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Η Amway συνιστά τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων κατά 
την παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway 
ή/και των προϊόντων της Amway σε επαγγελματίες, 
πελάτες και το γενικό κοινό, με στόχο τη διάδοση 
μηνυμάτων υψηλής ποιότητας με συνέπεια και ακρίβεια. 
Το www.amway.gr προσφέρει στους ABO την επιλογή να 
δημιουργήσουν προσωποποιημένες ιστοσελίδες με τίτλο 
«Οι Σελίδες Μου» με απευθείας URLs, για την 
εξυπηρέτηση των πελατών, την αναδοχή υποψηφίων και 
τη διατήρηση της επαφής τους με την επιχειρηματική 
ομάδα.
Εάν, πέρα από την υποστήριξη που προσφέρεται από την 
Amway, ένας ABO αποφασίσει να δημιουργήσει μια 
ιστοσελίδα για την υποστήριξη της επιχείρησης του 
Amway, υποχρεούται να συμμορφώνεται όχι μόνο με 
τους Κανόνες Δεοντολογίας της Amway, αλλά και με την 
παρούσα Πολιτική Ιστοσελίδων. 
Η παρούσα Πολιτική Ιστοσελίδων έχει ισχύ 
(υπερισχύοντας όλων των προηγούμενων Πολιτικών στο 
συγκεκριμένο θέμα) σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές στις 
οποίες δραστηριοποιείται η Amway, από την 1η Μαρτίου 
2017, με εξαίρεση την Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλείο 
και την Ιρλανδία. Συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά 
τους Κανόνες Δεοντολογίας της Amway (Εμπορικές 
Αρχές) ή άλλες Πολιτικές της Amway, και τους όρους 
της σύμβασης ανάμεσα στους ΑΒΟ και την Amway, 
σχετικά με αυτό το θέμα. Η Amway διατηρεί το 
δικαίωμα τροποποίησης αυτής της Πολιτικής 
οποιαδήποτε στιγμή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1.3 των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway.

 I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.  Ορισμός της Ιστοσελίδας του ABO: 
Οποιαδήποτε ιστοσελίδα που δημιουργείται από ABO 
για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της επιχείρησης 
του Amway.

Σημείωση: ανεξάρτητα από το ποιος δημιουργεί ή 
φιλοξενεί μια ιστοσελίδα ABO, όλες οι ιστοσελίδες των 
ABO πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της 
σύμβασης των ABO με την Amway, 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Κανόνων 
Δεοντολογίας της Amway, των απαιτήσεων που 

περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας Πολιτικής και 
όλων των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών, καθώς 
και να συνοδεύονται από γραπτή έγκριση της Amway η 
οποία παραχωρήθηκε πριν τη δημοσίευση της 
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

2.  Έλεγχος και Έγκριση:  
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδες πρέπει 
να υποβάλλεται, να ελέγχ33εται και να συνοδεύεται 
από γραπτή έγκριση της Amway πριν το λανσάρισμα 
της ιστοσελίδας με στόχο την υποστήριξη του ABO, 
αλλά και την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών, 
ως προς τις νομικές απαιτήσεις και τα πρότυπα 
ποιότητας. Αυτό ισχύει επίσης, και για οποιαδήποτε 
τροποποίηση πραγματοποιηθεί σε ιστοσελίδα που έχει 
λάβει έγκριση. 
Η Amway διατηρεί το δικαίωμα παρακολούθησης όλων 
των ιστοσελίδων των ABO με στόχο την διασφάλιση 
της ακρίβειας του περιεχομένου, καθώς και το 
δικαίωμα ανάληψης αναγκαίων μέτρων ενάντια του 
ABO, η ιστοσελίδα του οποίου δεν συμμορφώνεται με 
τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές ή με άλλους 
εφαρμοστέους κανονισμούς. 
Ο έλεγχος και η έγκριση της Amway θα είναι σύμφωνη 
με τους Κανόνες Δεοντολογίας της Amway, την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ιστοσελίδων και τις Πολιτικές της 
Επιχείρησης Amway. Η συγκατάθεση της Amway στην 
ιστοσελίδα και σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής 
δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο άρνησης χωρίς 
εύλογη αιτία.  
Οι ABO είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους 
τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που 
αφορούν στις ιστοσελίδες τους. Ο έλεγχος και η 
έγκριση των ιστοσελίδων των ABO περιορίζεται σε 
συγκεκριμένες πτυχές του περιεχομένου τους, και πιο 
συγκεκριμένα σε ό,τι έχει να κάνει με τους Κανόνες 
Δεοντολογίας της Amway, την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Ιστοσελίδων και τα Προσαρτημένα Έγγραφα, οι οποίες 
όμως, πτυχές δεν δύνανται και δεν θα 
συμμορφώνονται πάντα με όλους τους εφαρμοστέους 
νόμους και κανονισμούς και ως εκ τούτου, δεν 
απαλλάσσουν τον ABO από τις ευθύνες του.
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Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής 
Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway (ABO) στην ανάπτυξη της 
Επιχείρησής τους Amway, η Amway δημιούργησε επίσημες ιστοσελίδες της Amway, όπως είναι οι www.
amway.gr, www.artistry.com, κ.τ.λ.



3ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

 II. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εκτός και εάν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, αυτές οι 
απαιτήσεις πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις 
ιστοσελίδες των ABO. Περαιτέρω απαιτήσεις για 
συγκεκριμένες ιστοσελίδες περιγράφονται παρακάτω.

1. Χρήση Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
1.1  Πνευματική Ιδιοκτησία της Amway Οι ABO έχουν το 

δικαίωμα να χρησιμοποιούν την Πνευματική 
Ιδιοκτησία της Amway μόνο σε συμφωνία με την 
παράγραφο 9 των Κανόνων Δεοντολογίας και με τις 
υπόλοιπες υποχρεώσεις της σύμβασής τους. Ο ABO 
δεν έχει το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού 
πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών επωνυμιών, 
εμπορικών σημάτων ή υπηρεσιών της Amway ή 
θυγατρικών της, ή οποιασδήποτε μορφής τους που 
ενδεχομένως να προκαλεί σύγχυση με μια εμπορική 
επωνυμία, ένα εμπορικό σήμα ή μια υπηρεσία της 
Amway ή θυγατρικών της, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της ιστοσελίδας ή στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του  
(π.χ. BuyLOC@amnet.net, Amway4u.com).

1.2  Πνευματική Ιδιοκτησία Τρίτων Οι ABO μπορούν να 
χρησιμοποιούν υλικά, εμπορικά σήματα, εμπορικές 
επωνυμίες, υπηρεσίες ή άλλες μορφές πνευματικής 
ιδιοκτησίας τρίτων, μόνο αν διαθέτουν τα 
πνευματικά δικαιώματα, και με ρητή έγκριση ή/και 
άδεια από τον κάτοχο της πνευματικής ιδιοκτησίας.  
Ο ABO παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για όλα τα 
θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν σχέση με 
παραβίαση ή άλλη διεκδίκηση της πνευματικής 
ιδιοκτησίας τρίτων έναντι στον ABO, την Amway, τις 
θυγατρικές ή οποιαδήποτε άλλη πλευρά που 
σχετίζεται με ή προκύπτει από την καλή ή κακή 
χρήση οποιασδήποτε μορφής πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Ο ABO δεν έχει το δικαίωμα να εμπλέξει 
την Amway ή τις θυγατρικές της σε οποιαδήποτε 
υπόθεση επιβαρύνει, χρεώνει ή προκαλεί ζημιά που 
προκλήθηκε ή προέκυψε από τέτοιου είδους 
διεκδικήσεις.

2.  Διευθύνσεις ιστοσελίδων (URL) και διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:   
οι διευθύνσεις ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές ή 
να παραβιάζουν τους Κανόνες Δεοντολογίας της 
Amway (π.χ. Ezmoney.com, Retirenow@EU.com, 
Nosellingrequired.com).

3.  Επιχειρηματική φερεγγυότητα  
Όπως έχει ήδη αποσαφηνιστεί στις παραγράφους 4 και 
8 των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway, οι ABO δεν 

έχουν το δικαίωμα πραγματοποίησης ή μη 
οποιασδήποτε δήλωσης που σχετίζεται με την 
Επιχείρηση Amway και την Επιχειρηματική Ευκαιρία της 
Amway, η οποία, ανάλογα με το ευρύτερο πλαίσιο και 
τις συνθήκες, δεν θα είναι αξιόπιστη, ακριβής και 
αρμόζουσα. Οι δηλώσεις για προϊόντα της Amway θα 
πρέπει να μεταφέρονται αυτολεξεί από επίσημα 
έγγραφα της Amway και από επίσημες ιστοσελίδες της 
Amway, και να διαθέτουν έγκριση για χρήση στην 
αντίστοιχη αγορά. 
Οι ιστοσελίδες των ABO μπορούν να περιλαμβάνουν 
παρουσιάσεις εισοδημάτων ή του Πλάνου Πωλήσεων 
και Μάρκετινγκ, αν έχουν γραπτή έγκριση από την 
Amway. 
Οι ΑΒΟ δεν έχουν το δικαίωμα να παρασύρουν άτομα 
σε χρήση των ιστοσελίδων τους, αποκρύπτοντας το 
γεγονός ότι οι ιστοσελίδες αφορούν σε επιχειρηματική 
ευκαιρία ή σε προϊόντα που προσφέρονται από την 
Amway, και θα πρέπει να το δηλώνουν αυτό με 
σαφήνεια. 
Οι ABO δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν στις 
ιστοσελίδες τους γλώσσα που θέτει σε κίνδυνο την 
αξιοπιστία της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway.

4.  Προϊόντα, Υπηρεσίες και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες 
που δεν ανήκουν στην εταιρεία: 
δεν επιτρέπεται η προσφορά, παρουσίαση ή πώληση 
προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν προσφέρονται από 
την Amway, μέσα από τις ιστοσελίδες των ABO, άμεσα 
ή έμμεσα, μέσα από διαφημιστικό banner, σύνδεσμο ή 
πλαίσιο.

5.  Πελάτης, Κάτωθεν Ομάδα και Πληροφορίες Χρήστη 
στην Ιστοσελίδα:  
οι ABO υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην 
ιστοσελίδα τους την κατάλληλη δήλωση εχεμύθειας 
σύμφωνα με την Πολιτική Εχεμύθειας της Amway και 
τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Αυτό 
ενδεχομένως να σημαίνει ότι οι ΑΒΟ θα πρέπει να 
αναζητήσουν νομικές συμβουλές προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι η πολιτική εχεμύθειάς τους είναι 
σύμφωνη με τους εφαρμοστέους νόμους. Μια 
ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον κάθε 
επισκέπτη της να αποκαλύψει μόνο όσες προσωπικές 
πληροφορίες απαιτούνται έτσι ώστε να του δοθεί η 
δυνατότητα να αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στους διαχειριστές της ιστοσελίδας. 
Στην περίπτωση των ιστοσελίδων ABO που δίνουν τη 
δυνατότητα στους επισκέπτες να αποστέλλουν 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους 
ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας, η ιστοσελίδα θα πρέπει να 
αποκαλύπτει με σαφήνεια ότι η χρήση αυτής της 
επιλογής θα αποκαλύπτει αυτόματα στον ABO τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επισκέπτη 
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και ότι η διεύθυνση θα χρησιμοποιείται μόνο για να 
απαντηθούν ερωτήσεις του επισκέπτη και για κανέναν 
άλλο λόγο, χωρίς τη συναίνεσή του.

6.  Σύνδεσμοι σε άλλες Ιστοσελίδες απαιτούν σαφή 
έγκριση από την Amway.

7.  Απαγορεύεται η παρουσίαση μέσα σε πλαίσιο 
(framing) της επίσημης ιστοσελίδας της Amway ή 
ιστοσελίδων τρίτων.

8.  Εφαρμοστέο Δίκαιο και Κανονισμοί:  
οι ABO υποχρεούνται να αναφέρουν με σαφήνεια 
τους νόμους και κανονισμούς που πρέπει να 
εφαρμόζουν οι ιστοσελίδες τους, καθώς και τους 
νόμους και κανονισμούς για τις συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται μέσα από αυτές.

9.  Προστασία με κωδικό πρόσβασης:  
οι ιστοσελίδες που διαθέτουν κωδικό πρόσβασης 
πρέπει να απαιτούν από το χρήστη να εισάγει έναν 
κωδικό πρόσβασης πριν την είσοδό του στην 
ιστοσελίδα ή με την έναρξη της διαδικασίας. 

10.  Ενημέρωση της ιστοσελίδας:  
όλες οι ιστοσελίδες των ABO πρέπει να ενημερώνονται 
τακτικά, χωρίς να αποκαλύπτουν πότε έγινε η 
τελευταία ενημέρωση της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε 
τροποποίηση θα αποστέλλεται στην Amway για έλεγχο 
και έγκριση πριν την δημοσίευσή της.

 III. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα πρότυπα ποιότητας της Amway έχουν στόχο τη 
διασφάλιση της προσφοράς των προϊόντων της Amway 
με επαγγελματικό και κατάλληλο τρόπο, καθώς και την 
ενίσχυση της αξιοπιστίας της επωνυμίας της Amway και 
των προϊόντων της.

Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα 
ποιότητας που θέτει η Amway στις επίσημες ιστοσελίδες 
Amway, σε σχέση με την παρουσίαση και την πώληση 
προϊόντων Amway, πρέπει να πληρούνται οι ποιοτικοί 
περιορισμοί όπως καθορίζονται κάτωθι, όταν οι ABO 
αποφασίζουν να δημιουργήσουν ιστοσελίδα σχετική με 
την Amway, την Επιχειρηματική Ευκαιρία της Amway, 
καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amway. 
Αυτοί οι περιορισμοί αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα 
ποιότητας που θέτει η Amway για τη δημιουργία μιας 
επίσημης ιστοσελίδας Amway.

1.  Οι προσωπικές πληροφορίες για έναν ABO θα πρέπει 
να αφορούν στην επιχείρηση Amway που διαθέτει και 

τις προσωπικές του επιτυχίες σχετικά με αυτήν την 
επιχείρηση.

2.  Οι προσωπικές φωτογραφίες και τυχόν χαιρετισμοί με 
τη μορφή βίντεο ή ήχου, θα πρέπει να έχουν 
επαγγελματικό ύφος και να σχετίζονται με την 
επιχείρηση Amway.

3.  «Πρότυπα ποιότητας για την παρουσίαση της 
Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway». Τα κριτήρια έχουν 
ως εξής:

•  Δημιουργήστε σαφή και καλά οργανωμένη διαδικτυακή 
παρουσία, η οποία να διαθέτει επαγγελματικό ύφος και 
να ταιριάζει, ως προς το στήσιμο, το στυλ και την 
εμφάνιση, με το επαγγελματικό στυλ των επίσημων 
ιστοσελίδων της Amway.

•  Οι πληροφορίες που αφορούν στην Amway και την 
Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway πρέπει να είναι αληθινές, 
ακριβείς και να βασίζονται σε τρέχοντα γεγονότα.

•  Οι ιστορικές και στατιστικές πληροφορίες για τις 
οικονομικές τάσεις, το γενικό επαγγελματικό 
περιβάλλον και τις μελλοντικές βλέψεις, πρέπει να 
είναι βάσιμες, ενώ πρέπει να αναφέρεται η πηγή από 
την οποία προέρχονται.

•  Οι ιστοσελίδες που διαθέτουν πληροφορίες γύρω από 
την Επιχειρηματική Ευκαιρία θα προστατεύονται από 
κωδικό πρόσβασης.

4.  «Πρότυπα ποιότητας για την προσφορά προϊόντων 
Amway στο κοινό». Τα κριτήρια έχουν ως εξής:

α)  Δημιουργήστε σαφή και καλά οργανωμένη διαδικτυακή 
παρουσία, η οποία να διαθέτει επαγγελματικό ύφος και 
να ταιριάζει, ως προς το στήσιμο, το στυλ και την 
εμφάνιση, με το επαγγελματικό στυλ των επίσημων 
ιστοσελίδων της Amway.

β)  Χρησιμοποιήστε μόνο επίσημες φωτογραφίες των 
προϊόντων της Amway ή φωτογραφίες που έχουν 
ανάλογο ύφος και ποιότητα. Για την αποφυγή ψευδών, 
παραπλανητικών ή ανάρμοστων διεκδικήσεων γύρω 
από προϊόντα της Amway ή άλλου είδους παραβίασης 
των εφαρμοστέων νόμων,  
(α) χρησιμοποιήστε μόνο επίσημες φωτογραφίες 
προϊόντων της Amway ή φωτογραφίες που είναι ανάλογες 
με το ύφος και την ποιότητα των τελευταίων, και 
(β) χρησιμοποιήστε κείμενα και δηλώσεις για τα προϊόντα 
όπως δημοσιεύονται στην τρέχουσα βιβλιογραφία της 
Amway ή σε επίσημες ιστοσελίδες της Amway που 
απευθύνονται σε πελάτες σχετικών αγορών. 
Όλες οι εικόνες προϊόντων που διανέμει η Amway,  
οι οποίες εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, πρέπει να 
συνοδεύονται από σαφή έγκριση και άδεια της Amway.

γ)  Οι απαιτούμενες εμπορικές επωνυμίες και τα 
πνευματικά δικαιώματα πρέπει να διακρίνονται με 
σαφήνεια μέσα στην ιστοσελίδα.
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δ)  Πρέπει να πληρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις, όπως 
για παράδειγμα αυτές που καταγράφονται κάτωθι: 
Η προσφορά ειδικών πληροφοριών με ακρίβεια στους 
πελάτες πρέπει να πραγματοποιείται πριν την πώληση 
και με σαφή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει (για παράδειγμα) τα εξής: 
–  Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται στη 

γλώσσα της αγοράς/των αγορές που στοχεύει η 
ιστοσελίδα

–  την ταυτότητα του ABO ως παρόχου των προϊόντων, 
καθώς και την διεύθυνση εργασίας του και τη 
διεύθυνση όπου μπορεί κανείς να απευθύνει τυχόν 
παράπονα, 

–  μια περιγραφή των αγαθών/υπηρεσιών που είναι 
προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας του ABO,

–  το κόστος των αγαθών ή των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων (π.χ. το ΦΠΑ), 

–  το κόστος αποστολής, αν υπάρχει, και τη μέθοδο 
αποστολής,

–  μια περιγραφή του τρόπου πληρωμής, 
–  ενημέρωση ότι ο πελάτης έχει το δικαίωμα να 

αλλάξει γνώμη σχετικά με την παραγγελία του μέσα 
σε δύο εβδομάδες χωρίς επιβάρυνση και, σε μερικές 
περιπτώσεις, καταβάλλοντας μόνο το άμεσο κόστος 
της επιστροφής των αγαθών στον πωλητή («το 
δικαίωμα υπαναχώρησης»), 

–  πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του 
δικαιώματος υπαναχώρησης, 

–  τη χρονική περίοδο (αν υπάρχει) κατά τη διάρκεια 
της οποίας ο πελάτης πρέπει να κάνει την 
παραγγελία ενός προϊόντος προκειμένου να το 
αποκτήσει στη συγκεκριμένη τιμή και με τους 
συγκεκριμένους όρους,

–  πληροφορίες για τυχόν υπηρεσίες συντήρησης και 
εγγύησης μετά την πώληση, και

–  στην περίπτωση συμβολαίων που αφορούν στην 
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται 
σε διαρκή και επαναλαμβανόμενη βάση, την 
ελάχιστη διάρκεια του συμβολαίου και πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο ακύρωσης του συμβολαίου. Οι 
ABO μπορούν να παρέχουν τις παραπάνω 
πληροφορίες προφορικά. Ωστόσο, θα πρέπει να 
παραδίδονται στους πελάτες και εγγράφως, πριν την 
παράδοση των προϊόντων στον πελάτη. 
Εθνικοί κανονισμοί που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία για τις Πωλήσεις Εξ Αποστάσεως ή παρόμοιοι 
εθνικοί νόμοι, πιθανόν να τροποποιούν σε κάποιο βαθμό 
τις πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στους πελάτες. 
Οι ABO θα πρέπει να αναζητούν πάντα νομικές 
συμβουλές για να διασφαλίζουν ότι οι ιστοσελίδες 
τους προσφέρουν όλες τις αρμόζουσες 
πληροφορίες που απαιτεί ο νόμος.

ε)   Η ποιότητα καθορίζεται από τα γενικά πρότυπα 
ποιότητας, όπως π.χ.

–  τη βασική ευχρηστία, ως προς τη σαφή οπτική 
ιεραρχία, τις ευδιάκριτες επικεφαλίδες, την ευνόητη 
και αρμονική πλοήγηση

–  τη χρήση της κατάλληλης γλώσσας
–  την απόδοση, τη δομή και το στήσιμο της ιστοσελίδας
–  την εύκολη πρόσβαση για τους χρήστες. Την 

απρόσκοπτη πρόσβαση από διάφορες συσκευές(αν 
η ιστοσελίδα λειτουργεί κανονικά με διαφορετικά 
προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, αν 
εκτυπώνεται σωστά και αν εμφανίζεται όπως πρέπει 
σε συσκευές χειρός) την απρόσκοπτη πρόσβαση 
από διάφορες συσκευές (αν η ιστοσελίδα λειτουργεί 
κανονικά με διαφορετικά προγράμματα περιήγησης 
στο διαδίκτυο, αν εκτυπώνεται σωστά και αν 
εμφανίζεται όπως πρέπει σε συσκευές χειρός)

–  Χρησιμοποιήστε ένα ασφαλές σύστημα αγορών για 
να διασφαλίσετε την ασφάλεια μεταφοράς 
δεδομένων και πληρωμών.

5.  Επιπλέον κατάλληλο περιεχόμενο:
(α)  οι διαδικτυακές φόρμες και η διαδικτυακή επεξεργασία 

των παραγγελιών που συμμορφώνονται με τους 
εφαρμοστέους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και οι 
οποίοι επιτρέπουν στους πελάτες να αναγνωρίζουν και 
να διορθώνουν τυχόν λάθη ή να τροποποιούν την 
παραγγελία τους, να εκφράζουν σαφή συναίνεση για 
την παραγγελία, και να διατηρούν έναν ολοκληρωμένο 
και ακριβή κατάλογο με τις παραγγελίες τους.

(β)  εύχρηστοι, ασφαλείς μηχανισμοί πληρωμής και 
πληροφορίες για το επίπεδο ασφαλείας που 
παρέχουν αυτοί οι μηχανισμοί, σε συμφωνία με τους 
εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς για την 
προστασία δεδομένων.

6.  Ακατάλληλο περιεχόμενο:
(α)  Πληροφορίες γύρω από την Επιχειρηματική Ευκαιρία 

Amway. Επιτρέπεται να αναφέρεται ότι η πώληση 
προϊόντων από τους ABO δύναται να επιφέρει κέρδη 
σε έναν ABO ή σε πολλούς ABO, όπως αναφέρεται 
στο Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway.

(β)  Πληροφορίες για προϊόντα πέραν των προϊόντων της 
Amway, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς κανένα 
περιορισμό, του Επιχειρηματικού Υποστηρικτικού Υλικού.

 IV. Μη συμμόρφωση

Η Amway θα διερευνήσει τις περιπτώσεις ή τις 
καταγγελίες που υποδεικνύουν ενδεχόμενη παραβίαση 
της εν λόγω Πολιτικής σύμφωνα με τις ενότητες 11 και 
12 των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway.

Η Πολιτική αυτή ισχύει και για τα Member Plus, στο 
βαθμό που μπορεί να εφαρμοστεί για τα Member Plus.
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