
Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr 
 
Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. (“Amway”). 
 
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή 
ως υπηρεσία προς τους Ιδιοκτήτες Επιχείρησης Amway (“ABOs”), στα Μέλη 
(“Μέλη”) και στους πελάτες των ABOs. H πρόσβαση στην ιστοσελίδα 
www.amway.gr (εφεξής η “Ιστοσελίδα”) ή χρήση της, καθώς και οι 
πληροφορίες, το υλικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω 
αυτής, υπόκεινται σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, τους 
παρόντες Όρους Χρήσης, και τους Όρους Αγοράς της Amway. Κάνοντας 
χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να τηρείτε τους ακόλουθους Όρους 
Χρήσης. Παρακαλούμε μελετήστε τους προσεκτικά. Εάν δεν συμφωνείτε με 
τους αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να μην συνεχίσετε την χρήση 
της Ιστοσελίδας. 
Η Amway κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα 
να ενημερώνει κατά περιόδους τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν είστε ABO 
ή Μέλος εφαρμόζονται επιπροσθέτως και οι Επιχειρηματικοί Όροι και Οδηγίες 
της Amway. Ενδέχεται είτε να τροποποιήσουμε, είτε να αποσύρουμε την 
Ιστοσελίδα είτε να αρνηθούμε πρόσβαση σε αυτή οποτεδήποτε. 
Η Ιστοσελίδα απευθύνεται για χρήση στην Ελλάδα και διέπεται από το 
Ελληνικό Δίκαιο. Η Amway δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση της 
Ιστοσελίδας από άλλες χώρες. 
 
Ι. Γενικοί Όροι Χρήσης της www.amway.gr 
Η Ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για την Amway, της Επιχειρηματικές 
Ευκαιρίες Amway και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Amway. 
1. Προστασία Κωδικού 
2. Καταχώρηση και χρήση δεδομένων/ Πολιτική Προστασίας Απορρήτου 
της Amway 
3. Χρήση περιεχομένου της Ιστοσελίδας 
4. Σύνδεσμοι (link) προς άλλες ιστοσελίδες 
5. Σύνδεσμοι (link) από άλλες ιστοσελίδες στην www.amway.gr 
6. Παραβιάσεις των Όρων Χρήσης 
7. Άλλοι όροι 
8. Εγκυρότητα όρων 
9. Επιλογή Δικαίου; Δικαιοδοσία, αρμοδιότητα δικαστηρίων. 
 
1. Προστασία Κωδικού 
Το εύρος προστασίας κωδικών στην Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά 
στους ABO και τους πελάτες τους και τα Μέλη στην Ελλάδα. 
(α) Οι ABO μπορεί να δώσουν στους πελάτες τους πρόσβαση σε ένα 
επιλεγμένο τμήμα της Ιστοσελίδας υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις. 
(β) Εάν δεν γνωρίζετε κάποιον ABO παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την 
Φόρμα Επικοινωνίας(Contact Form) που βρίσκεται στην www.amway.gr και 
η Amway θα προωθήσει τα στοιχεία σας σε κάποιον ABO κοντά σας. 
Παρακαλούμε σημειώστε: Passwords /κωδικοί πρόσβασης δεν πρέπει να 
δίνονται σε τρίτα πρόσωπα και πρέπει να προστατεύονται από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Εάν λάβετε γνώση μη εξουσιοδοτημένης 
χρήσης από τρίτα πρόσωπα θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσετε την Amway. 

http://www.amway.gr/


H Amway δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από την μη 
προσήκουσα χρήση passwords/κωδικών πρόσβασης από τρίτα πρόσωπα. 
 
2. Καταχώρηση και χρήση δεδομένων/ Δήλωση Προστασίας 
Ιδιωτικού Απορρήτου 
Όλα τα προσωπικά στοιχεία που θα μας παρέχετε κατά τη διάρκεια χρήσης 
αυτής της Ιστοσελίδας θα επεξεργάζονται σύμφωνα με την Πολιτική 
Προστασίας Απορρήτου της Amway και με την Δήλωση Προστασίας 
Ιδιωτικού Απορρήτου. Τα στοιχεία που παρέχονται κατά τη χρήση πρέπει να 
είναι σωστά, ολοκληρωμένα και τρέχοντα. Εάν έχουμε λόγο να πιστεύουμε 
ότι έχουν δηλωθεί λανθασμένα στοιχεία, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί 
να περιοριστεί ή και να μπλοκαριστεί. 
 
3. Χρήση περιεχομένου της Ιστοσελίδας www.amway.gr 
Η ιστοσελίδα και το υλικό που περιλαμβάνει προστατεύονται με δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων και αυτών περί αντιγραφής 
τα οποία είτε ανήκουν στην Amway είτε έχει δοθεί η άδεια χρήση τους στην 
Amway. Το υλικό περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, το σχέδιο, τη σχεδίαση, την 
εμφάνιση, τα γραφικά και έγγραφα στην ιστοσελίδα καθώς και κάθε άλλο 
περιεχόμενο όπως άρθρα, ιστορίες και άλλα κείμενα. Κανένα στοιχείο ή 
περιεχόμενο σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν μπορεί να αναπαραχθεί, διανεμηθεί 
ή άλλως παρουσιαστεί δημόσια χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 
της Amway. 
Οι ABO μπορούν να «κατεβάσουν» (download), να αποθηκεύσουν σε 
αναλλοίωτη μορφή και να εκτυπώσουν πληροφορίες που δημοσιεύονται στην 
Ιστοσελίδα για τους σκοπούς της ΑΒΟ επιχείρησής τους και (όπου αυτό 
περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα) τηρώντας την πολιτική μας περί 
προστασίας δεδομένων όπως αυτή προβλέπεται στην Δήλωση Προστασίας 
Ιδιωτικού Απορρήτου και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Amway . 
Πρέπει να δίδεται προσοχή στην επικαιροποιημένη μορφή των πληροφοριών. 
Αναφορές σχετικές με την άσκηση δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν 
ή να τροποποιηθούν με οιοδήποτε τρόπο από τους ΑΒΟs ή από τρίτα 
πρόσωπα (περιλαμβανομένων και πελατών των ABOs). Το δικαίωμα χρήσης αυτής 
της Ιστοσελίδας λήγει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
Σύμβασης ΑΒΟ (και τυχόν συμπληρωματικών αυτής) χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη απαγόρευση από την Amway. Σε περίπτωση λήξης του δικαιώματος 
χρήσης, όλο τα αποθηκευμένο/ εκτυπωμένο υλικό πρέπει να διαγράφεται ή να 
καταστρέφεται στο βαθμό που δεν ζητείται το υλικό αυτό για νομικούς λόγους. 
Η επωνυμία “Amway”, το λογότυπο της Amway, όλα τα προϊόντα, οι 
επιχειρηματικές ονομασίες και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, λογότυπα, και 
γραφικά στην Ιστοσελίδα προστατεύονται υπέρ των Alticor. Inc. (Έιντα, 
Μίσιγκαν, ΗΠΑ), Amway Hellas, ή συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών εκτός 
εάν άλλως αναφέρεται ή εάν τα ονόματα, εμπορικές ταυτότητες και λογότυπα 
ανήκουν στα καταστήματα συνεργατών (partner stores). 
Η χρήση εικόνων που δημοσιεύονται στην www.amway.gr απαιτεί 
πάντα προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Amway! 
 
4. Σύνδεσμοι προς άλλες Ιστοσελίδες 
Ενδέχεται να συνδεόμαστε με άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν εμπίπτουν στο 
έλεγχό μας. Οι “Σύνδεσμοι” είναι “δυναμικές” αναφορές. Η Amway δεν φέρει 



με κανένα τρόπο ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες. Είναι δίκη σας ευθύνη να 
ελέγχετε τους όρους και την πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου οιασδήποτε 
άλλης ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. 
 
5. Σύνδεσμοι από άλλες ιστοσελίδες προς την www.amway.gr. 
Η ύπαρξη συνδέσμων (links) σε άλλες ιστοσελίδες για σύνδεση με την 
www.amway.gr απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Amway. 
Τέτοιες συναινέσεις (εφόσον δοθούν) θα δοθούν μόνο για συνδέσεις με την 
αρχική σελίδα της www.amway.gr και μπορεί να ανακληθούν οποτεδήποτε 
κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Amway. 
 
6. Παραβιάσεις των Όρων Χρήσης 
Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, και ιδιαίτερα στην περίπτωση 
που αφορούν σε διαφορετική από τη σκοπούμενη χρήση της Ιστοσελίδας ή 
εξατομικευμένα στοιχεία της Ιστοσελίδας, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα 
μπορεί να περιοριστεί ή και να μπλοκαριστεί εντελώς. 
 
7. Άλλοι Όροι 
Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, μπλοκάρει ή διακόψει ολικά 
ή μερικά την Ιστοσελίδα οποτεδήποτε και για οιοδήποτε λόγο. Δεν εγγυόμαστε 
συμβατότητα της Ιστοσελίδας με όλα τα υλικά και λογισμικά προγράμματα του 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σας που ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε. Δεν 
εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα θα είναι πάντα διαθέσιμη ή διαθέσιμη μία 
δεδομένη στιγμή. 
 
8. Εγκυρότητα Όρων 
Εάν κάποιος από τους όρους αυτών των Όρων Χρήσης δεν είναι έγκυρος, θα 
θεωρείτε ότι τροποποιήθηκε ή διαγράφηκε στον απαιτούμενο βαθμό. Στο 
βαθμό που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους είναι άκυρος, το 
περιεχόμενο των Όρων Χρήσης θα βασίζεται στις διατάξεις του νόμου. Κατά 
άλλα οι λοιποί Όροι Χρήσης θα παραμένουν σε ισχύ. 
 
9. Επιλογή Δικαίου, Δικαιοδοσία, αρμοδιότητα δικαστηρίων. 
Για χρήση της www.amway.gr, και για οιαδήποτε διαφορά προκύψει 
αναφορικά με τους Όρους Χρήσης θα εφαρμόζεται αποκλειστικά το Ελληνικό 
Δίκαιο. Στο βαθμό που είναι επιτρεπτό από το νόμο, τα Δικαστήρια των 
Αθηνών στην Ελλάδα θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για οιαδήποτε 
διαφορά προκύψει από την χρήση της www.amway.gr ή από τους Όρους 
Χρήσης. 
ΙΙ. Ειδικοί Όροι Χρήσης για τους Πελάτες των ΑΒΟ 
1. Γενικές επισημάνσεις 
2. Πρόσβαση 
3. Ερωτήματα για προϊόντα που ενδιαφέρουν για πιθανές μελλοντικές 
παραγγελίες στους ΑΒΟ 
4. Τιμές Προϊόντων 
5. Λοιποί Όροι 
 
1. Γενικές επισημάνσεις 
Παρακαλούμε σημειώστε: Ερωτήσεις για προϊόντα οι οποίες υποβάλλονται 
μέσω της www.amway.gr επεξεργάζονται αποκλειστικά από τον ΑΒΟ σας. 



Οι παρόντες Όροι Χρήσης για τους Πελάτες των ΑΒΟ. (εφεξής “Όροι 
Πελατών”) δεν θα ερμηνεύονται ως δεσμευτική παραγγελία ή 
δεσμευτική σύμβαση αγοράς μεταξύ εσάς και της Amway Hellas Ε.Π.Ε. 
 
2. Πρόσβαση 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΑΒΟ σας απευθείας εάν επιθυμείτε να 
έχετε πρόσβαση στο online κατάστημά του/της στην διεύθυνση 
www.amway.gr. Ο ΑΒΟ σας θα σας εγγράψει ως πελάτη του καταστήματός 
του/της. Εναλλακτικά, μπορείτε να εγγραφείτε ως πελάτης ενός ABO 
προσωπικά, κατόπιν προηγούμενης σχετικής επικοινωνίας με τον ΑΒΟ, 
υποβάλλοντας την φόρμα προσωπικής εγγραφής. Με την προώθηση της 
εγγραφής σας από τον ΑΒΟ στην Amway ή με την υποβολή της φόρμας 
προσωπικής εγγραφής (ως ισχύει κατά περίπτωση), θα λάβετε τον 
προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
απευθείας από την Amway. Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στο online 
κατάστημα του ABO σας, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τον προσωπικό σας 
κωδικό πρόσβασης. 
Εάν δεν γνωρίζετε έναν ABO, παρακαλoύμε να χρησιμοποιήσετε την Φόρμα 
Επικοινωνίας που παρέχεται στην www.amway.gr. Η Amway θα προωθήσει 
τα στοιχεία σας στον κοντινό σας ABO. 
 
3. Ερωτήματα για προϊόντα που ενδιαφέρουν για πιθανές μελλοντικές 
παραγγελίες στους ΑΒΟ 
Για ερωτήματα σας για προϊόντα που σας ενδιαφέρουν για πιθανές 
μελλοντικές παραγγελίες στους ΑΒΟ, πρέπει να επιλέξετε το προϊόν /τα 
προϊόντα και τις ποσότητες που ενδιαφέρεστε να παραγγείλετε στο μέλλον, 
και να καταχωρήσετε τα επιλεγμένα προϊόντα στο «καλάθι προϊόντων» σας. 
Όταν έχετε ολοκληρώσει με την επιλογή προϊόντων, πατήστε «Αποστολή 
Ερωτήματος για προϊόντα» για να υποβάλετε το ερώτημα σας για προϊόντα. 
Στην επόμενη είσοδο στην online επιχείρηση του / της, ο ABO σας θα λάβει 
μια ειδοποίηση που θα αφορά το ερώτημά σας για προϊόντα για τα οποία 
έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, ούτως ώστε να και θα επεξεργαστεί την 
παραγγελία σας. 
Παρακαλούμε σημειώστε: Το ερώτημα σας δεν αποστέλλεται απευθείας 
στην Amway και δεν επεξεργάζεται από την Amway. O ΑΒΟ σας είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία ερωτήματος (ερωτημάτων) για 
προϊόντα. Καθώς επίσης και για οιαδήποτε παραγγελία ή αγορά μετά από την 
εγγραφή σας. Το ερώτημα για προϊόν/ προϊόντα δεν θα αποτελεί παραγγελία 
ούτε θα θεωρείται ως παραγγελία προς την Amway, παρά μόνο ένα αίτημα 
που θα απευθύνεται από εσάς στον ΑΒΟ σας. 
Ο ΑΒΟ σας θα απαντάει στο ερώτημα για προϊόντα είτε μέσω ταχυδρομείου, 
είτε μέσω email είτε τηλεφωνικά σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που θα 
υποβάλετε, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την λήψη του 
ερωτήματος σας. Οι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν οιαδήποτε 
παραγγελία και αγορά που θα ακολουθεί την απάντηση του ΑΒΟ θα σας 
γνωστοποιούνται απευθείας από τον ΑΒΟ. 
4. Τιμές Προϊόντων 
Οι τιμές προϊόντων που εμφανίζονται on line στην ιστοσελίδα www.amway.gr 
θα είναι αυτές που θα καθορίζονται από την Amway, κατά διαστήματα (η 
«Λιανική τιμή») και δεν θα θεωρούνται από εσάς ως δεσμευτικές καθ’ 



οιονδήποτε τρόπο είτε από πλευράς Amway είτε από πλευράς του ΑΒΟ σας. 
 
5. Λοιποί Όροι 
Πρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα για τα αιτήματα προϊόντων/ 
παραγγελίας και για τις παραγγελίες είναι διαθέσιμα από τον ΑΒΟ σας. 
 
Δείτε τους Όρους Χρήσης [σε εκδοχή προς εκτύπωση] 
__ 


