Ο Υπογεγραμμένος συμφωνεί 
να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν μια τέτοια συμμόρφωση, όπως μπορεί 
να ζητείται από την AMWAY από καιρό σε καιρό. Εφόσον ο Υπογεγραμμένος 
συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρούσα 
Σύμβαση και τα Προσαρτημένα Έγγραφα, όπως τροποποιούνται από καιρό 
σε καιρό, θα είναι επιλέξιμος για να λαμβάνει προσφορές και να συμμετέχει σε 
προγράμματα εκπτώσεων που διαχειρίζεται η AMWAY, όπως λεπτομερέστερα 
περιγράφεται στα Προσαρτημένα Έγγραφα και το Πλάνο.

 Ο Υπογεγραμμένος δεν υποχρεούται να αγοράζει οποιαδήποτε ποσότητα 
Επιχειρηματικών Υποστηρικτικών Υλικών («ΕΥΥ»), όπως ο όρος αυτός 
προσδιορίζεται περαιτέρω στους Κανόνες Επιχειρηματικής Δεοντολογίας.

8. Καταγγελία.  Ο Υπογεγραμμένος ή η AMWAY μπορούν να καταγγείλουν 
τη Σύμβαση, ειδοποιώντας εγγράφως το άλλο μέρος. Καταγγελία από τον 
Υπογεγραμμένο θα παράγει τα αποτελέσματά της αμέσως μετά την παροχή μιας 
τέτοιας ειδοποίησης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον νόμο. Καταγγελία 
από την AMWAY θα πρέπει να γίνεται λόγω ουσιώδους παράβασης της παρούσας 
Σύμβασης από τον Υπογεγραμμένο και σύμφωνα με την Ενότητα 11 των Κανόνων 
Επιχειρηματικής Δεοντολογίας.

9. Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς Προϊόντων. Ειδική περιγραφή των Προϊόντων 
και Υπηρεσιών της Amway παρέχεται στα επίσημα έντυπα της Amway και στις 
επίσημες ιστοσελίδες της Amway. Αγορές Προϊόντων και/ή Υπηρεσιών της 
Amway από τελικούς καταναλωτές υπόκεινται σε όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις αγοράς που περιέχονται στα επίσημα έντυπα της Amway. Η Amway 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόπτει και/ή να αναστέλλει οποιαδήποτε 
σειρά Προϊόντων.

10. Καθεστώς Member Plus. Ο Member Plus είναι καταναλωτής προϊόντων AMWAY, 
ενεργών για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ως ανεξάρτητο Συμβαλλόμενο 
μέρος για δικό του / της λογαριασμό κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με τη Σύμβαση, και τίποτε στην παρούσα Σύμβαση δεν θα πρέπει να 
ερμηνεύεται ως θεμελίωση σχέσης πρακτορείας, δικαιόχρησης (franchise) ή άλλης 
εξαρτημένης σχέσης μεταξύ της AMWAY και του Υπογεγραμμένου και τίποτε 
στο παρόν δεν εγκαθιδρύει τη θέση του Member Plus ως πράκτορα, μεσίτη, 
προμηθευτή, δικαιοδόχου, συμβατικού αντιπροσώπου ή άλλου αντιπροσώπου της 
AMWAY. Ο Υπογεγραμμένος επιβεβαιώνει με το παρόν ότι η παρούσα Σύμβαση 
δεν δημιουργεί σχέση εργασίας, υπό την έννοια που προβλέπεται στο εφαρμοστέο 
δίκαιο. Ο Υπογεγραμμένος αναγνωρίζει και κατανοεί ότι, ενώ είναι ελεύθερος / 
ελεύθερη να αναδέχεται νέους Member Plus και/ή ΑΒΟ, δεν υποχρεούται να το 
κάνει και είναι ελεύθερος / ελεύθερη να  διεξάγει τις υποθέσεις του / της στο 
συγκεκριμένο θέμα όπως θεωρεί αρμόζον. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των 
προαναφερομένων, τίποτε στο παρόν δεν καθιστά οποιοδήποτε μέρος πράκτορα, 
υπάλληλο ή νόμιμο εκπρόσωπο οποιουδήποτε άλλου μέρους για οποιονδήποτε 
σκοπό ούτε χορηγεί σε οποιοδήποτε μέρος οποιαδήποτε εξουσία να αναλάβει ή να 
θεμελιώσει οποιαδήποτε υποχρέωση για λογαριασμό ή στο όνομα οποιουδήποτε 
άλλου μέρους.  

 
11. Αλλαγή καθεστώτος. Ο Υπογεγραμμένος μπορεί να καταθέσει αίτημα για άδεια 

μεταβολής του καθεστώτος σε ΑΒΟ και, επομένως, ανάθεσης και μεταφοράς 
της Σύμβασης Member Plus στον τελευταίο, υποβάλλοντας υπογεγραμμένο ένα 
Προσάρτημα ΑΒΟ. Η AMWAY μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει ένα τέτοιο 
Προσάρτημα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και να θέσει την αποδοχή 
του υπό τον όρο της παροχής πρόσθετων πληροφοριών και/ή εγγράφων.

12. Χρήση ονόματος και μορφής. Ο Υπογεγραμμένος συμφωνεί να επιτρέπει στην 
AMWAY την απόκτηση φωτογραφιών, βίντεο και άλλων προεγγεγραμμένων μέσων 
του Υπογεγραμμένου (και του Συναιτούντος κατά περίπτωση) ή της μορφής του 
Υπογεγραμμένου/Συναιτούντος. Ο Υπογεγραμμένος αποδέχεται και συμφωνεί να 
επιτρέπει στην AMWAY να χρησιμοποιεί, χωρίς αποζημίωση, οποιαδήποτε τέτοια 
προεγγεγραμμένα μέσα για κάθε νόμιμο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά 
της χρήσης στο διαδίκτυο (world wide web), σε φωτογραφία, σε άλλο οπτικό-
ακουστικό υλικό, σε έντυπα και διαφημίσεις της AMWAY. Ο Υπογεγραμμένος 
κατανοεί ότι μπορεί να παύσει την παρούσα εξουσιοδότηση, αποστέλλοντας 
επίσημη επιστολή που δηλώνει τέτοια παύση στην προαναφερθείσα καταχωρημένη 
διεύθυνση της AMWAY.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο. Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται, συμπληρώνεται και 
ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει 
από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα επιλύεται φιλικά μεταξύ των 
μερών. Σε περίπτωση που τέτοια επίλυση δεν είναι δυνατή, η διαφορά θα 
επιλύεται από τα ελληνικά δικαστήρια.


