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Toimintasäännöt 
 
Johdanto 
 
Onneksi olkoon! Itsenäisenä Herbalife Nutritionin Jäsenenä olet nyt osa samanhenkisten ihmisten yhteisöä, 
jonka yhteinen päämäärä on tehdä maailmasta terveellisempi ja onnellisempi paikka. Ravitsemusalan 
johtavana yrityksenä meillä on vastuu toimia eettisesti ja luotettavasti. Siksi on tärkeää, että tutustut näihin 
toimintasääntöihin1 ennen toiminnan aloittamista. 
 
Useimmat liittyvät Herbalife Nutritioniin voidakseen hyödyntää Jäsenille myönnettävän alennuksen Herbalife 
Nutrition -tuotteista edetessään kohti ravitsemus- ja painonhallintatavoitteitaan. Jos liityit ensisijaisesti tästä 
syystä, sinun tarvitsee keskittyä vain muutamiin ensimmäisiin sivuihin.  
 
Mikäli aiot nyt tai myöhemmin harjoittaa liiketoimintaa perehdy huolellisesti kaikkiin sääntöihin. 
 
Liiketoiminnan harjoittaminen vo joskus olla haastavaa. Siksi Herbalife Nutritionin jäsenpalvelu on apunasi 
aina tarvittaessa. Jos sinulla on kysyttävää ota,  yhteyttä jäsenpalveluun soittamalla numeroon (09) 7251 9555. 
 
Oli tavoitteesi sitten parempi ravitsemus tai parempi ravitsemus ja lisäansiot, toivomme, että Herbalife 
Nutritionin jäsenyys on sinulle palkitsevaa. 
 
Onnea ja menestystä toivottaen,  
 
Herbalife Nutrition -tiimisi 
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yhteisesti säännöt) oman harkintansa mukaan. Mahdollisia muutoksia ja uusia sääntöjä ei kuitenkaan sovelleta niiden julkaisemista 
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Luku 1 – Toiminnan aloittaminen 
 
1.1 JÄSENYYDEN HAKEMINEN 
Herbalife Nutritionin jäsenyyttä hakevan henkilön (jäljempänä ”hakija”) tulee 
 

1. olla Herbalife Nutritionin Jäsenen (jäljempänä ”sponsori”) sponsoroima. 
2. ostaa Herbalife Nutritionin jäsenpakkaus (jäljempänä ”jäsenpakkaus”). 
3. täyttää ja toimittaa Herbalife Nutritionin jäsenhakemus ja -sopimus (jäljempänä ”hakemus”). 
4. saada hakemukselleen Herbalife Nutritionin hyväksyntä.2 

 
1.1.1 Ostovelvoitteiden rajoitukset 
Ainut uudelta Jäseneltä edellytettävä ostos on jäsenpakkaus, joka myydään uudelle Jäsenelle ilman voittoa 
tai hyötyä sponsorille.  
 
Jäsenpakkaukseen ei voi yhdistää muita tuotteita, palveluita tai aineistoja. Sponsorit eivät voi vaatia Jäseniä 
ostamaan 
 

• tuotteita varastoon 

• Herbalife Nutritionin tai muiden tahojen tuottamia aineistoja, tuotteita tai palveluita 

• lippuja seminaareihin, koulutustapaamisiin tai muihin tapahtumiin. 
 
 
1.1.2 Velan välttäminen 
 

Herbalife Nutrition -liiketoiminta ei edellytä uusilta Jäseniltä muita investointeja kuin Jäsenpakkauksen oston. 
Jäseniä kannustetaan rakentamaan liiketoimintaansa velkaa ottamatta. Jäsenten, jotka päättävät aloittaa 
vähittäismyynnin tai rakentaa oman organisaation, ei ole tarpeen investoida suuriin tuotevarastoihin tai 
kerryttää lainaa. 

 
Kehotamme välttämään velan- ja lainanottoa Herbalife Nutrition -liiketoimintamahdollisuuden 
hyödyntämiseen. Muuhun kuin nimenomaisesti Herbalife Nutritioniin liittyvään tarkoitukseen myönnettyä 
lainaa tai apurahaa ei saa käyttää Herbalife Nutrition -liiketoiminnan hoitamiseen. 
 
 
1.1.3 Yksi jäsenyys henkilöä kohden 
Henkilö voi omistaa, hoitaa ja tukea vain yhtä jäsenyyttä, lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia aviopareja ja 
avioituvia Jäseniä, asumus- ja avioeroa, elämänkumppanuuden päättämistä ja perimistä koskevissa 
säännöissä (ks. säännöt 2.1.4, 2.3 ja 2.4). Jos henkilö toimittaa useamman kuin yhden hakemuksen, vain 
ensimmäisellä hakemuksella haettu ja saatu jäsenyys astuu voimaan. 
 
 
1.1.4 Vuosittainen jäsenpalvelumaksu 
Jäseniltä veloitetaan vuosittainen jäsenpalvelumaksu (jäljempänä ”maksu”) tietojenkäsittelystä ja muista 
palveluista. Jäsenen täytyy maksaa maksu itse, eikä toinen Jäsen voi maksaa sitä hänen puolestaan. Mikäli 
Jäsen ei maksa maksua alkuperäisen hakemuksen vuosipäivään mennessä, jäsenyys lakkautetaan. Herbalife 
Nutrition pyrkii muistuttamaan Jäseniä maksun eräpäivästä postitse tai sähköpostitse. Jäsen on kuitenkin itse 
vastuussa maksun maksamisesta ajallaan.  
 
 
1.1.5 Maksun hyväksyminen ja hylkääminen 
Jos Jäsen on rikkonut sääntöjä, Herbalife Nutrition voi hylätä maksun, missä tapauksessa jäsenyys 
lakkautetaan ja maksu hyvitetään.  
 
 
1.1.6 Viestintä Herbalife Nutritionin kanssa 
Jäsenen tulee ilmoittaa vakituinen koti- tai työosoitteensa ja pitää kaikki yritykselle antamansa yhteystietonsa 
ajan tasalla. Kaikki Herbalife Nutritionille toimitettavat asiakirjat on täytettävä totuudenmukaisesti ja 
kokonaisuudessaan ja toimitettava ajallaan. 
 
 
  

 
2 Herbalife Nutrition pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemuksen harkintansa mukaan. Hakemuksen käsittelyn ajaksi hakijalle 

myönnetään väliaikainen lupa ostaa ja myydä Herbalife Nutritionin tuotteita. 
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1.1.7 Ostot 

Myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisiin pätevöitymisiin, ansioihin ja etuihin oikeuttavat vain suoraan 
Herbalife Nutritionilta tehdyt tuoteostot. 
 
Jäsenet eivät voi tehdä tai maksaa tilauksia toisten Jäsenten puolesta.3  
 
 
1.1.8 Maksut  
 
Maksujen suorittaminen 
Jäsenen tulee varmistaa, että kaikki Herbalife Nutritionille suoritetut maksut vahvistetaan ja niille on riittävästi 
katetta. Jäsen ei voi käyttää toisen Jäsenen, vähittäisasiakkaan tai muiden henkilöiden luottokortteja, 
henkilökohtaisia sekkejä tai muuta maksutapaa maksaakseen Herbalife Nutritionille tehtyjä tilauksia. 
 
Jäsenet ovat taloudellisessa vastuussa maksuista, mikäli ne jostain syystä hylätään.4 
 
Yritys voi rajoittaa Jäsenen osto-oikeutta tämän säännön rikkomisen vuoksi ja oikaista tämän volyymia ja 
ansioita kiistanalaisten maksujen suorittamiseksi.  
 
 
Maksujen hyväksyminen 
Verkko- tai mobiilimaksuja vastaanottavien Jäsenten tulee 
 

• käyttää turvallista maksujärjestelmää, kuten 
o Square, Flint, Spark Pay, iZettle tai PayPal Here5. 

 
• huolehtia asianmukaisista turvatoimista asiakkaan luottokortti- tai maksutietojen6 

suojaamiseksi tietovuodoilta, vaarantamiselta ja luvattomalta käytöltä.  
o Asiakkaan luottokortti- tai maksutietoja ei tule koskaan lähettää sähköpostilla tai tekstiviestillä, 

sillä nämä viestintätavat eivät ole turvallisia tapoja luottokortti- tai maksutietojen siirtämiseen.  
o Asiakkaan luottokortti- tai maksutiedot tulee tallettaa keskitetysti ja suojattuun paikkaan.  
o Asiakkaan vanhat luottokortti- tai maksutiedot tulee hävittää, kun niitä ei enää tarvita tai kun 

asiakas ei enää salli niiden käyttöä... 
o Asiakkaan luottokortti- tai maksutietoja sisältävät tulosteet tulee hävittää silppuamalla, 

polttamalla tai jauhamalla. 
o Jäsenen tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia tietosuojaa koskevia lakeja.  

 
• noudattaa viimeisintä korttimaksuja koskevaa PCI DSS -tietoturvastandardia (Payment Card 

Industry Data Security Standard).7 Ajantasaisen ja PCI DSS -standardin vaatimusten mukaisen 
maksujärjestelmän käyttäminen varmistaa, että asiakkaan pankki- ja luottokorttitietojen lähetys, 
käsittely ja tallettaminen suoritetaan maksukorttialan edellyttämien tietoturvastandardien parhaiden 
käytäntöjen mukaisesti. 

 
 
  

 
3 Jäsen voi kirjallisesti valtuuttaa toisen henkilön suorittamaan maksun, mikäli Herbalife Nutrition pyytää ja vastaanottaa tällaisen 

valtuutuksen. Toisen henkilön voi kirjallisesti valtuuttaa maksamaan vain yhden nimetyn tilauksen. 
 

4 Herbalife Nutrition voi määrätä lisämaksun Jäsenelle, jonka maksu ei toteudu riittämättömien varojen vuoksi. 
 

5 Esimerkkinä annetut maksujärjestelmät on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille. 
 

6 Asiakkaan luottokortti- tai maksutietoja ovat mm. luottokortin numero, turvakoodi ja voimassaoloaika, tilinumerot ja šekit sekä muut 
maksutiedot, mukaan lukien tällaisia tietoja sisältävät kuitit, lokit ja rekisterit. 
 

7 PCI:n edellyttämiä tietoturvastandardeja ovat esimerkiksi palomuurit ja tiedonsalaus. Lisätietoa PCI DSS -standardin vaatimuksista on 

saatavilla osoitteessa https://www.pcisecuritystandards.org. 
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Luku 2 – Jäsenyys 
 
2.1 JÄSENYYDEN EDELLYTYKSET 
 
2.1.1 Jäsenen on oltava yksittäinen henkilö 
Herbalife Nutrition hyväksyy vain yksittäisten henkilöiden hakemuksia. Jäsenyyteen kohdistuvat ansiot 
ilmoitetaan Jäsenen nimellä ja verotunnisteella. 
 
 
2.1.2 Kaksoisjäsenyys 
Mikäli toteamme Jäsenen tai tämän puolison, elämänkumppanin tai muun jäsenyyteen osallistuvan henkilön 
tehneen useamman kuin yhden jäsenhakemuksen tai avustaneen toisen jäsenyyden kehittämisessä, Herbalife 
Nutrition voi harkintansa mukaan 
 

• lakkauttaa yhden tai molemmat jäsenyydet tai asettaa niille ehtoja 
• määrätä rangaistuksia tai sanktioita jäsenyyksille sekä niiden sponsoreille 
• tarkistaa toisen tai molempien sponsoroivien organisaatioiden volyymia ja palkkioita millä tahansa 

ajanjaksolla ennen jäsenyyden siirtämistä tai poistamista 
• ryhtyä muihin asianmukaisiksi katsomiinsa toimiin. 

 
Kaksoisjäsenyyteen tai vastaavaan rikkeeseen syyllistyneen Jäsenen voidaan antaa jatkaa Jäsenenä sillä 
edellytyksellä, että häntä sponsoroidaan asianmukaisessa, Herbalife Nutritionin osoittamassa linjassa. 
Poistetun jäsenyyden alalinjan asemasta päättää Herbalife Nutrition. 
 
 
2.1.3 Jäsenyyden alaikäraja 
Henkilön täytyy olla vähintään 18-vuotias voidakseen hakea jäsenyyttä tai osallistuakseen toisen Jäsenen 
Herbalife Nutrition-liiketoimintaan.8 
 
 
2.1.4 Avioparit ja avioituvat Jäsenet 
Avioparit ja elämänkumppanit9 voivat olla osallisina vain yhdessä jäsenyydessä. Jos kaksi Jäsentä menevät 
naimisiin keskenään, toisesta jäsenyydestä on luovuttava. Jos kaksi Jäsentä aloittavat 
elämänkumppanuussuhteen keskenään, toisesta jäsenyydestä on luovuttava. Poikkeus tähän sääntöön 
tehdään vain silloin, jos molemmat jäsenyydet ovat vähintään Supervisor-tasolla avioiduttaessa tai 
elämänkumppanuussuhteen alkaessa. Kumpikin osapuoli voi tällöin jatkaa oman erillisen jäsenyytensä 
hoitamista. 
 
 
2.1.5 Puolison tai elämänkumppanin tunnustaminen 
Jäsen voi lisätä puolisonsa tai elämänkumppaninsa jäsentietoihinsa, jotta tämä voisi tukea häntä 
liiketoiminnassa ja saada tunnustusta.10 Jäsenen on ilmoitettava puolisolleen tai elämänkumppanilleen, että 
hän on luovuttanut nämä tiedot Herbalife Nutritionille ja pyytä häntä tutustumaan Herbalife Nutritionin 
tietosuojaselosteeseen verkossa. Jäsenyys säilyy alkuperäisen Jäsenen nimissä, mutta jos Jäsen eroaa 
puolisostaan tai elämänkumppanistaan, voi tämä vaikuttaa jäsenyyden omistajuuteen ja oikeuksiin.11 
 
 
2.1.6 Puolison toiminta 
Jäsen on vastuussa puolisonsa tai elämänkumppaninsa toiminnasta riippumatta siitä, onko Jäsen ollut tästä 
toiminnasta tietoinen. Puolison ja elämänkumppanin on noudatettava Herbalife Nutritionin sääntöjä ja 
Herbalife Nutrition -liiketoimintaan sovellettavaa lainsäädäntöä. Jäsen on vastuussa puolison tai 
elämänkumppanin toiminnasta esimerkiksi silloin, jos puoliso tai elämänkumppani tarjoaa tai mainostaa toista 
verkostomarkkinointi- tai suoramyyntimahdollisuutta jollekin Herbalife Nutritionin Jäsenelle tai asiakkaalle. 
 
Herbalife Nutrition pidättää oikeuden lopettaa jäsenyys, mikäli puoliso tai elämänkumppani osallistuu 
toimintaan, joka Herbalife Nutritionin mielestä väheksyy, vahingoittaa vai heikentää Herbalife Nutritionin tai 
sen tuotteiden mainetta. 

 
8 Vähimmäisikä vaihtelee maittain. Lisätietoa muiden maiden vähimmäisiästä saa Jäsenpalvelusta. 
 

9 Elämänkumppani: Herbalife Nutritionin Jäsenen Elämänkumppanin lisääminen jäsentietoihin -lomakkeella elämänkumppanikseen 

nimeämä henkilö. Lomakkeita on saatavilla Jäsenpalvelusta. 
 

10 Tunnustaminen mahdollistaa esimerkiksi osallistumisen Herbalife Nutritionin tapahtumiin ja tunnustuksen saamisen uusista 

liiketoimintaan ja markkinointisuunnitelmaan liittyvistä saavutuksista. 
 
11 Jos eron tai avioeron yhteydessä syntyy jäsenyyttä koskeva oikeudellinen tai taloudellinen kiistatilanne, voi paikallisen tuomioistuimen 

päätökseen vaikuttaa se, onko puoliso tai elämänkumppani lisätty jäsentietoihin. 
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2.1.7 Jäsenyyden entinen osallinen 
Entisen osallisen eli entisen Jäsenen, tämän puolison tai elämänkumppanin tai jäsenyyden hoitoon 
osallistuneen henkilön on noudatettava toimintakieltoa ennen kuin hän voi hakea uutta jäsenyyttä eri sponsorin 
alaisuudessa tai avustaa toista jäsenyyttä. Katso sääntö 2.1.9 Toimintakielto. 
 
 
2.1.8 Entisen jäsenyyden ilmoittaminen 
Jos entinen osallinen hakee uutta jäsenyyttä, hänen on ilmoitettava entinen Herbalife Nutrition -tunnuksensa 
Herbalife Nutritionille hakemuksen yhteydessä. Jäsenyys voidaan lakkauttaa, mikäli Jäsen ei ilmoita Herbalife 
Nutritionille osallisuudestaan toisen jäsenyyden toimintaan tai antaa siitä virheellisen kuvan. 
 
 
2.1.9 Toimintakielto 
Toimintakielto on ajanjakso, jonka aikana jäsenyyden entiset osalliset (Jäsen, tämän puoliso tai 
elämänkumppani tai jäsenyyden hoitamisessa avustanut henkilö) eivät saa millään tavalla osallistua Herbalife 
Nutrition -liiketoimintaan ennen sponsorin vaihtoa. 
 
Toimintakiellon kesto: 

• Jäsenyyden lakkauttamishetkellä Supervisor-tasolla ja sitä alemmalla tasolla olevat Jäsenet: yksi 
vuosi jäsenyyden irtisanomisesta tai vuosittaisen jäsenpalvelumaksun erääntymisestä 

• Jäsenyyden lakkauttamishetkellä World Team -tasolla ja sitä ylemmällä tasolla olevat Jäsenet: kaksi 
vuotta jäsenyyden irtisanomisesta tai vuosittaisen jäsenpalvelumaksun erääntymisestä 

 
Toimintakiellon aikana aikaisemmat osalliset eivät voi: 

• Osallistua Herbalife Nutrition -liiketoimintaan millään tavalla 

• Myydä Herbalife Nutrition -tuotteita tai -aineistoja 

• Sponsoroida tai tarjota Herbalife Nutrition -liiketoimintamahdollisuutta 

• Edistää, avustaa tai tukea mitään jäsenyyttä 

• Osallistua Herbalife Nutritionin tai itsenäisten Jäsenten järjestämiin koulutuksiin tai -tapaamisiin 

• Vierailla Nutrition Clubeilla muutoin kuin asiakkaan roolissa (Jäsen ei saa olla tällöin millään tavalla 
osallisena Herbalife Nutrition -liiketoimintamahdollisuudessa) 

• Ostaa tuotteita muuhun tarkoitukseen kuin henkilökohtaiseen käyttöön 
 
Toimintakiellon kesto lasketaan seuraavasti: 
 

Esimerkki 1: Jäsenyyden irtisanominen 

 
Supervisor ja sitä alemmat tasot World Team ja sitä ylemmät tasot 

Jäsenhakemus- ja sopimuksen 
päivämäärä 

1. tammikuuta 2020 1. tammikuuta 2020 

Jäsenyyden irtisanomispäivämäärä 28. elokuuta 2021 28. elokuuta 2021 

Toimintakielllon vähimmäiskesto 28. elokuuta 2021 - 27. elokuuta 2022 28. elokuuta 2021 - 27. elokuuta 2023 

Jäsen voi solmia uuden sopimuksen 
eri sponsorin alaisuudessa 
aikaisintaan 

28. elokuuta 2022 28. elokuuta 2023 

 
 

Esimerkki 2: Jäsen ei maksa vuosittaista jäsenpalvelumaksua 

 Supervisor ja sitä alemmat tasot World Team ja sitä ylemmät tasot 

Jäsenhakemus -ja sopimuksen 
päivämäärä 

1. tammikuuta 2020 1. tammikuuta 2020 

Vuosittainen jäsenpalvelumaksun 
eräpäivä (vuosipäivä), mutta maksua 
ei ole maksettu 

1. tammikuuta 2021 1. tammikuuta 2021 

Toimintakiellon vähimmäiskesto 
1. tammikuuta 2021 - 31. joulukuuta 
2021 

1. tammikuuta 2021 - 31. joulukuuta 
2022 

Jäsen voi solmia uuden sopimuksen 
eri sponsorin alaisuudessa 
aikaisintaan 

1. tammikuuta 2022 1. tammikuuta 2023 

 
Toimintakiellon jälkeen entinen osallinen voi hakea uutta jäsenyyttä toisen sponsorin alaisuudessa. 
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Poikkeukset toimintakieltoon 
Jos entinen osallinen haluaa hakea uutta jäsenyyttä alkuperäisen Sponsorinsa alaisuudessa, ja tämä Sponsori 
on edelleen alkuperäisessä organisaatiossaan, Herbalife Nutrition voi jättää toimintakiellon määräämättä. 
 
 
2.2 JÄSENYYDEN SIIRTÄMINEN 
 
2.2.1 Jäsenyyden luovuttaminen, myyminen tai siirtäminen  
Mitään jäsenyyden osuutta tai oikeuksia ei saa luovuttaa, myydä tai siirtää toiselle henkilölle ilman Herbalife 
Nutritionilta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Herbalife Nutrition voi myöntää tai evätä tällaisen luvan 
harkintansa mukaan.  
 
Jäsen ei saa siirtää jäsenyyttä kiertääkseen sääntöjä tai lakia. Mikäli Herbalife Nutrition saa siirron jälkeen 
tietoonsa, että entinen Jäsen (jäljempänä ”siirtäjä”) tai hänen puolisonsa tai elämänkumppaninsa on toiminut 
sääntöjen vastaisesti, Herbalife Nutrition voi määrätä rangaistuksen siirretylle jäsenyydelle. 
 
 
2.2.2 Jäsenyyden voi siirtää vain henkilölle, joka ei ole Herbalife Nutritionin Jäsen 
Jäsenyyden voi luovuttaa tai siirtää vain henkilölle, joka ei ole Herbalife Nutritionin Jäsen, lukuun ottamatta 
säännössä 2.4. Jäsenyyden periminen tehtyä poikkeusta. Herbalife Nutrition ei harkitse siirtopyyntöä, mikäli 
esitetty Jäsen (jäljempänä ”vastaanottaja”) on osallistunut Herbalife Nutrition-liiketoimintaan jollain tavalla 
viimeisen 12 kuukauden aikana. 
 
 

2.2.3 Pätevöitymiset ja edut 

Jäsenen saavutukset ovat henkilökohtaisia. Jäsenen saavuttamia pätevöitymisiä tai etuja ei välttämättä siirretä 
jäsenyyden mukana, mikäli sen luovutus tai siirto hyväksytään. Vastaanottajalta voidaan edellyttää 
pätevöitymisten ja ansiovaatimusten täyttämistä jäsenyyden luovutuksen tai siirron jälkeen. Tämä koskee 
myös Supervisor- ja TAB Team -tasoja, lomamatkoille pätevöitymistä ja muita kyseiselle Jäsenelle kuuluneita 
oikeuksia ja etuja. 
 
 
2.2.4 Vastuu siirron jälkeen 
Jäsenyyden siirtämisen jälkeen 
 

• Jäsenyyden vastaanottanut henkilö on Herbalife Nutritionille vastuussa alkuperäisen Jäsenen 
tekemistä tai hänen puolestaan tehdyistä jäsenyyteen liittyvistä sääntörikkomuksista.  
 

• Siirtäjän, hänen puolisonsa tai elämänkumppaninsa mahdollisia sääntöjen vastaisia toimia käsitellään 
kuin ne olisivat vastaanottajan tekemiä rikkeitä kuuden kuukauden ajan siirron voimaanastumisesta. 

 
 
2.3 ASUMUS- JA AVIOERO JA ELÄMÄNKUMPPANUUDEN PÄÄTTYMINEN 
 
2.3.1 Uuden jäsenyyden perustaminen 
Mikäli Jäsenen puoliso tai elämänkumppani haluaa jatkaa Herbalife Nutrition -liiketoimintaa avioeron tai 
elämänkumppanuuden purkamisen aikana tai välittömästi sen jälkeen, sekä Jäsenen että puolison tai 
elämänkumppanin on perustettava erillinen jäsenyys alkuperäisen Jäsenen sponsorin alaisuudessa. Herbalife 
Nutrition lakkauttaa alkuperäisen jäsenyyden osto-oikeudet ja kirjaa kullekin  uudelle erilliselle jäsenyydelle 
alkuperäisen jäsenyyden liiketoimintatapahtumat alkuperäiseen jäsenyyteen säilyvän liitoksen kautta. Katso 
sääntö 2.3.4 Avioero ja elämänkumppanuuden päättyminen ja Herbalife Nutritionin Myynti- ja 
markkinointisuunnitelma. Kunkin Jäsenen tulee liiketoiminnassaan käyttää omaa erillistä jäsennumeroa. 
 

MAIJA MEIKÄLÄINEN 
(erillinen jäsenyys) 

B 

 MAIJA MEIKÄLÄINEN / 
MATTI MEIKÄLÄINEN 
(alkuperäinen jäsenyys) 

A 

 MATTI MEIKÄLÄINEN 
(erillinen jäsenyys) 

C   

 
Alkuperäistä jäsenyyttä ja sen alalinjaa ei voida jakaa Jäsenen ja entisen puolison kesken. Jäsen ja entinen 
puoliso tai elämänkumppani eivät esimerkiksi voi jakaa jäsenyyttä puoliksi niin, että kumpikin saisi 50 
prosenttia omistajuudesta.  
 
Voidakseen luoda uudet jäsenyydet Herbalife Nutritionin tulee saada seuraavat asiakirjat: 
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Eroavalta avioparilta Elämänkumppanuuden päättäviltä 

• Täytetty ja allekirjoitettu jäsenhakemus ja –
sopimus Jäseneltä ja puolisolta, joita sponsoroi 
alkuperäisen jäsenyyden sponsori.  
 

• Allekirjoitettu ja notaarin vahvistama Avio- tai 
asumusero/rekisteröidyn parisuhteen 
purkaminen -lomake. 
 

• Kopio avioerohakemuksesta, 
ositussopimuksesta tai avioeropäätöksestä. 
 

• Täytetyt ja allekirjoitetut TAB Teamin 
tuotantopalkkiohakemukset ja -sopimukset 
Jäseneltä ja puolisolta, joissa on uusien erillisten 
jäsenyyksien jäsennumerot (koskee ainoastaan 
TAB Team -tasolle pätevöitynyttä jäsenyyttä). 

 

 

• Täytetyt ja allekirjoitetut sopimukset Jäseneltä ja 
elämänkumppanilta, joita molempia sponsoroi 
alkuperäisen jäsenyyden sponsori. 
 

• Allekirjoitetut ja notaarin vahvistamat 
Elämänkumppanuussuhteen päättyminen -
lomakkeet molemmilta osapuolilta. Mikäli toinen 
osapuolista ei lähetä allekirjoitettua ja notaarin 
vahvistamaa lomaketta, on Herbalife Nutritionille 
toimitettava tuomioistuinpäätös, josta ilmenee 
suhteen päättyminen. 
 

• Täytetyt ja allekirjoitetut TAB Teamin 
Tuotantopalkkiohakemukset ja -sopimukset 
Jäseneltä ja elämänkumppanilta, joissa on 
uusien erillisten jäsenyyksien jäsennumerot 
(koskee ainoastaan TAB Team -tasolle 
pätevöitynyttä jäsenyyttä). 

 

 
Mikäli Jäsen menee uudelleen naimisiin tai vahvistaa uuden elämänkumppanuussuhteen, tämän Jäsenen uusi 
puoliso tai elämänkumppani voidaan lisätä hänen uuden erillisen jäsenyyteensä tietoihin liiketoiminnan 
Jäsenten tukemiseksi ja tunnustustarkoituksissa. 
 

MAIJA MEIKÄLÄINEN 
(erillinen jäsenyys) 

B 

 MAIJA & MATTI 
MEIKÄLÄINEN 

(alkuperäinen jäsenyys) 
A 

 MATTI & MINNA 
MEIKÄLÄINEN 

(erillinen jäsenyys) 
C 

  

 
Useampia kuin yksi avioero tai elämänkumppanuuden päättyminen:  
Herbalife Nutrition hyväksyy ja liittää toisiinsa vain yhden parin purettuja tai erotettuja jäsenyyksiä. Jos 
avioeroja ja elämänkumppanuuden päättymisiä on enemmän kuin yksi, eronnut elämänkumppani tai puoliso 
voi perustaa erillisen jäsenyyden ilman mitään yhteyttä alkuperäiseen jäsenyyteen. 
 
Esimerkiksi jos Matti ja Minna eroavat, Minna voi perustaa uuden jäsenyyden (”D”) alkuperäisen jäsenyyden 
sponsorin alaisuudessa, mutta sitä ei liitetä Mattin jäsenyyteen ("C").   
 

MAIJA MEIKÄLÄINEN 
 (erillinen jäsenyys – 

ensimmäinen ero tai  

jäsenyyden purku) 

B 

 MAIJA & MATTI 
MEIKÄLÄINEN 

 (alkuperäinen jäsenyys) 

A 

 MATTI MEIKÄLÄINEN 

(erillinen jäsenyys – 

ensimmäinen ero tai 

jäsenyyden purku) 

C 

 MINNA MEIKÄLÄINEN 
 (erillinen jäsenyys – 

toinen ero tai jäsenyyden 

purku) 

D 

   

 
Minnan jäsenyyden (“D”) Myynti- ja markkinointisuunnitelman taso perustuu jäsenyyden (“C”) 
liiketoimintasaavutuksiin.  Esimerkiksi, jos jäsenyys (“C”) on saavuttanut GET-tason, Minnan uusi jäsenyys 
(“D”) alkaa GET-tasolta. 
 

MAIJA MEIKÄLÄINEN 
 (erillinen jäsenyys – 
ensimmäinen ero tai 

jäsenyyden purku) 

President’s Team -taso 
B 

 MAIJA & MATTI 
MEIKÄLÄINEN 

 (alkuperäinen jäsenyys) 
President’s Team 

A 

 MATTI MEIKÄLÄINEN 
(erillinen jäsenyys – 
ensimmäinen ero tai 

jäsenyyden purku) 

President’s Team -taso 
(ansainta GET-tasolla) 

C 

 MINNA MEIKÄLÄINEN 
(erillinen jäsenyys – 
ensimmäinen ero tai 

jäsenyyden purku) 

GET-taso 
D 

   

 
 
2.3.2 Pyynnöt muutoksista alkuperäiseen jäsenyyteen 
Herbalife Nutrition ottaa vastaan muutospyyntöjä alkuperäisiin jäsenyyksiin. Kaikkien pyyntöjen tulee olla 
molempien osapuolten allekirjoittamia ja notaarin vahvistamia, ellei Herbalife Nutritionille toimiteta oikeaksi 
todistettua kopiota tuomioistuimen avioeropäätöksestä. 
 
Puolison tai elämänkumppanin nimen poistaminen: Herbalife Nutritionille on toimitettava Puolison 
poistaminen jäsentiedoista- tai Elämänkumppanin poistaminen jäsentiedoista -lomake, jotta se voi poistaa 
puolison tai elämänkumppanin nimen jäsenyyden tiedoista. 
 
Maksut: Herbalife Nutritionin on saatava täytetty maksupyyntölomake voidakseen tehdä muutoksia 
maksuihin. Pyyntöjen tulee olla molempien osapuolten allekirjoittamia ja notaarin vahvistamia. Alkuperäisen 
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jäsenyyden tulotiedotteet postitetaan Herbalife Nutritionin rekisterissä olevaan osoitteeseen, ellei Herbalife 
Nutrition saa muuta molempien osapuolten allekirjoittamaa ja notaarin vahvistamaa ohjetta. 
 
Siirrot: Herbalife Nutritionille on toimitettava täytetty Avio- tai asumusero/rekisteröidyn parisuhteen 
purkaminen -lomake tai Elämänkumppanuussuhteen päättyminen -lomake jotta se voi siirtää jäsenyyden 
henkilölle, joka ei ole Jäsen, entinen puoliso tai entinen elämänkumppani. 
 
Jos Jäsen siirtää jäsenyytensä ja päättää perustaa uuden jäsenyyden, 

• uuden jäsenyyden tulee toimia erillään alkuperäisestä. 
• Myynti- ja markkinointisuunnitelmassa eteneminen sekä hyvitykset, tuotantopalkkiot ja muut ansiot 

perustuvat yksinomaan uuden jäsenyyden saavutuksiin. 
 
Herbalife Nutrition voi hyväksyä uuden jäsenhakemuksen vuoden sisällä vanhan jäsenyyden siirtämisestä, 
mikäli 

• alkuperäisen jäsenyyden Sponsori sponsoroi uutta jäsenyyttä. 
• Uuden jäsenyyden Myynti- ja markkinointisuunnitelman mukainen asema tulee olemaan sama kuin 

alkuperäisen jäsenyyden asema siirron hetkellä. 
 
Jos siirrettävällä jäsenyydellä on aiemmasta avioerosta johtuva yhteys toiseen jäsenyyteen, tämä yhteys 
poistuu siirron yhteydessä. 
 
 
2.3.3 Jäsenyyden hakeminen uuden sponsorin alaisuudessa ja osallistuminen toiseen jäsenyyteen  
Liittyäkseen Jäseneksi eri sponsorin alaisuudessa Jäsenen, puolison tai elämänkumppanin on toimitettava 
yritykselle seuraavat asiakirjat:12 
 

Eroava pariskunta Elämänkumppanuuden päättävä pari 

• Täytetty ja allekirjoitettu sopimus. 
 

• Allekirjoitettu ja notaarin vahvistama Avio- tai 
asumusero/rekisteröidyn parisuhteen 
purkaminen -lomake. 
 

• Kopio avioerohakemuksesta, 
ositussopimuksesta tai avioeropäätöksestä, tai 
muu oikeuden myöntämä asiakirja tai todistus 
liiton päättymisestä. 

 

• Täytetty ja allekirjoitettu sopimus. 
 

• Allekirjoitetut ja notaarin vahvistamat 
Elämänkumppanuussuhteen päättyminen -
lomakkeet molemmilta osapuolilta (mikäli toinen 
osapuolista ei lähetä allekirjoitettua ja notaarin 
vahvistamaa lomaketta, on Herbalife Nutritionille 
toimitettava tuomioistuinpäätös, josta ilmenee 
suhteen päättyminen). 

 

 
Lisäksi Jäsenen, puolison tai elämänkumppanin tulee noudattaa toimintakieltoa. Toimintakiellon ajankohta 
määräytyy joko säännössä 2.1.9 Toimintakielto ilmoitetulla tavalla tai oikeudenkäyntiasiakirjan päiväyksen 
mukaan niin, että valitaan myöhäisempi ajankohta. 
 
Huom.: uuden jäsenyyden perustaminen eri Sponsorin alaisuudessa edellyttää jäsenpakkauksen ostoa, ja 
jäsenyyden edut alkavat 25 prosentin alennuksesta ilman mitään yhteyttä alkuperäiseen jäsenyyteen. 
 

 

2.3.4 Avioero ja elämänkumppanuuden päättyminen ja Herbalife Nutritionin Myynti- ja 

markkinointisuunnitelma 

Kokonaisvolyymi: Erillisille jäsenyyksille kirjataan alkuperäisen jäsenyyden Volyymipisteet yhdistettäviksi 
näiden omiin Volyymipisteisiin (Yhteys alkuperäiseen jäsenyyteen). Tämän perusteella määritetään Jäsenen 
oikeudet Hyvityksiin, pätevöitymisiin, uudelleenpätevöitymisiin ja/tai Tuotantopalkkioihin. 
 
Hyvitysprosenttia varten alkuperäisen jäsenyyden volyymiin yhdistetään kummankin erillisen jäsenyyden 
volyymi. 
 
Alkuperäisen jäsenyyden oikeudet Tuotantopalkkioihin määritellään eniten ansainneen erillisen jäsenyyden 
perusteella. 
 
Esimerkki: 
 
Volyymipisteet  
B:n ja C:n volyymi lasketaan seuraavasti:  
B + A ja C + A. 

 
12 Lomakkeita ja hakemuksia saa Jäsenpalvelusta. 
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B  A  C 

MAIJA MEIKÄLÄINEN 
(erillinen jäsenyys) 

 MAIJA MEIKÄLÄINEN 
(alkuperäinen 

jäsenyys) 

 
MATTI MEIKÄLÄINEN 

(erillinen jäsenyys)   

2,000 TV 
(2,000 TV + 500 TV = 

2,500 TV) 
 

500 TV 
(2,000 TV + 500 TV + 
1,500 TV = 4,000 TV) 

 
1,500 TV 

(1,500 TV + 500 TV = 
2,000 TV) 

→
  →
 

 →
 

5% R.O.   5% R.O.  4% R.O. 

 
Hyvityspisteet  
Hyvityspisteet yhdistetään Tuotantopalkkion laskemiseksi seuraavasti:  
B + A ja C + A. 

B  A  C 

PRESIDENT’S TEAM 
MAIJA MEIKÄLÄINEN 

(erillinen jäsenyys) 

 PRESIDENT’S TEAM 
MAIJA MEIKÄLÄINEN 

(alkuperäinen 
jäsenyys) 

 PRESIDNET’ TEAM 
MATTI MEIKÄLÄINEN 

(erillinen jäsenyys) 
  

9,000 hyvityspistettä 
(9,000 R.O. + 1,000 
R.O. = 10,000 R.O.) 

 1,000 hyvityspistettä  
8,000 hyvityspistettä 
(8,000 R.O. + 1,000 
R.O. = 9,000 R.O.) 

→
 

 →
  →
 

6% PB  6% PB  4% PB 

 
Vaatimukset: Erillisten jäsenyyksien haltijoiden on noudatettava sääntöä  4.2.2Kymmenen 
vähittäisasiakasta , sääntöä 4.2.3 70 prosenttia sekä mahdollisia muita vaatimuksia ansaitakseen Hyvityksiä. 
Erillisten jäsenyyksien haltijoiden on myös kerättävä Supervisor-tasolle pätevöityvien alalinjansa Jäsenien 
volyymiä vastaava volyymi. Alkuperäiselle jäsenyydelle palautetaan väliaikaisesti sen ostoedut, jotta se voi 
kerätä alalinjansa Supervisor-tasolle pätevöityvien volyymiä vastaavan volyymin. 
 

Tunnustukset: Kukin jäsenyys palkitaan omasta etenemisestään Myynti- ja Markkinointisuunnitelmassa. 
Alkuperäiselle jäsenyydelle ei myönnetä tunnustuksia. Jos alkuperäinen ja erillinen jäsenyys etenevät 
President’s Team -tasolle, ylälinjan President's Team -jäsenelle myönnetään vain yksi timantti, samalla 
periaatteella kuin jäsenyyksille, jotka eivät ole osallisena avioerossa tai elämänkumppanuuden päättymisessä. 
Jos erillinen jäsenyys pätevöityy saamaan timantin, vain kyseinen jäsenyys etenee timanttitasolla tai -tasoilla. 
 

Tapahtumat: Osallistumista koskevat säännöt voivat vaihdella tapahtumakohtaisesti. Lisätietoa 
majoituksesta, lipuista, kuljetuksesta ja muista tapahtuman yksityiskohdista saa tapahtuman omasta 
aineistosta. 
 
 
2.4 JÄSENYYDEN PERIMINEN13 

Edesmenneen Jäsenen jäsenyys voidaan siirtää perijälle sovellettavien lakien ja sääntöjen mukaisesti, mikäli 
Herbalife Nutrition hyväksyy siirron. Herbalife Nutrition ei voi evätä hyväksyntäänsä kohtuuttomin perustein.14. 
 
Jäsenellä voi olla käytössään korkeintaan kolme jäsenyyttä; oman jäsenyytensä lisäksi hänelle voidaan siirtää 
perimysteitse enintään kaksi lähisukulaisen jäsenyyttä. Perittävä jäsenyys voidaan siirtää suoraan perijälle tai 
President’s Team -tasoisen jäsenyyden ollessa kyseessä perijän omistamalle yritykselle15.16 
 
Perittävään jäsenyyteen ei sovelleta toimintakieltoa (määritelty säännössä 2.1.9), mikäli seuraavat ehdot 
täyttyvät perijä on suoraan samassa linjassa perittävän Jäsenen kanssa. 
 

Perijä toimittaa kaikki pyydetyt asiakirjat, jotka Herbalife Nutrition katsoo oman harkintansa mukaan 
tarpeellisiksi. 
 

Pyyntö edesmenneen Jäsenen jäsenyyden lakkauttamisesta täytyy osoittaa suoraan Jäsenpalveluun. 

 
13 Liiketoiminnan jatkuvuusohjelma auttaa huolehtimaan Jäsenyyden liiketoiminnan jatkuvuudesta osana perintösuunnittelua. Lisää tietoa 

on saatavana Jäsenpalvelusta. 
 

14 Edesmenneen Jäsenen jäsenyyden siirtämistä koskeva lomake on saatavana Jäsenpalvelusta. 
 

15 Jos saatavissa perillisen maassa. 
 

16 Perityt jäsenyydet katsotaan erillisiksi liiketoimintakokonaisuuksiksi, joista jokaisessa on täytettävä Myynti- ja markkinointisuunnitelman 

mukaiset liiketoiminnan, myyntivolyymin ja palkkionmaksun vaatimukset lukuun ottamatta elinikäistä volyymia, johon lasketaan perijän 
oma kokonaisvolyymi sekä perittyjen jäsenyyksien kautta kerätty kokonaisvolyymi. Perijän on maksettava kaikkien hallussaan olevien 
jäsenyyksien kaikki maksut ja velat. 
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2.5 JÄSENYYDEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Herbalife Nutritionin tavoite on täyttää ja ylittää Herbalife Nutrition -tuotteiden myymisestä ja vakaan itsenäisen 
liiketoiminnan rakentamisesta kiinnostuneiden tarpeet ja odotukset. Tämän osion tarkoitus on varmistaa, että 
uudet Jäsenet ymmärtävät Herbalife Nutritionin panoksen heidän toimintansa menestymiseen ja viestiä, että 
uusien Jäsenten liittyminen Herbalife Nutritioniin on arvokas asia.  

 
2.5.1 Jäsenyydestä luopuminen 
Jäsen voi luopua jäsenyydestään lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen ilmoituksen Jäsenpalveluun. Sähköinen 
ilmoitus hyväksytään, jos se on lähetetty Jäsenen tietoihin rekisteröidystä sähköpostiosoitteesta. Jäsenyys 
päättyy, kun Herbalife Nutrition on vastaanottanut ja hyväksynyt kirjeen. 
 
 
2.5.2 Jäsenyydestä luopuminen 90 päivän kuluessa 
Jos Jäsen päättää luopua jäsenyydestään 90 päivän kuluessa siitä, kun Herbalife Nutrition hyväksyi tämän 
jäsenhakemuksen ja -sopimuksen, hän voi saada hyvityksenä täyden ostohinnan Herbalife Nutritionin 
jäsenpakkauksesta. 
 
 
2.5.3 Varaston takaisinostot 
Liiketoimintansa lopettava Jäsen voi palauttaa käyttämättömät, avaamattomat ja jälleenmyyntikelpoiset 
tuotteet ja Aineistot Herbalife Nutritionille takaisinostettavaksi, mikäli tuotteet on ostettu viimeisten 12 
kuukauden aikana. Jos tuotteet on ostettu muualta kuin suoraan Herbalife Nutritionilta, Jäsenellä on oltava 
ostoistaan tositteet. Herbalife Nutrition järjestää tuotteiden noudon ja maksaa tuotteiden palauttamisesta 
Herbalife Nutritionille aiheutuvat lähetyskulut. Alkuperäisen tilauksen aiheuttamia toimitus- ja käsittelykuluja ei 
korvata. 
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Luku 3 – Liiketoiminta 
 

Henkilökohtaiset suhteet ja asiakaspalvelu ovat suoramyynnin ydin. Henkilökohtaisten suhteiden 
avulla asiakkaat saavat yksilöllistä tuotekoulutusta ja voivat hyötyä Herbalife Nutrition -yhteisön tuesta 
ja erilaisista yhteisöllisistä ja liikunnallisista tapahtumista. Nämä ovat tärkeä osa liiketoimintaa ja 
muodostavat pohjan vakaalle ja pitkäaikaiselle vähittäismyyntitoiminnalle, joka on jokaisen 
jäsenyyden perusta. 

 
3.1 LIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN 
 
3.1.1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen 
Jäsenten on noudatettava kunkin toimintamaan lakeja ja sääntöjä, mukaan lukien kaikki lait ja säännöt, jotka 
jollain tavoin liittyvät Herbalife Nutrition-liiketoiminnan harjoittamiseen. Jäsenten tulee käydä nämä säännöt 
läpi alalinjansa Jäsenten kanssa. 
 
Jäsenet eivät saa myöskään rohkaista muita Jäseniä rikkomaan sopimuksensa ehtoja, Herbalife Nutritionin 
sääntöjä tai lakia. 
 
 
3.1.2 Jäsen on itsenäinen liiketoiminnan harjoittaja 
Jäsenenä olet itsesi työllistävä itsenäinen liiketoiminnan harjoittaja, ja päätät itse esimerkiksi aikatauluistasi, 
liiketoimintaan käyttämästäsi ajasta, kuluistasi ja toimintamenetelmistäsi. Itsenäisenä liiketoiminnan 
harjoittajana et ole Herbalife Nutritionin tai kenenkään muun Jäsenen työntekijä, agentti, franchise-yrittäjä, 
edustaja tai edunsaaja. Itsenäisenä liiketoiminnan harjoittajana sinulla ei ole mahdollisia Herbalife Nutritionin 
työntekijöiden oikeuksia tai etuja, etkä voi esittää vaateita sellaisista. 
 
 
3.1.3 Liiketoiminnan rekisteröinti ja verot 
Seuraavia asioita koskevat asetukset ja vaatimukset ovat maakohtaisia ja ne muuttuvat jatkuvasti: 
 

• liiketoiminnan rekisteröinti 

• arvonlisäveron ilmoittaminen, keräys, kirjaaminen ja raportointi 

• muut verot 
 
Jäsenen tulee noudattaa liiketoiminnan rekisteröintiä, lupia ja verovelvoitteita ja ilmoituksia koskevia 
vaatimuksia harjoittaessaan Herbalife Nutrition -liiketoimintaa riippumatta siitä, myykö hän tuotteita verkossa 
vai sen ulkopuolella.  
 
Jäsenen on pyydettäessä luovutettava liiketoiminta- tai verorekisteröintitietonsa Herbalife Nutritionille. Jäsenet 
ovat velvoitettu ilmoittamaan Herbalife Nutritionille viipymättä muutoksista heidän aikaisemmin ilmoittamiin 
tietoihin. 
 
 
3.1.4 Herbalife Nutritionin maineen ylläpitäminen 
Jäsen ei saa osallistua mihinkään toimintaan, johon liittyy epärehellisyyttä, rikollista toimintaa tai moraalista 
turmeltuneisuutta, tai jonka yritys harkintansa mukaan katsoo voivan vaikuttaa tai vahingoittaa sen mainetta, 
imagoa, tuotteita, immateriaaliomaisuutta tai liiketoiminta-arvoa, tai kyseistä Jäsentä tai jäsenyyttä riippumatta 
siitä, liittyykö kyseinen toiminta Jäsenen Herbalife Nutrition -liiketoimintaan. 
 
 
3.1.5 Jäsenyyden hoitamisessa avustavien henkilöiden käyttö 
Herbalife Nutritionin liiketoimintamalli ja palkitsemiskäytännöt perustuvat Jäsenen ja asiakkaan väliseen 
henkilökohtaiseen asiakassuhteeseen. Vaikka Jäsenet voivat saada apua muilta henkilöiltä Herbalife Nutrition 
-liiketoimintansa harjoittamiseen (katso sääntö 3.1.6 Vastuu jäsenyyden hoitamisessa avustavien henkilöiden 
toiminnasta), toiset henkilöt saavat hoitaa vain hallinnollisia tehtäviä ja auttaa tuotevalikoiman 
täydentämisessä. Jäsenen on varmistettava, että hän itse täyttää asiakaspalvelua koskevat velvollisuudet, 
kuten säännössä 4.3.8 Asiakaspalvelu on määritelty. 
 
 
3.1.6 Vastuu jäsenyyden hoitamisessa avustavien henkilöiden toiminnasta 
Jäsen on vastuussa kaikkien jäsenyyden hoitamisessa avustavien henkilöiden toiminnasta. 
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3.1.7 Muita organisaatioita ei saa yhdistää Herbalife Nutritioniin 
Herbalife Nutritionin tapahtumia tai siihen liittyvää toimintaa ei saa käyttää Herbalife Nutrition -liiketoimintaan 
liittymättömien omien uskomusten julkituomiseen eikä minkään muiden kaupallisten tai ei-kaupallisten 
organisaatioiden, yritysten, tapahtumien tai yksilöiden etujen edistämiseen.  
 

Herbalife Nutrition tarjoaa kaikille yhdenvertaisen liiketoimintamahdollisuuden sukupuolesta, etnisestä 
taustasta, uskonnosta, kansalaisuudesta, syntyperästä, ihonväristä, iästä, siviilisäädystä, sairaudesta tai 
vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sen ilmaisusta, veteraaniasemasta 
tai poliittisesta kannasta riippumatta.  
 

Jäsenet eivät myöskään saa käyttää muiden organisaatioiden tai henkilöiden pyrkimyksiä edistävää 
kirjallisuutta tai muuta aineistoa olipa kysymyksessä sitten uskonnollinen, poliittinen, kaupallinen tai 
yhteiskunnallinen toiminta, eikä aineistoa, josta voi saada sen vaikutelman, että Herbalife Nutritionilla ja 
kyseisellä organisaatiolla on keskenään yhteys. 
 
 
3.1.8 Muiden tuotteiden tai palveluiden myyntiin taivuttelu 
Jäsen tai hänen puolisonsa tai elämänkumppaninsa ei saa jäsenyytensä aikana kaupitella tai markkinoida 
muiden verkostomarkkinointi- tai suoramyyntiyritysten tuotteita tai liiketoimintamahdollisuutta Herbalife 
Nutritionin Jäsenille tai asiakkaille. 
 
 
3.1.9 TAB Teamia koskevat rajoitteet 
TAB Teamin jäsenet eivät saa olla minkään muun verkostomarkkinointi- tai suoramyyntiyrityksen jälleenmyyjiä 
tai edustajia tai osallistua tällaisen yrityksen toimintaan tai sen tuotteiden, palvelujen tai 
ansaintamahdollisuuden markkinointiin. 
 

TAB Teamin jäsenet saavat omistaa enintään viisi prosenttia toisesta suoramyynti- tai 
verkostomarkkinointiyrityksestä.17 
 
 
3.1.10 Myynti- ja markkinointisuunnitelman väärinkäyttö 
 

Myynti- ja markkinointisuunnitelma on Herbalife Nutritionin jälleenmyyntijärjestelmän perusta, joka 
palvelee ainutlaatuisella tavalla sekä Jäseniä että asiakkaita. Sen tarkoituksena on tarjota 
kompensaatiota Jäsenille, kun he kouluttavat, mentoroivat, johtavat ja kehittävät omaa alalinjan 
organisaatiotaan, jonka Jäsenet ostavat tuotteita jälleenmyyntiin aidoille loppuasiakkaille tai 
henkilökohtaiseen käyttöönsä.  
 

Myynti- ja markkinointisuunnitelman arvon, luonteen ja tarkoituksen vaaliminen on sekä yhtiön että 
sen Jäsenten kannalta elintärkeää. Markkinointisuunnitelmaa väärinkäyttävät Jäsenet aiheuttavat 
vahinkoa Herbalife Nutritionin asiakaskeskeisyyteen ja henkilökohtaiseen palveluun perustuvalle 
liiketoimintamallille, rikkovat markkinointisuunnitelman tasolta toiselle etenemisen periaatetta ja 
voivat myös estää toista Jäsentä saamasta hänelle kuuluvia taloudellisia kannustimia. Sääntöjen 
vastainen toiminta voi myös vaikuttaa Herbalife Nutrition-tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun 
asiakkaille. Herbalife Nutrition voi taata ja suojata Herbalife Nutrition -brändin arvoa kaikkien Jäsenten 
hyödyksi vain, jos toiminnassa pidetään yllä korkeaa eettistä tasoa ja aitoa asiakaskeskeisyyttä. 

 
Jäsenet eivät saa osallistua suoraan tai epäsuorasti mihinkään toimintaan tai käytäntöihin, jotka katsotaan 
Myynti- ja markkinointisuunnitelman väärinkäytöksi. Jäsenet eivät saa järjestellä tuoteostoja, joissa 
ensisijaisena päämääränä on saada itselle tai toiselle Jäsenelle Myynti- ja markkinointisuunnitelman 
mahdollistamia korvauksia tai tunnustuksia (sen sijaan, että tuotteita ostettaisiin kohtuullisessa määrin 
asiakkaille myytäväksi tai omaan käyttöön).  
 

Alla on esitetty esimerkkejä toiminnasta, joka voi viitata Myynti- ja markkinointisuunnitelman 
väärinkäyttöön. 
 
Tilaukset 

• Tuotteiden ostaminen toisen Jäsenen nimissä (muutoin kuin säännön 1.1.7 Ostot mukaisesti), mukaan 
lukien tilausten tekeminen toisen Jäsenen www.myherbalife.com/fi-FI-sivuston tunnuksilla tai 
luottokorttitiedoilla. 

• Asiakkaiden tilausten siirtäminen toiselle alalinjan Jäsenelle, mukaan lukien tilauksen vastaanottaminen 
ja toimittaminen sen Jäsenen sijasta, jolta asiakas on tehnyt tilauksen. 

 
17 Tämä kattaa esimerkiksi yhtiön suoran tai epäsuoran osallistumisen suoramyyntiin tai verkostomarkkinointiin minkä tahansa henkilön, 

yhteisön tai järjestelyn kautta. 

http://www.myherbalife.com/fi-FI
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• Asiakkaan harhaan johtaminen niin, että tälle syntyy väärä tai epävarma käsitys siitä, keneltä hän on 
tehnyt tai tulee tekemään tilauksensa. 

• Alalinjan Jäsenen tilausten rajoittaminen välittömän tai välillisen hyödyn tuottamiseksi ylälinjalle 
(esimerkki: Jäsen A pyytää alalinjan Jäsentä B olemaan kerryttämättä volyymiä, jotta Jäsen A:n 
organisaatiossa ylemmälle tasolle kertyy hyvityskorotuksia). 

• Alalinjan Jäsenen rohkaiseminen tai ohjaaminen tekemään tilauksia välittömän tai välillisen hyödyn 
tuottamiseksi ylälinjalle (esimerkki: Jäsen A pyytää alalinjan Jäsentä B tekemään tilauksia, kunnes 
Jäsen A on saavuttanut ansioihin vaadittavan vähimmäisvolyymimäärän, ja pyytää tämän jälkeen 
alalinjan Jäsentä C tekemään tilauksia, kunnes Jäsen A on saavuttanut ansioihin vaadittavan 
vähimmäisvolyymimäärän). 

 
Väärät jäseneksi liittymisen käytännöt  

• Väärän tai harhaanjohtavan tiedon antaminen Jäsenhakemuksessa. 

• Jäsenhakemuksen tekeminen henkilölle, jota ei ole olemassa tai joka ei aidosti ole kiinnostunut 
toimimaan Herbalife Nutritionin Jäsenenä.  

• Uusien hakijoiden rekrytointi toistensa alaisuuteen silloin, kun he eivät entuudestaan tunne toisiaan tai 
kyseistä Jäsentä. 

Lupaus hakijalle, että sponsori tai ylälinjan Jäsen osoittaa hakijalle alalinjan Jäseniä hänen ryhdyttyään 
Jäseneksi. 
 
Muut 

• Jäsenen tietoon tulleesta Myynti- ja markkinointisuunnitelman väärinkäytöstä ilmoittamatta jättäminen. 

• Muiden Jäsenten rohkaiseminen tai opettaminen Myynti- ja markkinointisuunnitelman väärinkäyttöön. 
 
Rikkomukset ja seuraamukset 
Herbalife Nutrition tutkii Myynti- ja markkinointisuunnitelman väärinkäyttötapaukset luvussa 10 kuvattujen 
toimeenpanomenettelyjen mukaisesti. Myynti- ja markkinointisuunnitelman väärinkäyttö on vakava 
Jäsenhakemuksen rikkomus, ja Herbalife Nutrition on oikeutettu kaikkiin sen käytettävissä oleviin korjaaviin 
toimenpiteisiin, mukaan lukien Jäsenyyden peruuttamiseen ilman kirjallista ennakkoilmoitusta. Jäsen on myös 
vastuussa kaikista Herbalife Nutritionille Myynti- ja markkinointisuunnitelman väärinkäytöstä koituvista 
vahingoista.  Muita seuraamuksia voivat olla kaikkien asiaan suoraan tai epäsuorasti  liittyvien jäsenyyksien 
ansioiden ja pätevöitymisten menetykset. Ylälinjalle koituvien taloudellisen vahinkojen estämiseksi voi olla 
välttämätöntä ryhtyä epäilyn kohteena olevaa Jäsenyyttä koskeviin toimiin jo selvitysvaiheessa. Tällainen toimi 
voi olla esimerkiksi ostoetujen pidättäminen. 
 
 
3.1.11 Velat Herbalife Nutritionille 
Jos Jäsen on Herbalife Nutritionille velkaa18, on yrityksellä oikeus (i) vähentää velkasumma mistä tahansa 
Jäsenelle maksettavasta summasta, (ii) pidättää velan suuruinen rahamäärä, kunnes kaikki Jäsenen velat 
Herbalife Nutritionille on kokonaan maksettu ja (iii) olla hyväksymättä mitään pätevöitymistä ennen kuin velka 
Herbalife Nutritionille on maksettu kokonaan. 
 
 
3.1.12 Haastattelut ja lausunnot tiedotusvälineille 
Aika ajoin Jäseniä voivat lähestyä toimittajat, jotka haluavat haastattelun Herbalife Nutritionin tuotteista tai 
liiketoiminnasta. Olemme kiitollisia kaikesta tuotteitamme ja liiketoimintaamme kohtaan osoitetusta 
mielenkiinnosta, mutta vain yhtiö tai sen valtuuttama henkilö voivat olla kirjallisessa tai puheyhteydessä 
lehdistön tai muiden tiedotusvälineiden kanssa Herbalife Nutritionin tai sen tytäryhtiöiden puolesta. Jos 
Jäseneltä pyydetään haastattelua tai lausuntoa Herbalife Nutritionista, hänen on kehotettava toimittajaa 
ottamaan yhteys Herbalife Nutritionin viestintäosastoon.19 
 
Jäsenet eivät myöskään saa tarjoutua haastateltaviksi tai kutsua lehdistön tai tiedotusvälineiden edustajia 
Herbalife Nutrition -tapaamiseen tai -tilaisuuteen ilman ennakkoon hankittua lupaa Herbalife Nutritionin 
viestintäosastolta. 
 
 
3.1.13 Syrintä ja häirintä kielletty 
Herbalife Nutrition kieltää kaikenlaisen laittoman syrjinnän ja häirinnän työpaikoillaan. 
 

 
18 Veloilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi Jäsenen Herbalife Nutritionille kertyneitä velkoja tuoteostoista, varaston takaisinostoista alalinjan 

Jäseniltä, Sääntöjen rikkomisesta aiheutuneista sakoista, maksuista, joita ei ole voitu suorittaa riittämättömien varojen vuoksi ja aiemmista 
myöhästyneistä jäsenpalvelumaksuista. 
 

19 Herbalife Nutritionin markkinointiosastoon voi olla yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen marketingnordic@herbalife.com 

tai soittamalla numeroon (09) 7251 9555. 
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3.1.14 Vastuu toimittajista 
Jos Jäsen käyttää muita kuin Herbalife Nutritionin toimittajien tarjoamia palveluja, toimittajan toiminta tai 
laiminlyönnit katsotaan Jäsenen toiminnaksi tai laiminlyönneiksi näiden toimintasääntöjen tai lakien 
noudattamisen suhteen. Jäsenen tulee varmistaa, että toimittajan tarjoamat palvelut täyttävät näiden 
toimintasääntöjen ja lain asettamat vaatimukset. 
 
 
3.1.15 Esittäytyminen 
Kuluttajansuojaa koskevien lakien mukaisesti Jäsenten on aina tuotteita tarjotessaan ja myydessään sekä 
tuotteista laskuttaessaan tuotava selkeästi esiin: 
 

• olevansa Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen 

• oma nimi 

• liiketoimintaosoite 

• sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 
Tämä koskee kaikkea toimintaa niin verkossa kuin sen ulkopuolella. 
 
 
3.2. KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 
 
3.2.1 Toiminta maissa ja alueilla, jotka eivät vielä ole Herbalife Nutritionin toimintamaita 
Jäsen ei saa harjoittaa mitään Herbalife Nutrition -liiketoimintaa maassa, joka ei ole vielä virallisesti Herbalife 
Nutritionin toimintamaa.20 
 
 
3.2.2 Toiminta Herbalife Nutritionin toimintamaissa tai -alueilla 
Herbalife Nutrition -tuotteet suunnitellaan, valmistetaan ja merkitään kunkin maan tuotteita ja tuotetietoja 
koskevien vaatimusten mukaan. Jäsenten tulee aina noudattaa kaikkia Herbalife Nutritionin sääntöjä ja 
vaatimuksia sekä kaikkia toimintaa koskevia lakeja ja asetuksia, mukaan lukien niitä, jotka liittyvät tuotteen 
sisältöön, tuotteen rekisteröintiin ja sitä koskeviin säädöksiin, tuoteselosteisiin, tullaukseen ja tullimaksuihin, 
veroihin ja kuluttajansuojaan sekä mainontaan maassa, jossa tuotteita myydään. 
 
 
3.2.3 Toiminta Kiinassa 
Vain Kiinan kansalaiset saavat harjoittaa liiketoimintaa Kiinassa. Jäsen ei saa lähettää tai järjestää 
lähetettäväksi tai viedä mitään Herbalife Nutrition -tuotteita Kiinaan edes henkilökohtaiseen käyttöön tai 
lahjaksi. 
Kiinaan rekisteröityneet Jäsenet eivät saa ostaa, myydä tai jaella Herbalife Nutrition -tuotteita Kiinan 
ulkopuolella. 
 
 
3.2.4 Henkilökohtainen käyttö 
Jäsenet saavat ostaa matkalla mukana kuljetettavia tuotteita enintään 1 000 volyymipisteen arvosta 
volyymikuukautta kohti. Henkilökohtaiseen käyttöön ostetut tuotteet on tarkoitettu Jäsenen omaan käyttöön tai 
jaettavaksi perheen kesken. 
 
 
3.2.5 Kielletyt maat 
Jäsen ei voi olla “Kielletyn maan”.21 asukas. 

 
20 Kielletty toiminta sisältää muun muassa seuraavat: 

• yhteydenotto viranomaisiin koskien Herbalife Nutrition -tuotteiden maahantuontia, vientiä tai jälleenmyyntiä 

• Herbalife Nutritionin immateriaaliomaisuuden, tuotteiden tai Myynti- ja markkinointisuunnitelman rekisteröinti tai lisensointi 

• Herbalife Nutrition -tuotteiden tai jäsenpakkauksen lahjoittaminen, myynti tai jakelu 

• Herbalife Nutrition -tuotteiden tai liiketoimintamahdollisuuden markkinointi 

• Herbalife Nutritioniin, sen tuotteisiin tai liiketoimintamahdollisuuteen liittyvien tapaamisten järjestäminen 

• sellaisen maan asukkaiden tai maasta saapuvien vierailijoiden sponsorointi tai rekrytointi, joka ei vielä ole Herbalife Nutritionin 
toimintamaa. 

• sellaisen tiedon jakaminen, että Herbalife Nutrition alkaa pian toimia tai että Herbalife Nutrition -tuotteita on pian saatavilla 
alueella. Tähän sisältyy potentiaalisten uusien asiakkaiden tai Jäsenten hankinta sähköisin menetelmin, kirjallista aineistoa 
jakamalla tai henkilökohtaisesti. 

 

21 Kiellettyjen maiden luetteloa päivitetään aika ajoin. Ajantasaiset kiellettyjä maita koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa 

www.myherbalife.com/fi-FI. Kiellettyjen maiden kansalaisille, jotka asuvat näiden maiden ulkopuolella, voidaan asettaa lisävaatimuksia. 
Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun numerossa (09) 7251 9555. 

http://www.myherbalife.com/fi-FI
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Jäsen ei myöskään saa suoraan tai välillisesti harjoittaa minkäänlaista Herbalife Nutrition -liiketoimintaa 
sellaisen henkilön kanssa, jonka Jäsen voi olettaa 
 

(i) asuvan tai harjoittavan liiketoimintaa kielletyssä maassa. 
(ii) suuntaavan myyntitoimintansa kielletyssä maassa asuville henkilöille. 
(iii) olevan kielletyssä maassa sijaitsevan yrityksen tai kielletyssä maassa tavanomaisesti asuvan henkilön 

määräysvallassa tai hallinnassa. 
 
Tällainen liiketoiminta sisältää seuraavia toimia, mutta ei rajoitu niihin: 
 

• Herbalife Nutrition -liiketoimintamahdollisuuden esittely 

• Jäsenten tai asiakkaiden sponsorointi tai rekrytointi 

• Herbalife Nutrition -tuotteiden esittely tai myynti. 
 
Tämän säännön rikkominen johtaa jäsenyyden lakkauttamiseen. 
 
 
3.2.6 OFAC-lista 
Jäsen ei saa harjoittaa liiketoimintaa (katso sääntö 3.2.5 Kielletyt maat) sellaisen henkilön, yrityksen tai 
organisaation kanssa, joka on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontatoimiston 
(OFAC-lista) mustalla listalla (Specially Designated Nationals) tai sellaisen henkilön, yrityksen tai 
organisaation kanssa, joka on tällä listalla olevan henkilön omistuksessa tai hallinnassa. OFAC-lista on 
saatavissa osoitteessa https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List. 
 
 
3.3 LIIKETOIMINTATYÖKALUT 
 

Herbalife Nutrition tarjoaa Jäsenilleen maksuttomia tai edullisia koulutuksia, markkinointimateriaaleja ja muita 
myynnin apuvälineitä. Tässä käytetyllä termillä ”liiketoimintatyökalut” tarkoitetaan muita kuin Herbalife 
Nutritionin tuottamia myynnin apuvälineitä. Liiketoimintatyökaluiksi katsotaan kolmannen osapuolen tuottamat 
koulutukset, palvelut ja tuotteet, jotka voivat auttaa Jäsentä edistämään, kehittämään ja hallitsemaan 
liiketoimintaansa. Liiketoimintatyökalut voivat olla suunnattu esimerkiksi uusien asiakkaiden ja Jäsenien 
hankkimiseen, yhteydenpitoon asiakkaiden ja Jäsenten kanssa sekä talouden hallintaan. 

 
Kaikkien liiketoimintatyökaluja ja niitä valmistavien, markkinoivien, kaupittelevien, myyvien ja käyttävien 
Jäsenten on noudatettava kaikkia toimintasääntöjä ja soveltuvaa lainsäädäntöä.22 
 
 
3.3.1 Ei voittoa liiketoimintatyökalujen myynnistä 
Jäsenet saavat myydä liiketoimintatyökaluja muille Jäsenille vain koulutuksen, tuotteiden tai palvelujen 
tuottamista vastaavalla hinnalla.23 

 
Jäsenet saavat myydä liiketoimintatyökaluja muille Jäsenille vain seuraaviin tarkoituksiin: 
 

• Herbalife Nutrition -tuotteiden myyminen 

• Herbalife Nutrition -liiketoiminnan kehittäminen 

• työkaluja ostavan Jäsenen alalinjan kouluttaminen ja motivointi. 
 
Jäsenten liiketoimintatyökalujen myynti muille Jäsenille ei saa olla tuloa tuottavaa toimintaa, jota Jäsenet 
harjoittavat Herbalife Nutrition -liiketoimintansa sijasta tai sen yhteydessä. 
 
TÄRKEÄÄ: POTENTIAALISTEN JÄSENTEN TAI ASIAKKAIDEN TIETOJEN MYYMINEN JA OSTAMINEN 
ON KIELLETTYÄ TIETOJEN LÄHTEESTÄ RIIPPUMATTA. HERBALIFE NUTRITIONIN JÄSENET VOIVAT 
KUITENKIN KERÄTÄ MAHDOLLISTEN ASIAKKAIDEN TAI JÄSENTEN TIETOJA OMAAN KÄYTTÖÖNSÄ 
JA LUOVUTTAA TIETOJA ALALINJALLEEN VELOITUKSETTA SILLÄ EHDOLLA, ETTÄ HE NOUDATTAVAT 
HERBALIFE NUTRITIONIN TOIMINTAOHJEITA JA TOIMINTAMAAN YKSITYISYYDEN- JA 
TIETOSUOJAAN LIITTYVIÄ LAKEJA. 
 

 
22 Näihin lukeutuvat kuluttajatietojen luottamuksellisuutta, yksityisyydensuojaa sekä kaikenlaisen puhelinmyynnin ja verkkomarkkinoinnin 

rajoittamista koskevat lait. 
 

23 Liiketoimintatyökaluja myyvien tai omista koulutuksistaan tai kokouksistaan veloittavien Jäsenten on käytettävä Herbalife Nutritionin 

laatimaa kustannusten ja voittoa tavoittelemattoman toiminnan seuraamiseen tarkoitettua lomaketta, ja heidän on myös säilytettävä kopio 
tästä lomakkeesta, toimintaan liittyvistä asiakirjoista, laskuista, kuiteista ja muista asiakirjoista, joita on säilytettävä vähintään kaksi (2) 
vuotta. Herbalife Nutritionilla on oikeus pyytää kopioita näistä asiakirjoista ja varmistaa, että sääntöä noudatetaan. 
 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List
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3.3.2 Asiakasvinkit  
Asiakasvinkeillä tarkoitetaan Herbalife Nutrition -tuotteista tai -liiketoimintamahdollisuudesta kiinnostuneita 
henkilöitä ja näiden potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja.  
 
Jäsenet voivat luoda asiakasvinkkejä omaa käyttöään varten. Jäsenet voivat myös antaa asiakasvinkkejä 
veloituksetta alalinjansa Jäsenille. Jäsenet eivät saa välittää asiakasvinkkejä alalinjan Jäsenille 
automaattisesti, systemaattisesti tai muuten varmistamatta ensin, että:  
 

• Potentiaalinen asiakas on tietoinen ja antaa suostumuksensa siihen, että asiakassuhdetta tulee 
jatkossa hoitamaan toinen henkilö (alalinjan Jäsen). 

• Potentiaalisen asiakkaan yhteystiedot vastaanottava Jäsen ottaa täyden vastuun tuotteiden 
myynnistä, asiakkaan seurannasta ja asiakassuhteen ylläpidosta.  

• Asiakasvinkkien luominen tapahtuu sääntöjen ja yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien lakien 
mukaisesti.  

 
Jäsenet eivät saa myydä potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja toisille Jäsenille, eivätkä Jäsenet saa ostaa 
asiakasvinkkejä mistään lähteestä. 
 
 
3.3.3 Kirjallinen lupa liiketoimintatyökalujen jakeluun 
Jäsenet eivät saa markkinoida, myydä tai kaupitella liiketoimintatyökaluja heidän omaan alalinjaan 
kuulumattomille Jäsenille tai alalinjan Jäsenille, jotka kuuluvat jonkun President’s Teamin jäsenen alalinjaan, 
ellei liiketoimintatyökaluja myyvä Jäsen ole saanut ennakkoon kirjallista suostumusta ostavan Jäsenen 
ensimmäisen ylälinjan President’s Teamin jäseneltä.24 

 
Mikäli suostumus perutaan, myynti täytyy lopettaa välittömästi, ellei Herbalife Nutrition oman harkintansa 
mukaan päätä, että myynnin lopettaminen aiheuttaisi kohtuuttoman suurta vahinkoa ostajalle (esimerkiksi 
kesken tilausjakson). 
 
 
3.3.4 Muiden toimittajien liiketoimintatyökalujen markkinointi 
Jäsenet saavat markkinoida muiden toimittajien liiketoimintatyökaluja vain siinä tapauksessa, että: 
 

a. Jäsen on itse varmistanut, että toimittaja ja hänen tuotteensa ja palvelunsa ovat sääntöjen ja 
sovellettavan lain mukaisia.25 

 
b. Jäsen toimittaa Herbalife Nutritionille kirjanpitäjän todistuksen ja muita tarvittavia asiakirjoja, joiden 

mukaan Jäsen ei ole saanut toimittajalta suoraa tai epäsuoraa korvausta eikä mitään muutakaan 
taloudellista hyötyä. 

 
Ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta verkkopalveluja tarjoavan Jäsenen on ilmoitettava palveluntarjoajan 
nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite verkkosivustoa käyttäville Jäsenille. 
 
 
3.3.5 Ilmoitus liiketoimintatyökalujen käytön tai myynnin lopettamisesta 
Mikäli yritys katsoo, että jokin liiketoimintaväline rikkoo sen sääntöjä, lakia tai muiden lakiin perustuvia 
oikeuksia tai että liiketoimintatyökalu voi vahingoittaa yrityksen mainetta, brändiä tai imagoa, on yrityksellä 
oikeus ilman korvausvelvollisuutta vaatia Jäsentä lopettamaan liiketoimintavälineen myynti tai käyttö.   

 
24 Yrityksen järjestämiin tai sponsoroimiin tapahtumiin osallistuminen muodostaa poikkeuksen tähän sääntöön. 
 

25 Mikäli Jäsenellä on taloudellinen yhteys ulkopuoliseen toimittajaan tai mihin tahansa sen toimintaan, toimittajan toimintaa pidetään 

myös Jäsenen toimintana näitä sääntöjä sovellettaessa. Herbalife Nutrition ei suosittele tai markkinoi aineistoja, joita se ei ole itse 
tuottanut. 
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LIIKETOIMINTATYÖKALUT JA MUUT VAPAAVALINTAISET KULUT 
 

Yksi Herbalife Nutrition -jäsenyyden eduista on, että voit itse päättää, miten harjoitat liiketoimintaasi. Sinun tarvitsee 
ostaa vain jäsenpakkaus. Kaikki muut ostot ovat täysin vapaaehtoisia. Ennen kuin otat maksettavaksesi muita kuluja, 
ota huomioon seuraavat asiat: 
 

Velka 
Tarvitseeko minun ottaa lainaa hyödyntääkseni Herbalife Nutritionin liiketoimintamahdollisuutta? 
Ostoksissa ei vaadita mitään vähimmäismäärää, ja aloituskustannukset ovat alhaiset. Sinun ei tarvitse lainata rahaa 
Herbalife Nutrition-liiketoimintaa varten. Emme millään tavoin suosittele ottamaan lainaa Herbalife Nutritionin 
liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi. Sääntö 1.1.2 Velan välttäminen sisältää lisätietoja tästä. 
 

Liiketoimintatyökalut:  
Tuleeko minun ostaa palveluja, tuotteita, ohjelmistoja tai järjestelmiä, jotka voivat auttaa minua Herbalife 
Nutrition -liiketoiminnan harjoittamisessa? 
Liiketoimintatyökaluilla tarkoitetaan kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja tai tuotteita, jotka voivat auttaa 
edistämään, kehittämään ja hallitsemaan suoramyyntitoimintaa. 
Ne voivat olla suunnattu esimerkiksi asiakkaiden hankkimiseen, Jäsenten rekrytointiin, yhteydenpitoon asiakkaiden 
tai Jäsenten kanssa tai liiketoiminnan taloushallintoon. 
 

Et tarvitse liiketoimintatyökaluja liiketoiminnan käynnistämiseksi tai kehittämiseksi, Jäsenenä onnistumiseksi tai 
saadaksesi koulutusta ja tukea sponsoriltasi tai ylälinjaltasi. On kiellettyä väittää, että sinulta vaaditaan tietyn 
liiketoimintatyökalun ostamista tai painostaa sinua ostamaan niitä. Herbalife Nutrition -tuotteiden myynnin 
asiakkaiden käyttöön tulisi aina olla Jäsenen liiketoiminnan ensisijaisena tavoitteena ja liiketoimintatyökalut voivat 
häiritä keskittymistäsi tähän tehtävään.  
 

Herbalife Nutrition tarjoaa kattavia liiketoiminnan hallintavälineitä täysin ilmaiseksi tai omakustannushintaan. 
Työkalumme on suunniteltu täyttämään sinun tarpeesi ja auttamaan sinua harjoittamaan menestyvää Herbalife 
Nutrition -liiketoimintaa, joka noudattaa kaikkia sääntöjä ja lakeja 
 

Suosittelemme, että ostat liiketoimintatyökaluja vain, jos kohtuullisen aikaa Jäsenenä oltuasi olet varma, että niistä 
koituvat kustannukset ovat toteutuneiden Herbalife Nutrition -ansioidesi perusteella järkevässä suhteessa niistä 
liiketoiminnallesi oletettavasti koituvaan hyötyyn. 
 

Kannattaa myös huomioida, että mikäli ostat liiketoimintatyökaluja, olet itse vastuussa niiden käytöstä sekä niiden 
lain- ja Herbalife Nutritionin sääntöjen mukaisuudesta. Koska Herbalife Nutrition ei tuota eikä suosittele niitä, se ei 
myöskään ota niistä mitään vastuuta. 
 

Liiketoimintatyökaluja koskevissa kiistatilanteissa Herbalife Nutrition pyrkii kuitenkin auttamaan kiistan sovittelussa, 
jos olet ostanut liiketoimintatyökalun toiselta Jäseneltä. Ota tällöin yhteyttä Herbalife Nutritionin jäsenpalveluun 
numeroon 09 7251 9555. 
 

Lisätietoa on säännöissä 1.1.1 Ostovelvoitteiden rajoitukset, 1.1.2 Velan välttäminen, 3.3. Liiketoimintatyökalut ja 
5.1.1 Organisaation johtaminen ja koulutus. 
 

Tuotevarastot 
Tulisiko minun ostaa runsaasti tuotteita varastoon? 
Suosittelemme ostamaan tuotteita vain omien tarpeiden mukaisesti. Kun olet varma, että haluat alkaa jälleenmyydä 
Herbalife Nutrition -tuotteita, suosittelemme ostamaan tuotteita vain siinä määrin, kuin arvioit saavasi myytyä 
kohtuullisessa ajassa. 
Jos haluat kuitenkin ylläpitää rajattua tuotevarastoa asiakasmyyntiä tai Nutrition Clubin tarjoiluja varten, osta tuotteita 
vain siinä määrin, kuin tiedät voivasi saada myytyä kohtuullisessa ajassa. Lisätietoa on säännöissä 1.1.1 
Ostovelvoitteiden rajoitukset, 1.1.7 Ostot ja 4.1.3 Tilauslomakkeiden ja asiakirjojen tarjoaminen ja säilyttäminen. 
 

Toimitilat ja Nutrition Clubit 
Pitäisikö minun vuokrata tilat ja ostaa kalusteita ja muuta irtaimistoa avatakseni oman Nutrition Clubin tai 
Herbalife Nutrition -toimiston? 
Ennen Nutrition Clubin avaamista suosittelemme hankkimaan riittävästi koulutusta ja kokemusta Herbalife Nutrition 
-tuotteista ja Herbalife-liiketoimintamahdollisuudesta. Kokeile tuotteita ja perehdy niiden käyttöön huolella ja kerää 
riittävästi tietoa, jotta osaat kertoa asianmukaisesti ja kattavasti hyvän ravitsemuksen ja terveellisten ja aktiivisten 
elämäntapojen hyödyistä, sekä hanki kattavaa kokemusta liiketoiminnan hoitamisesta. Suosittelemme myös 
tutustumaan ja perehtymään siihen, miten muut Jäsenet hoitavat Nutrition Club -toimintaansa tai pitävät Herbalife-
toimistoa, sekä harkitsemaan tarkkaan ennen merkittävien investointien tekemistä tai vuokrasopimukseen 
sitoutumista. 
 

Herbalife Nutrition -liiketoimintamahdollisuus ei ole eikä sitä voida pitää miltään osin franchising-toimintana. Kukaan 
ei näin ollen saa pyytää sinulta maksua oikeudestasi aloittaa ja hoitaa Nutrition Club -toimintaasi tai perustaa ja 
ylläpitää omaa toimistoasi. Et myöskään saa maksaa kenellekään Nutrition Club -toiminnan tai toimiston 
perustamisesta puolestasi. Jos kuitenkin työskentelet toisen Jäsenen Nutrition Clubin tai toimiston tiloissa, on 
normaalia, että maksat tilojen tai työpisteen käytöstä kohtuullista vuokraa tai prosentuaalisen osuuden tilojen 
ylläpitokuluista.  
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Herbalife Nutritionin laadunvarmistus, asiakaspalvelu ja tekniset standardit 
 

Laadunvarmistuksen standardit 
Kaikkien Jäsenten tulee noudattaa laadunvarmistuksen vähimmäisstandardeja mainostaessaan, markkinoidessaan 
tai myydessään Herbalife Nutritionin tuotteita tai liiketoimintamahdollisuutta niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. 
 

• Sisältö: Sisällön tulee vastata kullakin hetkellä voimassa olevia Herbalife Nutritionin materiaaleja, 
tuoteselosteita ja kuvauksia, ja sisällössä tulee käyttää korkealaatuista audiovisuaalista materiaalia tai 
korkearesoluutioisia kuvia. 

 

• Ostoskori: Jäsenten täytyy tarjota ostoskori (tai vastaava toiminto), johon asiakas voi lisätä tuotteita tai 
poistaa niitä tai vaihtaa niiden määrää tai kokoja. Tarjoa asiakkaalle yhteenveto tilauksesta ja kaikista 
maksuista sisältäen kaikki toimituskulut, käsittelymaksun, arvonlisäveron tai muut verot, jotta asiakas voi 
tarkastella niitä ennen tilauksen lähettämistä ja loppuun suorittamista. 

 

• Tilausvahvistus: Anna kullekin asiakkaalle tilausnumero, jonka avulla asiakas voi seurata tilauksiaan 
tarjoamasi henkilökohtaisen asiakaspalvelun kautta ja varmista, että asiakas on tietoinen keneltä hän ostaa 
tuotteet ja saa asiakaspalvelua Distributor Difference -periaatteen mukaisesti. 

 

• Toimitus: Varmista, että jokainen asiakastilaus käsitellään ja toimitetaan kohtuullisessa ajassa tilauksen 
tekemisestä ja että tilauksen hinta ja toimituskulut vastaavat ennen tilauksen tekoa annettuja tietoja. 

 

• Palautukset: Anna tietoja lainmukaisesta peruuttamisoikeudesta ja Herbalife Nutritionin 30 päivän 
palautusoikeudesta sekä ostettujen tuotteiden ostohinnan hyvityksestä tai palautuksesta riippumatta siitä 
onko tuotteet ostettu suoraan sinulta tai omien verkkosivujesi kautta. 

 

• Varasto: Pidä verkkosivujesi tuotevalikoima ja verkon ulkopuoliset tuoteluettelot sekä muut asiakkaille 
annettavat tiedot ajan tasalla. 

 

Asiakaspalvelu 
Korkeatasoinen asiakaspalvelu, tuki ja seuranta ovat välttämättömiä Herbalife Nutritionin brändin ja 
tuotteiden sekä sinun liiketoimintasi maineen ja kilpailukyvyn säilyttämiselle. Jäsenen on myydessään 
tuotteita verkossa tai sen ulkopuolella sitouduttava tarjoamaan korkealaatuista asiakaspalvelua, joka 
täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset: 
 

• Asiakaspalvelu: Kaikkien asiakkaillesi verkossa tai sen ulkopuolella antamiesi tietojen, mukaan lukien 
kaikkien käyttämiesi verkkosivujen etusivujen, tulee sisältää tai niiltä tulee olla helppo pääsy 
asiakaspalvelutietoihisi, joihin lukeutuvat muun muassa puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja kaikki 
lähetyksiä ja palautuksia koskevat käytäntösi ja prosessisi. 

 

• Vastausaika: Vastaa henkilökohtaisesti kaikkiin asiakkaiden tekemiin tiedusteluihin tarkasti, nopeasti ja 
kohtuullisen ajan kuluessa. 

 

• Tilausten käsittely: Sinun täytyy käsitellä ja täyttää kaikki tuotetilaukset, jotka vastaanotat verkkosivustosi 
kautta, puhelimitse, sähköpostitse, henkilökohtaisesti tai muulla tavalla käyttämällä henkilökohtaista 
Herbalife Nutritionin jäsentunnustasi toimiaksesi Distributor Difference -periaatteen mukaisesti. 

 

Tekniset standardit 
Koska verkkosivustojen tekniset ominaisuudet voivat vaikuttaa asiakaskokemukseen myönteisesti tai 
niiden heikon tason vuoksi kielteisesti, Herbalife Nutrition edellyttää, että Jäsenen verkkosivut täyttävät 
seuraavat tekniset vähimmäisvaatimukset. 
 

• Turvalliset maksut: Varmista, että maksut tapahtuvat turvallisesti ja nykyaikaisia salausmentelmiä 
käyttäen. 

 

• Ajan tasalla olevat turvatoimet: Varmista kaupankäynnin turvallisuus tekniikan kehityksen mukaisesti 
myös silloin kun keräät henkilö- tai taloustietoja tai muita tietoja verkon ulkopuolella tapahtuvan 
vuorovaikutuksen kautta. 

 

• Nopeus: Verkkosivujen latausaikojen tulee olla nykyisten kiinteitä verkkoyhteyksiä koskevien 
teknologiastandardien mukaiset kaikkia sivuston toimintoja käytettäessä. 

 

• Haku: Verkkosivujesi tulee sisältää hakutoiminto, joka mahdollistaa haun sekä hakusanan että tuotemerkin 
perusteella. 

 

• Selainvaatimukset: Verkkosivujen tulee olla olennaisilta osin yhteensopivia kaikkien selaimien ja niiden 
päivitysten kanssa. 

 

• Kohdennettu tuki: Kohdennettujen tietojärjestelmien tukema ja tarjoaa pääsyn verkko-ohjelmoinnin 
tekniseen tukeen.  

 

• Joustavuus: Tarjoa ja ylläpidä riittävä palvelutaso, kun sivustolla esiintyy häiriöitä tai sen normaaliin 
toimintaan liittyy haasteita. 

 

• Roskapostisuoja: Varmista, että kaikki viestintä on suojattu roskapostilta. 
 
Lisätietoja on saatavilla toimintasääntöjen säännössä 4.3.8 Asiakaspalvelu. 
  



Page 23 of 65  SISÄLLYS  603469-FI-00N (Corp. Version 34P) Rev. 10-February-2021 

Luku 4 – Myynti 
 
4.1 MYYNTI KULUTTAJILLE 
 

Herbalife Nutrition on suoramyyntiyhtiö, jonka itsenäiset liiketoiminnan harjoittajat (Jäsenet) myyvät Herbalif 
Nutrition -tuotteita suoraan asiakkaille ja tarjoavat heille sosiaalista tukea ja opastusta tuotteiden käyttöön. 

 
4.1.1 Vähittäismyyntipaikkojen käyttö on kielletty 
Jäsen ei saa pitää esillä tai myydä Herbalife Nutrition -tuotteita, -materiaaleja tai kampanja-aineistoa missään 
vähittäismyyntipaikassa, kuten kaupassa tai missä tahansa muussa kiinteässä toimipaikassa, johon asiakkaita 
houkutellaan sisään tai johon ihmiset tulevat ostamaan tuotteita mainonnan, sijainnin, kylttien, näkyvyyden tai 
muun syyn vuoksi. Näihin sisältyvät muiden muassa torit (katetut tai kattamattomat), apteekit, kioskit tai kojut 
(väliaikaiset tai pysyvät), vaihtotorit ja kirpputorit sekä kaikki muut paikat, joiden Herbalife Nutrition katsoo 
oman harkintansa mukaan olevan suoramyynnin periaatteen vastaisia. Katso taulukko suoramyynnissä 
sallitusta ja kielletystä toiminnasta tämän osion lopussa. 
 
 
4.1.2 Jäsenten omat toimitilat 
Jäsenet saavat myydä Herbalife Nutrition -tuotteita omissa toimitiloissaan, kunhan myyntiä ei mainosteta ja 
kunhan toimitilojen ulkonäkö, kyltti tai sijainti ei houkuttele ohikulkijoita ostamaan Herbalife Nutrition -tuotteita. 
Jäsenet, jotka ovat lääkäreitä tai muita terveydenhuollon ammattilaisia, voivat myydä Herbalife Nutrition -
tuotteita omassa toimitilassaan edellyttäen, että tuotteita ei ole esillä.  
 

Suoramyynti – sallittu ja kielletty toiminta 
 

 
* Väliaikaisella tarkoitetaan satunnaisesti toimivaa, ei vakituista. Toiminta vakituisissa myyntipaikoissa on kielletty. 
1 Ei saa näkyä tilan ulkopuolelle. 
2 Sisältöä ja kokoa koskevat rajoitukset huomioitava. 
3 Esittelypisteen yksilöiminen sallittu. Sisältöä koskevat rajoitukset huomioitava. 

 
 
4.1.3 Tilauslomakkeiden ja asiakirjojen tarjoaminen ja säilyttäminen 
Jäsenen on annettava jokaiselle vähittäisasiakkaalle virallinen, täytetty vähittäistilauslomake, kun kaupasta on 
sovittu.  

Paikka Esillepano Myynti 

Myynnin 
mainostamin

en tai 
edistäminen 

Ulkopuole
lla 

sijaitsevat 
kyltit 

Ilmaisnäyt
teiden 

jakaminen 

Herbalife 
Nutrition -
aineiston 

käyttö 

Vähittäismyyntipaikat Kielletty Kielletty Kielletty Kielletty Sallittu Sallittu 

*Väliaikaiset kioskit ja 
myyntikojut 

ostoskeskuksissa ja outlet-
myymälöissä 

Kielletty Kielletty Kielletty Kielletty Sallittu Sallittu 

Vaihtotorit, kirpputorit, 
torimyynti, myyntikärry 

Kielletty Kielletty Kielletty Kielletty Kielletty Kielletty 

Jäsenen oma toimitila Sallittu1 Sallittu Kielletty Sallittu2 Sallittu Sallittu 

Lääkärin vastaanotto tai 
muun terveydenhuollon 

ammatinharjoittajan 
toimitila 

Kielletty Sallittu Kielletty Kielletty Sallittu Sallittu 

Nutrition Clubit (kodin 
ulkopuolella) 

Sallittu1 Sallittu Kielletty Sallittu2 Sallittu Sallittu 

Nutrition Clubit (kotona) Sallittu1 Sallittu Kielletty Kielletty Sallittu Sallittu 

Palveluyritykset (joiden 
ensisijainen toiminta on 

muu kuin Herbalife Nutrition 
-liiketoiminta) 

Kielletty Sallittu Kielletty Kielletty Sallittu Sallittu 

Messut, urheilutapahtumat 
ja yleisötilaisuudet 

Sallittu Kielletty Kielletty Sallittu3 Sallittu Sallittu 
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Herbalife Nutritionilta saatavat vähittäistilauslomakkeet26 sisältävät kaikki myyntitapahtumista vaadittavat 
tiedot.27 
 
Jäsenten on säilytettävä omat kappaleensa vähittäistilauslomakkeista kahden (2) vuoden ajan. Herbalife 
Nutrition varaa itselleen oikeuden pyytää lomakkeista kopion halutessaan varmistuksen kauppatilanteesta, 
myynnin ehdoista sekä Jäsenen tarjoamasta palvelusta. 
 
 
4.1.4 Maksuhyvityskäytäntö 
Vähittäisasiakkaalla on ostamilleen Herbalife Nutrition -tuotteille 30 päivän palautusoikeus. Kolmenkymmenen 
(30) päivän palautusoikeus alkaa siitä päivästä, kun asiakas on vastaanottanut tuotteen. Jos asiakas haluaa 
käyttää oikeutta hyväkseen, Jäsenen on toimittava nopeasti ja kohteliaasti. Hänen on tarjottava asiakkaalle 
ostohinnan täyttä palauttamista tai tuotteiden vaihtamista täydestä arvostaan muihin Herbalife Nutrition -
tuotteisiin Herbalife Nutritionin palautuskäytäntöjen mukaisesti. Jäsenen on kunnioitettava asiakkaan valintaa. 
 
 
4.2 Maksut ja tarkistukset 
Pätevöityäkseen kuukausittain Hyvityksiin, Tuotantopalkkioihin ja muihin yhtiön tarjoamiin palkkioihin Jäsenten 
on täytettävä myyntituotto- sekä hyvityspistevaatimukset, jotka on määritelty kokonaisuudessaan Myynti- ja 
markkinointisuunnitelmassa sekä muussa kirjallisessa ja myyntiaineistossa. Lisäksi Jäsenten on maksut 
saadakseen täytettävä tietyt vähittäisasiakkaisiin ja tuotteiden jälleenmyyntiin liittyvät vaatimukset, jotka on 
vahvistettava jokaisen kuun ensimmäisenä päivänä Ansioiden vahvistuslomakkeella .28 
 
 
4.2.1 Tuotteiden jakelu 
Herbalife Nutrition on tukku- ja vähittäisjakeluyritys. Yhtiöltä ostetut tuotteet on tarkoitettu myytäviksi ja 
jaeltaviksi vähittäisasiakkaille tai Jäsenten ja heidän perheensä omaan henkilökohtaiseen käyttöön.  
 
Tuotteiden ostaminen yksinomaan Myynti- ja markkinointisuunnitelmassa etenemiseksi on kielletty. Tällaiset 
yritykset johtavat seuraamustoimenpiteisiin, joita ovat muun muassa pätevöitymisten menettäminen, koeaika, 
ostoetujen pidättäminen, ansioiden pidättäminen, bonuksiin pätevöitymisen evääminen ja jäsenyyden 
lakkauttaminen. 
 
 
4.2.2 Kymmenen vähittäisasiakasta 
Jäsenen on myytävä joka volyymikuukausi vähintään yksi tuote kymmenelle (10) eri vähittäisasiakkaalle 
pätevöityäkseen saamaan hyvityksiä, tuotantopalkkioita ja muita Herbalife Nutritionin maksamia  palkkioita. 
Täyttääkseen tämän säännön vaatimukset Jäsen voi korvata volyymikuukauden myyntitapahtumia 
seuraavasti: 
 
Vähittäismyynti: 

• Yhden (1) vähittäismyyntitapahtuman voi korvata myymällä tuotteita ensimmäisen linjan alalinjaan 
kuuluvalle henkilölle, jolla on enintään 200 henkilökohtaisesti ostettua volyymipistettä (eikä omaa 
alalinjaa), ja 

• Nutrition Clubin pitäjä voi korvata yhden (1)  

• vähittäismyyntitapahtuman osoittamalla, että joku Nutrition Clubin osallistujista on käyttänyt 
volyymikuukauden aikana Herbalife Nutrition -tuotteita kymmenellä (10) käyntikerralla.29 

Jos Jäsen ei pysty osoittamaan myyneensä tuotteita volyymikuukauden aikana vähintään kymmenelle (10) 
vähittäisasiakkaalle, hänelle ei makseta Hyvityksiä, Tuotantopalkkioita eikä muita palkkioita. 
 
Ansioiden vahvistuslomakkeen mukaisesti Jäsenen vastuulla on ilmoittaa asiakkaalle, mitä tietoja hänestä 
vaihdetaan Herbalife Nutrtionin kanssa Jäsenen yksityisyydensuojan mukaisesti. 
 

 
26 Suomessa käytettävä vähittäistilauslomake sisältyy jäsenpakkaukseen ja sen myös voi ostaa Herbalife Nutritionilta tai ladata 

osoitteesta www.myherbalife.com/fi-FI. 
 

27 Vähittäistilauslomakkeesta on käytävä ilmi Jäsenen suhde asiakkaaseen sekä Jäsenen ja asiakkaan koko nimi, osoite ja 

puhelinnumero. Lisäksi lomakkeessa on oltava kuvaus myydyistä tuotteista, myyntihinta, veron osuus, maksutapa ja toimitustapa sekä 
tiedot asiakkaan oikeuksista, kuten peruutusmahdollisuus ja asiakkaan oikeus hyvitykseen. Vähittäistilauslomakkeesta on myös käytävä 
ilmi yksityisyydensuojailmoitus, jossa asiakkaalle kerrotaan, millaisia tietoja Jäsen kerää, miten Jäsen käyttää tietoja ja kenen kanssa 
Jäsen jakaa tiedot (mukaan lukien tietojen jakaminen Herbalife Nutritionin kanssa) sekä kaikki muut sovellettavien yksityisyydensuoja- ja 
tietosuojalakien edellyttämät tiedot. 
 

28 Ansioiden vahvistuslomake on saatavana osoitteesta www.myherbalife.com/fi-FI. 
 

29 Jos Jäsen on hyödyntänyt säännön noudattamisessa tuotteiden käyttöä Nutrition Clubilla, hänen on säilytettävä käyntejä koskevat 

tiedot vähintään kahden vuoden ajan. Tiedoista on käytävä ilmi osallistujien nimet, käyntikerrat ja yhteystiedot ja ne on pyydettäessä 
esitettävä Herbalife Nutritionille. 

http://www.myherbalife.com/fi-FI
http://www.myherbalife.com/fi-FI
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4.2.3 70 prosenttia 
Jäsenen on myytävä tai kulutettava joka kuukausi vähintään 70 prosenttia ostamiensa tuotteiden 
kokonaisarvosta pätevöityäkseen saamaan hyvityksiä, tuotantopalkkioita ja muita Herbalife Nutritionin 
palkkioita. 
 
70 prosentin säännössä huomioidaan: 
 

• vähittäismyynti 

• tukkumyynti alalinjalle ja 

• Nutrition Clubilla käytetyt tuotteet.30 
 
Jos Jäsen ei pysty osoittamaan myyneensä tai kuluttaneensa 70:ntä prosenttia ostamiensa tuotteiden 
kokonaisarvosta volyymikuukauden aikana, hänelle ei makseta Hyvityksiä, Tuotantopalkkioita eikä muita 
palkkioita. 
 
Ansioiden vahvistuslomakkeen mukaisesti Jäsenen vastuulla on ilmoittaa asiakkaalle, mitä tietoja hänestä 
jaetaan Herbalife Nutrtionin kanssa Jäsenen yksityisyydensuojan mukaisesti. 
 
 
4.3 MYYNTIKÄYTÄNNÖT 
 
4.3.1 Jäsenet brändilähettiläinä 
Jäsenen tulee aina käyttäytyä kohteliaasti ja huomaavaisesti, eikä Jäsen saa harjoittaa painostavaa myyntiä. 
 
 
4.3.2 Tuotteiden myynti jälleenmyyntiä varten muille kuin Jäsenille on kielletty 
Jäsen ei saa myydä tai tarjoa tuotteita henkilökohtaista tai perheen tavanomaista käyttöä vastaavaa määrää 
enempää tai enempää kuin henkilö voi odottaa saavansa jälleenmyytyä kohtuullisen ajan kuluessa. 
 
 
4.3.3 Tuoteselosteiden ja aineistojen muutokset on kielletty  
Jäsen ei saa poistaa tai muuttaa Herbalife Nutritionin tuotteiden tuoteselosteita, aineistoja tai pakkauksia 
eikä lisätä niihin mitään. Sääntö koskee myös kirjallista aineistoa ja Herbalife Nutritionin jäsenpakkausta. 
 
 
4.3.4 Näytteiden ja päivittäisannosten myynti on kielletty 
Tuotteita, joita ei ole pakattu ja merkitty myytäväksi yksittäin tai yhtenä annoksena, ei saa myydä edelleen. 
 
 
4.3.5 Koko tuotevalikoima 
Mainostaessaan, myydessään ja esitellessään Herbalife Nutritionin tuotteita Jäsenen on varmistettava, että 
asiakkaalla on saatavillaan kattavat tiedot kaikista tuotevalikoiman tuotteista. 
 
 
4.3.6 Tuotteiden esittely ja käyttöohjeet 
Herbalife Nutrition -tuotteiden esittelyn on oltava kattavaa ja totuudenmukaista ja sisällöltään yhdenmukaista 
tuoteselosteiden ja muiden Herbalife Nutritionin aineistoissa esiteltyjen tietojen kanssa. 
 
Asiakkaalle on tarjottava mahdollisuus tutustua tuoteselosteiden tietoihin ennen Herbalife Nutrition -tuotteiden 
ostamista esimerkiksi tarkistamalla tiedot suoraan tuotteesta tai tuoteselosteesta tai verkosta osoitteesta 
herbalifeproductbrochure.com/fi. 
 
Jäsenen on tuotteita myydessään tai tuotenäytteitä jakaessaan kerrottava tuotteiden asianmukaisesta 
käytöstä ja mahdollisista varoituksista, jotka on merkitty tuoteselosteisiin. Henkilöitä, joilla on jokin lääkärin 
hoitoa vaativa tila tai lääkitys, tulisi aina kehottaa keskustelemaan lääkärin kanssa ennen ruokavaliomuutoksia. 
 

 

4.3.7 Tuotteiden varastointi 
Jäsenet ovat vastuussa Herbalife Nutrition -tuotteiden asianmukaisesta varastoinnista ja käsittelystä 
pakkausmerkintöjen mukaisesti. 
 
Tuotteiden asianmukaiseen varastointiin ja käsittelyyn kuuluu muun muassa: 

 
30 Jos Jäsen on hyödyntänyt säännön noudattamisessa tuotteiden käyttöä Nutrition Clubilla, hänen on säilytettävä käyntejä koskevat 

tiedot vähintään kahden vuoden ajan. Tiedoista on käytävä ilmi osallistujien nimet, käyntikerrat ja yhteystiedot ja ne on pyydettäessä 
esitettävä Herbalife Nutritionille. 
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• tuotteiden tarkistaminen, jolla varmistetaan, että tuotteet eivät ole vanhentuneet tai vaurioituneet tai 
ettei niitä ole luvattomasti käsitelty 

• tuotesinetin eheyden varmistaminen 

• tuotteiden säilyttäminen huolellisesti suljettuina 

• tuotteiden säilyttäminen viileässä ja kuivassa paikassa ja suojassa auringonvalolta 

• tuotteiden säilyttäminen turvallisessa paikassa, Jäsenen suorassa valvonnassa ja toimintasääntöjen 
edellyttämällä tavalla 

 
 
4.3.8 Asiakaspalvelu 
Yksi tärkeimmistä kilpailueduistamme monitasomarkkinoinnin liiketoimintamahdollisuutta tarjoavana 
suoramyyntiyhtiönä ovat Herbalife Nutritionin Itsenäiset Jäsenet. Jäsenten asiakkaidensa ja organisaationsa 
Jäsenten kanssa kehittämät henkilökohtaiset suhteet ovat keskeinen osa yhtiön tarjoamaa arvolupausta sekä 
yhtiön mainetta ja brändiä – Jäsenten tarjoama tuki ja henkilökohtainen palvelu ovat se tekijä, joka erottaa 
meidät muista. Hyvään asiakaspalveluun ja uusien ihmisten tavoittamiseen keskittyvän Jäsenorganisaation 
kehittäminen luo perustan vakaalle, pitkäkestoiselle liiketoiminnalle, ja se on myös ensiarvoisen tärkeää, jotta 
Jäsen, hänen organisaationsa ja asiakkaansa voisivat saavuttaa tavoitteemme tuoda lisää terveyttä ja onnea 
maailmaan.  
 
Jotta asiakkaat voivat saavuttaa toivomiaan tuloksia ja saada täyden hyödyn tuoteostoistaan, Jäsenen 
odotetaan tarjoavan asiakkailleen vähintään alla kuvatut palvelut. 
 

• Jäsenen on annettava asiakkailleen omat yhteystietonsa ja kerrottava asiakkailleen, että hän vastaa 
mielellään heidän kysymyksiinsä, antaa neuvoja ja pohtii heitä askarruttavia seikkoja yhdessä heidän 
kanssaan.  

• Jäsenen on hoidettava kutakin asiakassuhdetta henkilökohtaisesti tuotteita esitellessään ja 
myydessään, niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Tämä tarkoittaa henkilökohtaisia, kahdenkeskisiä 
tapaamisia ja myyntikeskusteluita (kasvokkain, puhelimitse, chatissa tai sähköpostitse) kunkin 
loppuasiakkaan kanssa ennen tämän ensimmäistä ostoa sekä oston jälkeisessä seurannassa. 

• Jäsenen on selvitettävä asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet, jotka tämä haluaa saavuttaa tuotteiden 
avulla, sekä selitettävä asiakkaalle, miten tuotteita tulisi käyttää, jotta asiakas parhaiten saavuttaisi 
tavoitteensa niiden avulla. 

• Jäsenen on selvitettävä, miten asiakas toivoo, että häneen ollaan yhteydessä, ja kunnioitettava näitä 
toiveita. 

• Jäsenen on vastattava kaikkiin kysymyksiin ja yhteydenottoihin henkilökohtaisesti ja asianmukaisesti 
kohtuullisen ajan kuluessa. 

• Jäsenen on käytettävä Herbalife Nutritionin aineistoja tai koulutusvälineitä  etsiessään ja esitellessään 
ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Tarvittaessa Jäsen voi olla myös suoraan yhteydessä 
Herbalife Nutritioniin. 

• Jäsenen on toimitettava tuotteet asiakkaille myynnin jälkeen kohtuullisen ajan kuluessa. 
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Luku 5 – Sponsorointi ja johtajuus 
 
5.1 SPONSORIN VELVOLLISUUDET 
 
5.1.1 Organisaation johtaminen ja koulutus 
Herbalife Nutrition -toiminta perustuu monitasomarkkinointiin, ja sen mukaisesti Jäsenillä on velvollisuus 
kouluttaa ja mentoroida henkilökohtaisesti sponsoroimiaan Jäseniä sekä kehittää ja pitää yllä suhteita heihin 
ja heidän alalinjan organisaatioonsa. Jäseniltä edellytetään seuraavaa heidän suhteissaan alalinjan 
Jäseniinsä:  
 

• Jäsenten on tarjottava koulutusta asiakkaiden kanssa työskentelystä ja tarjottava vähintään 
säännössä 4.3.8 Asiakaspalvelu kuvatut palvelut. 

• Jäsenen on tarjottava koulutusta ja opastusta Herbalife Nutritionin Myynti- ja 
markkinointisuunnitelmasta. 

• Jäsenen on selitettävä, millaisia vastuita ja velvollisuuksia Herbalife Nutritionin Toimintasääntöihin 
sisältyy sekä miten Herbalife Nutrition -liiketoimintaa hoidetaan Toimintasääntöjen ja Herbalife 
Nutritionin virallisen aineiston mukaisesti.  

• Jäsenen on pidettävä huolta, että tuotemyynti ja Herbalife Nutrition -liiketoimintamahdollisuutta 
esittelevät tapaamiset hoidetaan Toimintasääntöjen  (mukaan lukien Herbalife Nutritionin 
tyytyväisyystakuu), Herbalife Nutritionin aineiston sekä sovellettavien lakien mukaisesti. 

• Jäsenen on pidettävä yhteyttä asiakkaisiin ja Jäseniinsä ja oltava näiden tavoitettavissa, mikäli heillä 
on kysyttävää, sekä tarjottava tarvittaessa tukeaan. 

• Jäsenten on kannustettava Jäseniään osallistumaan Herbalife Nutritionin tapahtumiin, tapaamisiin ja 
juhliin (kun Jäsenet ovat saavuttaneet näihin vaadittavat pätevöitymiset). 

• Jäsenen on kerrottava erilaisista mahdollisista liiketoimintastrategioista ja -työkaluista, joita Herbalife 
Nutrition -liiketoiminnassa voidaan käyttää asiakkaiden tavoitteiden tukemiseksi. 

• Jäsenten on opastettava Jäseniään, miten he voivat auttaa asiakkaitaan etenemään, jotta nämä 
ryhtyisivät itsekin Jäseniksi ja auttaisivat edelleen tuomaan Herbalife Nutrition -tuotteet yhä 
useamman saataville. 

 
Sponsori ei saa vaatia henkilökohtaisesti sponsoroimaansa Jäsentä maksamaan koulutuksesta tai 
koulutustiloista ellei sponsori selitä ennalta tyhjentävästi, että Jäsen voi valita osallistuuko hän koulutukseen, 
ja kerro koulutuksen kustannuksista. Jos Jäsen ei halua osallistua koulutukseen, sponsorin on tarjottava 
veloituksetta liiketoiminnan oppimiseksi välttämätön peruskoulutus.31  
 
 
5.1.2 Riippumaton suhde 
Sponsorin ja hänen alalinjansa Jäsenten välinen suhde on riippumaton ja itsenäinen. Sponsori ei saa osallistua 
tai sekaantua alalinjansa Jäsenten liiketoimintaan, eikä hän saa ehdottaa tai muodostaa työsuhdetta alalinjan 
Jäseniin. 
 
 
5.1.3 Jäsenlomakkeiden täyttäminen 
Sponsorin on täytettävä hakemukset ja Supervisor-pätevöitymislomakkeet ja lähetettävä ne ajallaan Herbalife 
Nutritionille. 
 
 
5.2 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDEN ESITTELY 
 
5.2.1 Herbalife Nutritionin ja liiketoiminnan kuvaus 
Laki edellyttää, että kaikkiin viittauksiin Herbalife Nutritionin liiketoimintamahdollisuuteen liitetään maininta 
Herbalife Nutritionista liiketoiminnan ”edistäjänä”, liiketoimintamahdollisuutta tarjoavan tai siitä kertovan 
Jäsenen nimi ja lyhyt kuvaus liiketoimintamahdollisuudesta. Seuraavanlainen kuvaus täyttää nämä 
vaatimukset: 
 
Tätä Herbalife Nutrition -liiketoimintamahdollisuutta tarjoaa Itsenäisen Herbalife Nutritionin Jäsen [Jäsenen 
nimi ja mahdollinen yrityksen nimi] [Jäsenen osoite]. Liiketoimintamahdollisuuden hallinnollisista asioista 
vastaa Herbalife International Finland Oy, PL 211, 00131 Helsinki, Y-tunnus 1026309-0. Myytävät tuotteet ovat 
ravitsemus- ja kauneudenhoitotuotteita. Myynti ja ostaminen tapahtuvat yksittäisten henkilöiden välillä. 
 
Mikäli tuotteiden myynnin tai niiden esittelyn yhteydessä ei mainita lainkaan liiketoimintamahdollisuutta, 
seuraava lausuma riittää: 
 

 
31 Katso sääntö 3.3.1 Ei voittoa liiketoimintatyökalujen myynnistä.   
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Tuotteita myy Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen [Jäsenen nimi ja mahdollinen yrityksen nimi] [Jäsenen 
osoite]. Tuotteiden valmistaja tai valmistuttaja on Herbalife International Finland Oy, PL 211, 00131 Helsinki, 
Y-tunnus: 1026309-0. 
 

Tämän lausuman voi esittää missä tahansa asiakirjan tai esittelyn kohdassa, mutta sen on oltava luettavissa 
tai kuultavissa samalla tavoin kuin muun tiedon. Sen on myös oltava lukijan saatavilla ennen kuin hän antaa 
henkilö- tai yhteystietonsa tai ennen kuin hän sitoutuu ostamaan mitään tai sitoutuu 
liiketoimintamahdollisuuteen. 
 
 
5.3 SPONSORILINJOJEN SÄILYTTÄMINEN 
 

Jäsen-Sponsori-suhde on Herbalife Nutritionin Myynti- ja markkinointisuunnitelman perusta, ja yhtiön 
periaatteet ja Säännöt suojelevat molempia osapuolia sekä Sponsorin oikeuksia. Sponsoreina toimivat 
Jäsenet käyttävät runsaasti aikaa ja vaivaa johtaakseen, kouluttaakseen ja tukeakseen alalinjaansa. 
Sponsorisuhteiden muutokset vahingoittavat liiketoiminnan yhtenäisyyttä, ja niinpä sellaisia pyritään 
välttämään ja niihin suostutaan harvoin. Sponsorisuhteiden muutokset ovat mahdollisia vain määrätyissä 
olosuhteissa ja Herbalife Nutritionin harkinnan mukaan. 

 
 

5.3.1 Houkutteleminen Sponsorin vaihdokseen 
Jäsen ei saa sekaantua toisen Jäsenen ja hänen Sponsorinsa väliseen suhteeseen millään tavalla. Jäsen ei 
esimerkiksi saa houkutella toista Jäsentä vaihtamaan Sponsoria. 
 
 
5.3.2 Sponsorisuhteen muutokset 
Mikäli Jäsen haluaa vaihtaa sponsoria, hänen on toimitettava Herbalife Nutritionille täytetty 
sponsorinmuutoshakemuslomake32 sekä notaarin vahvistama sponsorinmuutoksenhyväksyntälomake 
nykyiseltä sponsoriltaan ja hyväksyntäkirje ehdotetulta uudelta Sponsorilta. Kaikkien asiakirjojen tulee olla 
julkisen notaarin vahvistamia. 
 

Sponsorisuhteen muutoshakemus käsitellään vain, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 
 

• sopimuksessa ilmoitetut sponsorin tiedot olivat virheelliset 

• hakemus tehdään 90 päivän sisällä siitä, kun Herbalife Nutrition on hyväksynyt sopimuksen 

• nykyinen ja ehdotettu uusi sponsori ovat samassa linjassa 

• Jäsen ei ole vielä edennyt Supervisor-tasolle 

• muutosta hakeva Jäsen ei ole vielä itse kenenkään Jäsenen sponsori. 
 
 
5.3.3 Sponsorisuhteen muutoksen hakeminen 
 

Ylä- ja alalinjojen eheys on verkostomarkkinoinnin kulmakivi, joten sponsorisuhteen muutoksiin suhtaudutaan 
suurella varauksella ja Herbalife Nutrition hyväksyy ne vain poikkeustapauksissa. 

 
Jäsen voi vaihtaa sponsoria vain ylälinjansa President’s Team -organisaation sisällä. 
 
Sponsorin vaihtoa anovan Jäsenen tulee ensin keskustella asiasta ylälinjansa kanssa tilanteen selvittämiseksi. 
Mikäli Jäsen tästä huolimatta haluaa anoa sponsorin vaihtoa, täytyy hänen täyttää ja lähettää kahden 
todistajan allekirjoittama sponsorin muutoksen hakemuslomake33 yhdessä kahden todistajan allekirjoittaman 
sponsorin muutoksen suostumuslomakkeen kanssa nykyiseltä sponsorilta ja kaikilta hyvityksiä ja 
tuotantobonusta ansaitsevilta ylälinjan Jäseniltä, joita sponsorinmuutoshakemus koskettaa. Lisäksi Herbalife 
Nutritionille on toimitettava kahden todistajan allekirjoittama sponsorin muutoksen hyväksyntälomake uudeksi 
sponsoriksi esitetyltä Jäseneltä. 
 
Mikäli nykyisellä ja uudeksi sponsoriksi esitetyllä Jäsenellä on sama ylälinjan sponsori ja heidän Myynti- ja 
markkinointisuunnitelman mukaiset pätevöitymis- ja ansiotasonsa ovat samat, riittää, että muutosta esittävä 
Jäsen toimittaa kahden todistajan allekirjoittaman sponsorin muutoksen suostumuslomakkeen vain nykyiseltä 
sponsorilta ja kahden todistajan allekirjoittaman sponsorin muutoksen hyväksyntälomakkeen ehdotetulta 
uudelta sponsorilta. 

 
32 Vaadittavat sponsorinmuutoslomakkeet saa Jäsenpalvelusta. Lomake ja kaikki muut vaadittavat asiakirjat on toimitettava 

Jäsenpalveluun, jotta hakemus voidaan käsitellä. 
 

33 Vaadittavat sponsorinmuutoslomakkeet saa Jäsenpalvelusta. Lomake ja kaikki muut vaadittavat asiakirjat on toimitettava 

Jäsenpalveluun, jotta hakemus voidaan käsitellä. 
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Mikäli Herbalife Nutrition hyväksyy pyynnön, muutosta hakenut Jäsen ei voi pitää alalinjaansa. 
 
Mikäli sponsorin vaihtoa koskeva pyyntö hylätään, Jäsen voi saada uuden sponsorin vain luopumalla 
jäsenyydestään ja keskeyttämällä kaiken jäsentoiminnan vuoden ajaksi luopumispäivästä lähtien ennen kuin 
hän voi hakee uutta jäsenyyttä eri sponsorin alaisuudessa (katso sääntö 2.1.9 Toimintakielto).  
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Luku 6 – Liiketoiminnan edistäminen 
 
6.1 VÄITTÄMÄT JA ESITYKSET 
 

Jäsenten kertomukset omista kokemuksistaan katsotaan väittämiksi. Herbalife Nutrition -tuotteiden tai 
ohjelman hyötyjen tai tuotteita myymällä saatujen ansioiden lyhytkin esittely vaikuttaa muiden ihmisten 
käsityksiin siitä, miten tuotteet toimivat, mihin tuotteita käytetään ja mitä ihmiset voivat saavuttaa Myynti- ja 
markkinointisuunnitelman avulla. Asiakkaat muodostavat käsityksen tuotteiden ja Myynti- ja 
markkinointisuunnitelman ominaisuuksista ja toimivuudesta näiden väittämien perusteella. Jäsenet voivat 
esittää tällaisia väittämiä, mikäli he noudattavat niin tehdessään lakia ja Herbalife Nutritionin Sääntöjä. 
Sääntöjen tarkoitus on osaltaan auttaa Jäseniä toimimaan lakien mukaisesti. 

 
6.1.1 Lainmukainen, totuudenmukainen ja ei-harhaanjohtava 
Kaikkien väittämien sekä tuotteita ja henkilöitä koskevien tarinoiden on oltava lain- ja totuudenmukaisia, 
eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia. Väittämiä koskevat seuraavat vaatimukset: 

• väittämälle on oltava kirjallinen perusta 

• väittämien on oltava yhdenmukaisia kulloinkin voimassaolevien Herbalife Nutrition -aineistojen tai 
tuoteselosteiden kanssa.34 

 
 
6.1.2 Painonhallintaväittämät 
Painonhallintaa koskevien väittämien tulee liittyä Herbalife Nutritionin painonhallintaohjelmaan eikä suoraan 
mihinkään yksittäiseen tuotteeseen. Esimerkiksi: ”Hallitsin painoani käyttämällä Formula 1 -tuotetta osana 
Herbalife Nutritionin painonhallintaohjelmaa” on sopiva ilmaisu, mutta ”Formula 1 sai minut laihtumaan” ei ole. 
Mitkään painonhallintaväittämät eivät saa viitata painonpudotuksen nopeuteen tai määrään. Myöskään 
ylipainoisen henkilön painonpudotukseen ei saa viitata, ellei samalla kerrota, että painonhallinta tapahtui 
lääkärin valvonnassa.  
 
Kaikkiin painonhallintaväittämiin, mukaan lukien tuotteisiin liittyvät tarinat, on liitettävä seuraava 
vastuuvapauslauseke: 
 

Kaikki maininnat painonhallinnasta viittaavat Herbalife Nutritionin painonhallinta –ja ravitsemusohjelmaan, 
johon kuuluu muun muassa tasapainoinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, riittävä päivittäinen 

nesteensaanti, ravintolisien käyttö tarvittaessa sekä riittävä lepo. Tulokset vaihtelevat yksilöllisesti. 
 
 
6.1.3. Tuoteväittämät 
Jäsenten TULEE 

• käyttää vain tuoteselosteissa ja Herbalife Nutritionin aineistoissa annettuja väittämiä. 

• liittää kaikkiin väittämiin, mukaan lukien henkilökohtaiset ja tuotetarinat, seuraava 
vastuuvapauslauseke: 
 

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu minkään sairauden diagnosointiin, hoitamiseen, parantamiseen tai 
ehkäisyyn. 

 
Jäsenet EIVÄT SAA 

• väittää Herbalife Nutrition -tuotteiden ehkäisevän, hoitavan tai parantavan mitään sairauksia tai 
lääkärin hoitoa vaativaa tilaa eikä keskustella lääkkeisiin liittyvistä kokemuksista 

• käyttää minkään viranomaisen nimeä tai väittää minkään virallisen tahon suosittelevan tuotteita  

• esittää, että Herbalife Nutrition -tuotteiden käyttämättä jättämisellä voisi olla terveydellisiä vaikutuksia 

• väittää kenenkään yksittäisen lääkärin tai hoitoalan ammattilaisen suosittelevan Herbalife Nutrition -
tuotteita. 

 
 
6.1.4. Ansioväittämät 
Kaikki Jäsenen todellisia tai potentiaalisia tuloja koskevat väittämät katsotaan ansioväittämiksi. Elämäntapaa 
koskevat väittämät (mukaan lukien kuvat esimerkiksi autoista, uima-altaista ja lomamatkoista) lasketaan myös 
ansioväittämiksi. 
Jäsenten vastuulla on noudattaa kussakin toimintamaassaan ansioväittämiin ja henkilökohtaisiin tarinoihin 
sovellettavia lakeja. 

 
34 Väittämiä koskeva laki voi muuttua. Herbalife Nutrition voi julkaista Jäsenten tiedoksi (tätä ei katsota juridiseksi neuvonnaksi) tämän 

säännön, vastuuvapauslausekkeiden sekä Herbalife Nutritionin Suomessa maksamat keskipalkkiot -koosteen päivityksiä osoitteessa 
www.myherbalife.com/fi-FI. Jäsenten edellytetään seuraavan sivustoa säännöllisesti pysyäkseen ajan tasalla Herbalife Nutritionin ohjeista 
ja päivityksistä. 

http://www.myherbalife.com/fi-FI
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Jos Hyvitys- tai Tuotantopalkkiosummia mainitaan erillään suoramyyntituloista, ne on ilmoitettava täsmällisesti 

• alalinjan tuoteostoihin perustuvana provisiopalkkiona. 
 
Herbalife Nutrition -aineistoissa mainittava ansioita koskeva vastuuvapauslauseke: Kaikkiin 
ansioväittämiin, joissa mainitaan Herbalife Nutrition, on liitettävä seuraava vastuuvapauslauseke: 
 

Tulot koskevat ainoastaan mainittuja henkilöitä (tai esimerkkejä) eivätkä edusta keskimääräisiä ansioita. 
Herbalife Nutritionin Jäsenten keskiansioihin voi tutustua Herbalife Nutritionin Suomessa maksamat 

keskipalkkiot -koosteessa verkossa osoitteessa Herbalife.fi ja www.myherbalife.com/fi-FI. 
 
Herbalife Nutrition -aineistoissa käytettävä vaihtoehtoinen vastuuvapauslauseke: Seuraavaa 
vastuuvapauslauseketta voidaan käyttää silloin, kun kuvataan Herbalife Nutritionin Jäsenten eniten 
ansaitsevan prosentin saavuttamia tuloksia: 
 

Tässä esitetyt tulot koskevat Herbalife Nutritionin Jäsenten eniten ansaitsevaa prosenttia. Herbalife 
Nutritionin Jäsenten keskiansioihin voi tutustua Herbalife Nutritionin Suomessa maksamat keskipalkkiot -

koosteessa verkossa osoitteessa Herbalife.fi ja www.myherbalife.com/fi-FI. 
 
 
6.1.5. Vastuuvapauslausekkeiden koko ja sijoittelu 
 

Suulliset esitykset (tallenteet ja live-esitykset)  
Vastuuvapauslausekkeet mainitaan suullisesti väittämän yhteydessä. 
 
Kuvalliset esitykset (tallenteet ja live-esitykset) 
Lavalla tai videolla pidettävissä esityksissä vastuuvapauslausekkeen on oltava luettavissa, ja se on esitettävä 
väittämän läheisyydessä. Kuvaruudulta katsottavissa esityksissä vastuuvapauslausekkeen on oltava 
näkyvissä riittävän kauan ja sen tulee olla kirjoitettu riittävän suurella kirjasinkoolla, jotta keskivertolukija ehtii 
lukea sen kokonaan. 
 
Kirjalliset esitykset 
Vastuuvapauslauseke on esitettävä 
taustasta erottuvalla värillä (esim. mustalla tekstillä valkoisella pohjalla), 
väitteen läheisyydessä (vastuuvapauslausekkeen on oltava samalla sivulla tai ruudulla kuin väittämä) sekä 
kirjasinkoolla, jonka koko on vähintään 75 prosenttia väittämän kirjasinkoosta (vähimmäiskirjasinkoko 10), ja 
sen tulee olla kirjoitettu riittävän suurella kirjasinkoolla, jotta keskivertolukija ehtii lukea sen kokonaan. 
 
 
6.1.6 Kotoa käsin hoidettua liiketoimintaa koskevat väittämät 
Liiketoimintamahdollisuutta esitellessään Jäsenet eivät saa antaa väärää tietoa siitä, miten laajalti 
jäsentoimintaa voidaan harjoittaa yksinomaan kotoa käsin. Jäsenten tulisi korostaa, että henkilökohtainen 
vuorovaikutus on suoramyynnin kulmakivi. 
 
 
6.1.7 Herbalife Nutritionin ja Herbalife Nutritionin Jäsenten välisiä suhteita koskevat väittämät 
Herbalife Nutrition -mahdollisuus tarjoaa Jäsenille potentiaalisen keinon ansaita tuloja, mutta se ei missään 
olosuhteissa ole työpaikka. Herbalife Nutritionin Jäsenet ovat itsensä työllistäviä itsenäisiä toimijoita. Jäsenet 
eivät saa väittää, esittää tai vihjata olevansa Herbalife Nutritionin työntekijöitä, edustajia tai konsultteja tai 
väittää liiketoimintaansa työsuhteeksi. 
 
Jäsenet eivät saa esimerkiksi käyttää termejä ”työtehtävät”, ”palkka”, ”työpaikka”, ”työsuhde” (tai muita 
vastaavia termejä) Herbalife Nutritionin liiketoimintamahdollisuutta esitellessään. 
 
Jäsenet eivät saa käyttää liiketoimintamahdollisuuden markkinointiin ensisijaisesti työpaikkailmoituksiin 
varattuja viestinnän kanavia, kuten ilmoituksia lehtien rekrytointisivuilla tai sähköisillä tai fyysisillä työpaikkojen 
ilmoitustauluilla tai työpaikkojen hakukoneissa, kuten monster.fi- tai ejobs.fi-sivustoilla, ellei  
 

• ilmoituksesta käy näkyvästi ja yksiselitteisesti ilmi, että kyseessä on itsenäisesti hoidettava 
ansaintamahdollisuus tai  

• ilmoituksessa ei ole pakollisia kenttiä, kuten palkkatietoja koskevaa kenttää tai 

• ilmoitukseen on mahdollista liittää säännön 5.2.1 Herbalife Nutritionin ja liiketoiminnan kuvaus 
mukainen toteamus. 

 
 
 
 

http://www.myherbalife.com/fi-FI
http://www.myherbalife.com/fi-FI
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6.1.8 Liiketoimintamahdollisuutta koskevat väittämät 
Jäsenet eivät saa Herbalife Nutrition -liiketoimintamahdollisuutta tarjotessaan tai esitellessään tai siitä 
puhuessaan 
 

• esittää, että Herbalife Nutritionin liiketoimintamahdollisuus olisi franchise-toimintaa35, tai tarjota 
Herbalife Nutrition -jäsenyyden yhteydessä franchise-toimintamahdollisuutta, 

• esittää tai vihjata, että 
o Jäsenten sponsorointi olisi yhtä tärkeää kuin tuotteiden myynti asiakkaille, 
o että Jäsen voi ensisijaisesti hyötyä sponsoroimalla muita Jäseniä, 
o että Jäsenen edellytetään sponsoroivan muita Jäseniä, 
o että Jäsen voi menestyä ilman vähäistäkään työpanosta, 
o että Jäsenten on ostettava Herbalife Nutrition -tuotteita, tai -aineistoja (jäsenpakkausta lukuun 

ottamatta) tai liiketoimintatyökaluja, tai 
o että hyvityksiä, tuotantopalkkioita tai muita etuuksia voidaan kerryttää ensisijaisesti tuotteita 

ostamalla ennemmin kuin tuotteita myymällä. 
 
 
6.2. HERBALIFE NUTRITIONIN IMMATERIAALIOMAISUUDEN KÄYTTÖ 
 

Herbalife Nutritionin keskeisiä vastuita on vaalia Herbalife Nutritionin brändin luotettavuutta. Tässä osiossa 
käsitellään Herbalife Nutritionin aineettoman omaisuuden eli immateriaaliomaisuuden ja sen 
loukkaamattomuuden merkitystä. Herbalife Nutrition valvoo jatkuvasti, ettei sen immateriaaliomaisuutta, kuten 
tavaramerkkejä, logoja, mainoslauseita ja tekijänoikeuksia käytetä markkina-alueilla asiattomasti, 
epäjohdonmukaisesti tai virheellisesti. Näin Herbalife Nutrition voi varmistaa, että sen kovalla työllä ansaittu 
maine maailmanlaajuisena korkealaatuisten ravitsemustuotteiden tuottajana säilyy. 

 
6.2.1 Määritelmät 
 
Tekijänoikeuksien alainen aineisto: Herbalife Nutrition omistaa tekijänoikeudet kaikkeen tuottamaansa ja 
sille tuotettuun painettuun aineistoon, internetissä julkaistuun sisältöön sekä ääni- ja videotallenteisiin. 
 

Tavaramerkki on Herbalife Nutritionin omistama nimi tai symboli, joka osoittaa Herbalife Nutritionin Jäsenten 
myymien ja tarjoamien tuotteiden ja palveluiden alkuperän. Esimerkiksi Herbalife® ja lehtitunnus sekä monet, 
Herbalife Nutritionin tuotemerkit, kuten Niteworks® ja Herbalifeline® Max, ovat Herbalife Nutritionin 
tavaramerkkejä. 
 

Liikenimi on liiketoiminnassa käytettävä nimi, jonka käyttöön Herbalife Nutritionilla on yksinoikeus. 
Esimerkiksi Herbalife International of America, Inc. ja Herbalife International Finland Oy ovat Herbalife 
Nutritionin liikenimiä. Jäsenet eivät saa rekisteröidä liikenimiä, joissa esiintyy sana ”Herbalife” tai muita 
Herbalife Nutritionin brändinimiä.  
 

Bränditunnukset viittaavat tuotteen tai pakkauksen visuaaliseen ilmeeseen, josta kuluttajille käy ilmi tuotteen 
alkuperä. Bränditunnuksiin kuuluu myös Herbalife Nutrition -tuotteiden ja pakkausten muotoilu.  
 

Liikesalaisuus tarkoittaa salassa pidettävää tietoa, joka ei ole yleisesti ulkopuolisten tiedossa ja jolla on 
kaupallista arvoa. Herbalife Nutritionin liikesalaisuuksia ovat muun muassa tuotekoostumukset, alihankkijat, 
kesken olevat brändi- ja tuotekehitysprojektit, liiketoimintasuunnitelmat, prosessit sekä Jäseniin ja 
linjarakenteisiin liittyvät sekä Jäsenten henkilötietoja sisältävät datakokonaisuudet. 
 

Herbalife Nutritionin immateriaaliomaisuus tarkoittaa muun muassa Herbalife Nutritionin tekijänoikeuksien 
alaista aineistoa, tavaramerkkejä, liikenimiä sekä liikesalaisuuksia.  
 
 
6.2.2 Tekijänoikeuksien alainen aineisto 
Herbalife Nutrition omistaa tekijänoikeudet kaikkeen tuottamaansa tai tuotattamaansa painettuun aineistoon, 
internetissä julkaistuun sisältöön sekä ääni- ja videotallenteisiin. Jäsenten on noudatettava latausohjeissa 
mainittuja ehtoja tai muita kirjallisia käyttöehtoja. 
Kaikkeen Herbalife Nutritionin tekijänoikeuksien alaiseen aineistoon on liitettävä seuraava lauseke: 
 

Jäljennetty Herbalife Nutritionin luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään. 
 
Herbalife Nutrition pidättää oikeuden peruuttaa harkintansa mukaan milloin tahansa suostumuksensa sen 
tekijänoikeuksien alaisen aineiston käyttöön. 
 
 

 
35 Herbalife Nutritionilla ei ole yksinmyyntialueita tai franchise-yrityksiä, eikä Herbalife Nutritionin jäsenyys ole franchise-toimintaa. 
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6.2.3 Tavaramerkit, bränditunnukset ja liikenimet 
Jäsenet saavat käyttää vain Herbalife Nutritionilta ladattavia tavaramerkkejä, liikenimiä ja muita 
bränditunnuksia.  
 

• Herbalife Nutritionin tavaramerkkejä ja liikenimiä saa hankkia vain Herbalife Nutritionilta. 

• Jäsenten on aina tuotava selkeästi ilmi, että he ovat Itsenäisiä Herbalife Nutritionin Jäseniä. 

• Jäsenet eivät saa muokata Herbalife Nutritionin tavaramerkkejä tai muita bränditunnuksia muutoin 
kuin muuttamalla niiden kokoa. Koon muuttaminen on sallittua vain silloin, kun kuvan tarkkuus ei kärsi 
eikä muutos vaikuta Herbalife Nutrition -tuotteiden tai -palveluiden laatuun tai niistä saatuun 
vaikutelmaan. 

• Jäsenet saavat käyttää Herbalife Nutritionin tavaramerkkejä ja bränditunnuksia vain niiden käyttöä 
koskevien ajantasaisten ohjeiden mukaisesti.36 

• Jäsenten on tällöin liitettävä oheen seuraava lauseke: ”Tavaramerkit, visuaaliset tunnukset ja muut 
immateriaalioikeudet ovat Herbalife International, Inc.:in tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Käytetty 
Herbalife Nutritionin luvalla.” 

 
Herbalife Nutrition pidättää oikeuden peruuttaa milloin tahansa harkintansa mukaan Jäsenelle antamansa 
luvan näiden käyttöön. 
 
 
6.2.4 Liikesalaisuudet 
Jäsenten on säilytettävä liikesalaisuudet luottamuksellisina, eikä niitä saa luovuttaa muille jäsenyyden 
päätyttyäkään. 
 
 
6.2.5 Käyttö sallittua vain Herbalife Nutrition -liiketoiminnan yhteydessä 
Jäsenet saavat käyttää Herbalife Nutritionin immateriaaliomaisuutta yksinomaan Herbalife Nutrition -
liiketoiminnan harjoittamiseen. 
 
 
6.2.6 TV, Radio, aikakaus- ja sanomalehdet 
Sanat ”Herbalife Nutrition” tai mainintaa tai kuvaa Herbalife Nutrition -tuotteista tai -palveluista ei saa käyttää 
mainoksissa missään mediassa, mukaan lukien painotuotteet, digitaaliset, ääni- tai kuvatallenteet, 
sanomalehdet, aikakauslehdet, radio, televisio ja internet, ellei se ole erikseen sallittu. 
 
 
6.2.7 Maksuttomat puhelinnumerot 
Jäsenellä saa olla käytössään maksuton puhelinnumero, mutta numeron yhteydessä ei saa käyttää Herbalife 
Nutritionin tavaramerkkejä, liikenimiä, tuotenimiä tai sloganeita. Maksuttoman numeron yhteydessä 
esimerkiksi puhelinluettelossa Jäsenen on tuotava esiin, että hän on Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen. 
 
 
6.2.8 Puhelinluettelot 
Jäsenet voivat ilmoittaa tietonsa puhelinluetteloon nimikkeellä Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen, minkä 
lisäksi voidaan ilmoittaa Jäsenen nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero, sähköpostiosoite sekä verkkosivuston 
osoite. Puhelinluetteloiden ilmoituksissa on noudatettava Herbalife Nutritionin mainontaa koskevia Sääntöjä. 
Sanat ”Herbalife Nutrition” (muuten kuin osana termiä ”Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen”) tai muuta 
Herbalife Nutritionin immateriaaliomaisuutta ei saa käyttää muutoin kuin Herbalife Nutritionin ennalta 
hyväksymällä tavalla. Herbalife Nutritionin Jäsenet voivat ilmoittaa yhteystietonsa puhelinluetteloiden 
luokitelluissa ilmoituksissa toimialakategorioissa ”Hiustenhoitotuotteet”, ”Ihonhoitotuotteet”, ”Terveystuotteet”, 
”Ravitsemustuotteet” ja ”Painonhallinta”. 
 
 
6.2.9 Mark Hughesin nimi tai kuva 
Herbalife Nutritionin perustajan Mark Hughesin nimeä tai kuvaa ei saa käyttää missään mainonnassa. 
 
 
6.2.10 Herbalife Nutritionin osoitteet 
Jäsen ei saa käyttää, julkaista tai mainostaa Herbalife Nutritionin toimipaikkojen osoitteita ominaan. 
 
 
 
 

 
36 Opas bränditunnusten käyttöön Itsenäisille Herbalife Nutritionin Jäsenille on saatavissa www.myherbalife.com/fi-FI-sivuston 

aineistokirjastosta. 

http://www.myherbalife.com/fi-FI
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6.2.11 Kolmansien osapuolten immateriaaliomaisuuden kielletty käyttö 
Jäsenet eivät saa käyttää kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien alaista aineistoa, tavaramerkkejä, 
liikenimiä, tuotenimiä (tai niiden muunnelmia), tekstejä, (valo)kuvia, videoita tai grafiikkaa, jotka kuuluvat 
kolmansille osapuolille tai ovat näiden luomia, ellei heillä ole tähän ennalta saatu kirjallinen lupa. Kaikki 
kolmansille osapuolille kuuluva immateriaalioikeuksien alainen omaisuus on selkeästi nimettävä kolmannen 
osapuolen omaisuudeksi, ja Jäsenten on noudatettava kaikkia immateriaalioikeuksien alaisen omaisuuden 
omistajan omaisuutensa käytölle asettamia rajoituksia ja ehtoja. 
 
 
6.2.12 Herbalife Nutritionin jäsenyyden päättyminen 
Jos Herbalife Nutritionin jäsenyys lakkautetaan mistä tahansa syystä, Jäsenen on välittömästi lopetettava 
Herbalife Nutritionin immateriaaliomaisuuden käyttö sekä päivitettävä käyttämiensä sosiaalisen median tilien 
profiilitietoihin, ettei hän toimi enää Itsenäisenä Herbalife Nutritionin Jäsenenä. 
 
 
6.3. MAINONTA JA MYYNNINEDISTÄMINEN 
 
6.3.1 Herbalife Nutritionin Nutritionin mainospohjat 
Jäsenet saavat käyttää Herbalife Nutritionin julkaisemia mainospohjia sellaisenaan ja lisätä niihin vain nimensä 
ja yhteystietonsa. Pohjat ovat ladattavissa osoitteessa www.myherbalife.com/fi-FI. 
 
 
6.3.2 Jäsenten mainokset ja myynninedistämisaineistot 
Herbalife Nutrition tuottaa myynninedistämisaineistoa ja myynnin työkaluja Jäsenten käytettäväksi Herbalife 
Nutrition -liiketoimintansa mainostamiseen ja edistämiseen. Jäsenet voivat tuottaa myös omaa 
markkinointiaineistoa seuraavin ehdoin:  
 

• aineistossa annettavan tiedon on oltava totuudenmukaista ja paikkansapitävää, 

• aineistossa ei saa olla sairauksiin tai niiden hoitoon liittyviä tai lääketieteellisiä väittämiä, 

• aineistossa ei saa viitata työllistymismahdollisuuksiin, 

• aineiston on oltava sovellettavien sääntöjen ja lakien mukaista. 
 
 
6.3.3 Ulkomainonta 
 

Yksityisalueet Jäsenet voivat asettaa mainosmateriaalia esille yksityisalueille, mikäli heillä on alueen 
omistajalta saatu kirjallinen lupa. Lupa-asiakirjana voidaan käyttää Herbalife Nutritionin lupapohjaa ”Lupa 
mainosmateriaalin esittämiseen yksityisalueella”, joka on saatavissa Jäsenpalvelusta sekä osoitteesta 
www.myherbalife.com/fi-FI. 
 

Kun mainosmateriaalia käytetään yksityisissä toimitiloissa tai muussa tilassa, jossa harjoitetaan Herbalife 
Nutrition -liiketoimintaa, materiaali ei saa näkyä tilasta kadulle tai jalkakäytävälle eikä se saa häiritä 
tienkäyttäjiä.  
 

Materiaali on poistettava välittömästi viranomaisen, alueen tai kiinteistön omistajan tai Herbalife Nutritionin 
pyynnöstä.  
 
Julkiset tilat Jäsenet eivät saa kiinnittää mainosmateriaalia julkiseen omaisuuteen, kuten sähkötolppiin, 
valotolppiin, liikennevaloihin, parkkimittareihin tai liikennemerkkeihin. 
 
 
6.3.4 Televisio- ja radiomainonta 
Jäsenet eivät saa lähettää millään televisio-, satelliitti- tai radiokanavalla ääni- tai kuvatallenteita, joissa 
mainitaan Herbalife Nutrition, sen tuotteet tai liiketoimintamahdollisuus seuraavia mainoksia lukuun ottamatta: 
 

Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen 
Soita kuullaksesi tuotteista tai mahdollisuuksista 
(Jäsenen nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite)  

 

Jos Herbalife Nutrition lähettää ohjelmaa televisiossa, satelliittikanavalla tai radioasemalla, Jäsen ei saa 
mainostaa kyseisellä asemalla aikana, joka alkaa tuntia ennen Herbalife Nutritionin lähetystä ja päättyy tunti 
sen jälkeen. 
 
 
  

http://www.myherbalife.com/fi-FI
http://www.myherbalife.com/fi-FI
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6.4. HENKILÖKOHTAISEN ASIAKASSUHTEEN SÄILYTTÄMINEN 
 
6.4.1 Kampanjoiden tarjoaminen ja mainostaminen 
Herbalife Nutritionin Jäsenet ovat itsenäisiä liiketoiminnanharjoittajia, jotka voivat myydä Herbalife Nutritionin 
tuotteita ja Herbalife Nutritionin tuottamaa kirjallisuutta ja kampanjatuotteita valitsemaansa hintaan. Suomessa  
Herbalife Nutrition ehdottaa vähittäishintoja, mutta nämä ovat vain ohjeellisia suositushintoja ja Herbalife 
Nutritionin Jäsenet voivat vapaasti päättää myymiensä tuotteiden vähittäishinnan.   
 
Herbalife Nutritionin Jäsenet ovat vastuussa siitä, että kaikki heidän tarjoamansa kampanjat ovat oikeuden- ja 
totuudenmukaisia eivätkä millään tavalla harhaanjohtavia. Harhaanjohtavat kampanjat vahingoittavat 
Herbalife Nutritionin brändiä ja kaikkien Jäsenten liiketoimintaa. Alla oleva luettelo sisältää esimerkkejä 
harhaanjohtavasta mainonnasta ja kampanjasta, mutta luettelo ei ole kaikenkattava:  
 

• tuotteen mainostaminen alennustuotteena, jos Jäsen on aina myynyt tuotetta kyseiseen hintaan 

• mainoslauseiden, kuten “jopa X % alennusta” ja “alkaen 20 €”, käyttö, kun tarjous kohdistuu vain 
rajoitettuun määrään (alle kymmeneen prosenttiin) tuotteita 

• kampanjan esittäminen määrittämättömän ajanjakson ajan (Jäsenen on aina ilmoitettava kampanjan 
kesto) 

• hinnan, suositushinnan tai tuotteen tavanomaisen hinnan esittäminen yliviivattuna tai vastaavalla 
tavalla, jos Jäsen ei ole koskaan mainostanut tai myynyt tuotetta tällä hinnalla 

• kampanjatuotteiden esitteleminen, kun Jäsen voi kohtuudella olettaa, ettei tämän tuotevarasto riitä 
tuotteiden toimittamiseen annettuun hintaan kohtuullisen ajan sisällä ja kohtuullisissa määrissä 

•  “niin kauan kuin varastoa riittää” tai “osa tuotteista on saatavilla rajoitetusti” tai “vain [X] päivän ajan” 
-tyyppisten ilmaisujen käyttö, kun jonkin tai kaikkien tuotteiden määrä ei ole Jäsenen tiedossa tai 
tuotteita on rajoitetusti 

• perusteeton “saatavilla rajoitettu määrä” tai vastaavien ilmaisujen käyttö kysynnän tai myynnin 
lisäämiseksi 
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Luku 7 – Internet ja sähköinen markkinointi 
 
7.1 JÄSENTEN TOIMINTA 
 
7.1.1 Henkilökohtainen toiminta 
Jäsenet eivät saa julkaista tai levittää internetin kautta tai internetissä olevaa aineistoa, jonka Herbalife 
Nutrition katsoo harkintansa mukaan olevan loukkaavaa, herjaavaa, halventavaa, uhkaavaa, häiritsevää, 
siveetöntä tai pornografista riippumatta siitä, liittyykö julkaisu tai levittäminen Herbalife Nutritioniin. 
 
 
7.1.2 Luvaton tietojärjestelmien käyttö 
Jäsenet eivät saa 

• häiritä tai ryhtyä toimiin, jotka aiheuttavat häiriötä seuraavien verkkosivustojen toimintaan: 
- Herbalife.fi 
- www.myherbalife.com/fi-FI 
- muut Herbalife Nutritionin ja sen Jäsenten ylläpitämät sivustot. 

• Käyttää tai pyrkiä käyttämään tietokonejärjestelmiä tai tietoverkkoja, joihin edellä mainitut sivustot ovat 
yhteydessä, ilman Herbalife Nutritionin ennalta antamaa kirjallista lupaa.  

 
 
7.1.3 Kuluttajien tiedot 
Jäsenet eivät saa myydä, vuokrata tai vaihtaa kuluttajien tai sivuston käyttäjien henkilötietoja (määritelty 
luvussa 12). Jäsenet saavat käyttää tällaisia henkilötietoja vain Herbalife Nutritionin tuotteiden tai 
liiketoimintamahdollisuuden yhteydessä. Jäsen saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin vain siinä tapauksessa, 
että hän on ilmoittanut asiasta asianomaiselle ja Jäsenellä on asianmukainen oikeudellinen peruste tietojen 
käyttämiselle kyseiseen tarkoitukseen. Esimerkkejä asianmukaisista oikeudellisista perusteista ovat: 

• Henkilön antama suostumus 
• Lainmukaisen velvoitteen noudattaminen 
• Henkilön kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano (kuten sopimus tuotteiden myymisestä tälle) 
• Oikeutetut liiketoimintaedut edellyttäen, että ne eivät jää merkitykseltään vähäisemmäksi kuin henkilön 

yksityisyydensuoja. 
 
Jos henkilö tai taho pyytää tietojensa käyttämättä jättämistä, Jäsenen tule välittömästi noudattaa tällaista 
pyyntöä. 
 
 
7.2 JÄSENTEN VERKKOSIVUSTOT 
 
7.2.1 Jäsenten on tuotava esiin suhteensa Herbalife Nutritioniin 
Mikäli Jäsenellä on oma verkkosivusto, jolla käytetään Herbalife Nutritionin tavaramerkkejä tai myydään 
Herbalife Nutritionin tuotteita, hänen on sekaannusten välttämiseksi tuotava selkeästi ja näkyvästi esille, että 
hän on Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen. 

 
Jäsenten täytyy: 

 

• esittää selkeästi Herbalife Nutritionin virallinen ponnahdusikkuna kerran jokaisen verkkosivustolla 
käynnin aikana  

• tuoda selkeästi esille Jäsenen nimi, yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumero sekä 
Independent Herbalife Nutrition Member -tunnus  

• varmistua, että verkkosivu erottuu visuaalisesti Herbalife Nutritionin virallisesta verkkosivusta 
Herbalife.fi 

Independent Herbalife Nutritionin Member -tunnuksen sekä Jäsenen nimen ja yhteystietojen, mukaan lukien 
puhelinnumeron täytyy olla näkyvällä paikalla verkkosivun yläosassa, siten että ne ovat nähtävissä heti 
verkkosivulle saavuttessa ilman että sivua tarvitsee vierittää alaspäin, ja ne täytyy esittää sellaisella 
kirjasintyypillä ja tavalla, että ne kiinnittävät verkkosivuilla vierailevan henkilön huomion.  
 
Tunnuksen ja ponnahdusikkunan voi ladata osoitteesta www.myherbalife.com/fi-FI. Lisää tietoa tunnuksesta 
ja ponnahdusikkunasta on saatavana jäsenpalvelusta ja osoitteesta www.myherbalife.com/fi-FI. 
 
Jäsenen yrityksen nimi tai osoite ei saa korvata Jäsenen omaa nimeä ja yhteystietoja, mutta ne voidaan esittää 
näiden tietojen lisäksi: 

 

• Jäsenen kotisivulla 

• osana Jäsenen yhteystietoja 

• osana julkisesti näkyviä profiilitietoja 
 

http://www.myherbalife.com/fi-FI
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/5BBA5EDE-CB76-457D-8B8F-E3277832F72E/Web/General/Original/fi-FI.zip
https://www.herbalife.fi/
http://www.myherbalife.com/fi-FI
http://www.myherbalife.com/fi-FI
http://www.myherbalife.com/fi-FI
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Nimettömät julkaisut tai salanimen käyttö ovat kiellettyjä. 
 
Herbalife Nutrition pidättää oikeuden vaatia harkintansa mukaan Jäseniä tekemään muutoksia 
verkkosivustoilleen, jotta ne olisivat tämän säännön mukaiset. 
 
 
7.2.2 Verkkotunnukset, sähköpostiosoitteet ja verkkosivustot 
Jäsenet eivät saa käyttää Herbalife Nutritionin immateriaaliomaisuutta 

• verkkosivustojensa verkkotunnuksissa (URL-osoitteissa) 

• verkkosivustojen sivujen nimissä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen Jäsenen kotisivuihin) muutoin 
kuin säännössä 7.2.7 Hakukonemarkkinointi- ja optimointi määritelly tavalla 

• sähköpostiosoitteissaan. 
 
Herbalife Nutritionin immateriaaliomaisuudeksi katsotaan esimerkiksi 

• Herbalife Nutrition 

• Herbalife Nutritionin tuotenimet 
 
Jäsenten on ylläpidettävä itsenäisesti omaa verkkosivustoaan. Samaa sivustoa saa ylläpitää tai sen ylläpitoon 
osallistua ja tilauksia toimittaa vain yksi Jäsen. 
 
Tätä sääntöä rikkovan Jäsenen on siirrettävä verkkotunnuksensa tai sähköpostiosoitteensa Herbalife 
Nutritionille Herbalife Nutritionin pyynnöstä omalla kustannuksellaan. Herbalife Nutrition pidättää myös muut 
oikeutensa ja oikeussuojakeinonsa. 
 
 
7.2.3 Linkit ja viittaukset 
Jäsenet saavat luoda sivustoilleen linkkejä 

• Herbalife.fi-sivuston aloitussivulle (tai muulle Herbalife Nutritionin tuottamalle tai ylläpitämälle 
sivustolle), 

• Jäsenen Herbalife Nutrition -tuotteiden ja -mahdollisuuden markkinointia varten ylläpitämille muille 
sivustoille, 

• kolmansien osapuolten sivustoille, joista on apua Jäsenen Herbalife Nutrition -tuotteiden ja -
mahdollisuuden markkinoinnissa, kunhan sivustot ovat Säännön 7.2.4 mukaisia. 

 
Jäsenet eivät saa käyttää kolmansien osapuolten tavaramerkkejä tai kauppa- tai tuotenimiä 

• verkkosivustojensa verkkotunnuksissa (URL-osoitteissa) 

• sivustonsa sisäisten sivujen nimissä (mukaan lukien aloitussivu) 

• sähköpostiosoitteissaan 

• nimien tunnisteissa tai metatunnisteissa.37 
 
 
7.2.4 Kolmansien osapuolten mainokset Jäsenten verkkosivustoilla 
Jäsenten Herbalife Nutrition -liiketoimintansa yhteydessä käyttämillä sivustoilla saa olla kolmansien 
osapuolten mainoksia, mikäli Herbalife Nutrition EI katso niiden 
 
1. liittyvän mihinkään uskonnolliseen, poliittiseen tai kaupalliseen järjestöön 
2. vahingoittavan Herbalife Nutritionin tai sen Jäsenten mainetta 
3. käyttävän väärin Herbalife Nutritionin immateriaaliomaisuutta 
4. mainostavan suoraan tai epäsuorasti mitään muita 
 

a) suoramyynti- tai verkostomarkkinointiyhtiötä riippumatta siitä, mitä tuotteita yhtiö tarjoaa tai 
b) Herbalife Nutritionin tuotteiden kanssa kilpailevia tuotteita, kuten 

 

i) ateriankorvikkeita 
ii) ravintolisiä tai 
iii) kosmetiikkaa. 

 
 
7.2.5 Kansainvälinen liiketoiminta 
Jäsenet, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa liiketoimintaa kansainvälisillä markkinoilla oman 
verkkosivustonsa tai muiden verkkosivustojen kautta, saavat myydä vain kunkin kohdemaan lakien mukaisia 
tuotteita. 

 
37 Tästä säännöstä voidaan poiketa ainoastaan siinä tapauksessa, että Jäsen on saanut omistajalta ennakkoon kirjallisen suostumuksen. 

Jäsen vapauttaa tällöin Herbalife Nutritionin kaikesta vastuusta liittyen kyseisten kolmansien osapuolten tavaramerkkien, liikenimien ja 
tuotenimien käyttöön. 
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7.2.6 Verkkosivustojen tietosuojailmoitukset ja niiden noudattaminenJäsenten on julkaistava 
riippumattomalla verkkosivustollansa näkyvässä paikassa tietosuojailmoitus, josta kuluttajille käy ilmi, mitä  
henkilökohtaisia tietoja heistä kerätään,miten kerättyjä tietoja käytetään ja kenen kanssa ne jaetaan (mukaan 
lukien Herbalife Nutrition)ja joka sisältää muut jokaisen Jäsenen toimintamaan yksityisyydensuoja- ja 
tietosuojalakien edellyttämät tiedot. 
 
Tämän lisäksi Jäsen on vastuussa kaikkien verkkosivustoansa koskevien sääntöjen ja yksityisyydensuoja- ja 
tietosuojalakien noudattamisesta koskien mm.: 

• tietojenkeruuta, 
• markkinointia, 
• tietoturvaa, luottamuksellisuutta ja tietosuojaloukkauksista ilmoittamista. 

 
 
7.2.7 Hakukonemarkkinointi- ja optimointi 
Jäsenet eivät saa pyrkiä parantamaan hakukonesijoituksiaan harhaanjohtavilla tai vilpillisillä keinoilla. 
 
Jäsenten on myös lisättävä kaikille hakukonetuloksissa esiin tuleville verkkosivuilleen seuraava ilmoitus: 
 

”Tämä on Itsenäisen Herbalife Nutritionin Jäsenen verkkosivusto. 
 
Halutessaan Jäsen voi lisätä yllä olevaan ilmoitukseen oman nimensä. 
 
Jäsenten on tuotava hakukonetuloksissa esiin tulevissa sivutunnisteissa ilmi, että he ovat Itsenäisiä Herbalife 
Nutritionin Jäseniä. 
 
 
7.2.8 Jäsenen verkkosivuston siirto 
Jäsenen, joka aikoo myydä Herbalife Nutritionin tuotteita verkkosivuston38 kautta, jonka on aiemmin omistanut 
toinen jäsen tai entinen jäsen, on haettava Herbalife Nutritionilta kirjallinen suostumus ennen verkkosivuston 
käyttöä Herbalife Nutrition -liiketoiminnan yhteydessä. Suostumuksen myöntämistä ei tule pidättää tai viivyttää 
kohtuuttomasti. Jäsenen sivuston siirtoa koskeva suostumuslomake on saatavilla osoitteessa 
www.myherbalife.com/fi-FI.  
 
Myynti- ja markkinointisuunnitelman eheyden suojelemiseksi Herbalife Nutrition pidättää oikeuden kieltäytyä 
antamasta suostumusta. Suostumuslomake sisältää luettelon tilanteista, joissa suostumus voidaan evätä.  
 
Tämän säännön noudattamatta jättämisestä voi aiheutua jäsenyydellesi vakavia seuraamuksia, mukaan lukien 
osto-oikeuksien keskeyttäminen ja jäsenyyden päättäminen.  
 
 
7.3 MYYNNIN KIELTÄMINEN HUUTOKAUPPASIVUSTOILLA JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN 
TARJOAMILLA VERKKOMYYNTIPAIKOILLA (YHTEISESTI “KOLMANSIEN OSAPUOLTEN 
VERKKOSIVUSTOT”) 
On tärkeää, että kaikki Herbalife Nutritionin tuotteiden markkinointi ja myynti, niin verkossa kuin sen 
ulkopuolellakin, tapahtuu Herbalife Nutritionin laatustandardien mukaisesti ja auttaa edistämään Herbalife 
Nutritionin brändin arvoa ja imagoa ja vastaa Herbalife Nutritionin tuotteiden markkina-asemaa. Tähän 
sisältyen Herbalife Nutritionin tuotteista ei saa esittää laittomia, virheellisiä tai asiattomia väittämiä eikä 
Herbalife Nutritionin tuotteita tule yhdistää muihin tuotteisiin, joista on esitetty tällaisia väittämiä. Lisäksi kaiken 
myynnin tulee tukea ja vahvistaa asiakaspalvelua Jäsenen ja asiakkaan välisen henkilökohtaiseen suhteen 
kautta, jonka kautta toteutuu Jäsen ja yhteisön tuki kilpailuetuna. 
 
Herbalife Nutrition on tietoinen verkkokaupan merkityksen  kasvamisesta jakelukanavana, jonka kautta 
Jäsenen voivat myydä Herbalife Nutritionin tuotteita internetissä. Tämä on yksi niistä syistä, joiden vuoksi 
Herbalife Nutrition on panostanut huomattavasti GoHerbalife-sivuston kehittämiseen, tarjotakseen Jäsenille, 
joiden käytettävissä se on, lainmukaisen ja maksuttoman verkkomyyntialustan.* 
 
Tätä vastoin myynti kolmansien osapuolten verkkosivustojen kautta heikentää henkilökohtaista suhdetta, joka 
Jäsenen tulee luoda asiakkaaseensa. Samalla se myös heikentää Herbalife Nutritionin brändiä, imagoa ja 
markkina-asemaa. Tämä johtuu mm. seuraavista syistä: 
 

(i) Kolmansien osapuolten verkkosivustoilla esitetään kolmannen osapuolen verkkosivuston 

tarjoajan nimi ja logo, 

 
38 Verkkosivusto määritellään kokoelmaksi julkisesti saatavilla olevia, linkitettyjä verkkosivuja, joilla on sama verkkotunnus tai URL-osoite 

ja joita käytetään Herbalife Nutrition -tuotteiden myyntiin. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UME40WU4xN01JVlFPWjZESFdONTBNN1hZRC4u
http://www.myherbalife.com/fi-FI
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UME40WU4xN01JVlFPWjZESFdONTBNN1hZRC4u
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(ii) kolmansien osapuolten sivustoilla esitetään usein vääristettyjä tuotteiden laatuun ja 

ominaisuuksiin liittyviä väittämiä, jotka joissakin yhteyksissä voivat olla virheellisiä tai jopa 

laittomia, ja  

(iii) Herbalife Nutritionin tuotteet esitetään yhteydessä, joka ei vastaa Herbalife Nutritionin tuotteilleen 

toivomaa markkina-asemaa ja imagoa.  

 
Vastaavasti: 
 

◼ Jäsenillä on lupa myydä Herbalife Nutritionin tuotteita: 

a) omien verkkosivustojensa kautta, jos ne vastaavat Herbalife Nutritionin laadunvarmistusta, 

asiakaspalvelua ja teknisiä standardeja  

b) GoHerbalife.com39 -sivuston kautta  
 

◼ Jäsenillä ei ole lupa tarjota myytäväksi, myydä, tarjota tai antaa tarjolle Herbalife Nutritionin tuotteita  

(suoraan, epäsuorasti, millään tavalla tai millään keinoin) pyytämällä tai vastaanottamalla avoimia 

tarjouksia tai julkaisemalla huutokauppasivustoilla myynti-ilmoituksia kiinteällä hinnoittelulla tai muulla 

tavoin millään kaupallisilla huutokauppasivustoilla, verkkohuutokaupoissa, kolmannen osapuolen 

verkkosivuilla tai millään muilla verkkosivuilla, joilla on esitetty kolmannen osapuolen nimi tai logo tai 

jotka muulla tavoin ovat tunnistettavissa kolmannen osapuolen verkkosivuiksi. 

 
 
7.4 SÄHKÖPOSTI 
Nämä säännöt koskevat, sovellettavien lakien ohella, Jäseniä, jotka lähettävät Herbalife Nutrition -tuotteisiin 
tai -mahdollisuuteen liittyviä sähköposteja. 
 

Jäsenten on myös noudatettava Herbalife Nutrition -liiketoiminnassaan käyttämiensä sähköpostipalveluiden 
tarjoajien käyttöehtoja. 
 
 
7.4.1 Vaatimukset ja rajoitukset 
 
1. Kaikkien Jäsenten lähettämien Herbalife Nutritioniin liittyvien sähköpostiviestien tulee täyttää seuraavat 

vaatimukset: 
 
a) Jäsenten on tuotava jokaisessa sähköpostissa ilmi viestin alkuperä: 

i. Viestin lähde- ja kohde- sekä reititystietojen (kuten lähettäjän verkkotunnuksen ja 
sähköpostiosoitteen) on oltava totuudenmukaisia. 

ii. Kunkin viestin lähettäjänä on oltava viestin lähettävä henkilö. 
b) Viestin aihe ei saa olla harhaanjohtava. 

 
2. Seuraavat lisävaatimukset koskevat Jäsenten lähettämiä kaupallisia sähköpostiviestejä riippumatta siitä, 

ovatko viestit osa massapostijakelua tai ovatko aiotut vastaanottajat yrityksiä tai yksityishenkilöitä. 
Kaupallinen sähköpostiviesti on sähköpostiviesti, joka on lähetetty tuotteen tai palvelun mainostamiseksi 
tai sen myynnin edistämiseksi, mukaan lukien sellaisten verkkosivujen sisältö, joita ylläpidetään 
kaupallisessa tarkoituksessa. Kaupallisiksi sähköpostiviesteiksi katsotaan viestit, joissa edistetään 
Herbalife Nutritionin toimintaa. Sähköpostiviesti katsotaan kaupalliseksi, vaikka se sisältäisi muutakin kuin 
kaupallista sisältöä. 

 
a) Jokaisessa viestissä on oltava Jäsenen ajantasainen postiosoite. 
b) Jokaisessa sähköpostissa on oltava selkeät ja näkyvät tiedot siitä, miten lähettäjä voi halutessaan 

kieltää viestien lähettämisen jatkossa: 
i. Viestissä on oltava ajantasainen vastausosoite tai verkko-osoite, jonka kautta vastaanottaja voi 

lähettää viestin lähettäjälle pyynnön, jossa tätä pyydetään lopettamaan sähköpostien 
lähettäminen saajalle (irtisanomismekanismi). Kaikkien irtisanomismekanismien (opt-out) tulee 
pystyä käsittelemään tilauksen irtisanomispyyntö vähintään 30 päivän ajan viestin lähettämisestä. 

ii. Kaikki tilauksen irtisanomispyynnöt tulee käsitellä ilman aiheetonta viivytystä ja Jäsenen on 
tällaisen pyynnön saatuaan välittömästi lopetettava kaupallisten sähköpostien lähettäminen 
kyseiselle henkilölle. 

iii. Irtisanomismekanismi ei saa olla työläs käyttää eikä tilauksen irtisanomisen tule vaatia 
vastaanottajalta muita toimia kuin vastausviestin lähettämisen tai käynnin yhdellä verkkosivulla. 
Irtisanomispyynnön käsittelemiseksi vastaanottajaa ei voida pyytää tai vaatia toimittamaan muita 
henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja kuin sähköpostiosoite. 

iv. Jäsenet eivät voi veloittaa maksua irtisanomispyyntöjen käsittelystä. 

 
39 GoHerbalife on saatavilla tietyillä markkina-alueilla. 
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v. Jokaisen Jäsenen on pidettävä yllä ajantasaista luetteloa henkilöistä (Sähköpostikieltoluettelo), 
jotka ovat kieltäneet sähköpostien lähettämisen, sekä tarkastettava suoramarkkinoinnin 
rajoituspalveluiden rekistereistä, ketkä ovat kieltäneet sähköpostiviestien lähettämisen. 

 
3. Jäsenet saavat lähettää kaupallisia viestejä vain seuraavissa tapauksissa: 

 
i. Jäsenellä on olemassa oleva liikesuhde vastaanottajaan aikaisemman Herbalife Nutritionin 

tuotteeseen liittyvän oston tai maksutoimituksen perusteella (jonka yhteydessä vastaanottajalle 
tarjottiin helppo ja maksuton menetelmä, jota käyttämällä hän voi kieltäytyä vastaanottamasta 
viestejä) tai 

ii. Jäsen on vastaanottajan ystävä tai perheen jäsen tai 
iii. Vastaanottaja on antanut ennakkosuostumuksen, jota tämä ei ole myöhemmin peruuttanut. 

Suostumuksen tulee nimenomaisesti koskea Herbalife Nutritionia koskevia viestejä. 
 

4. Jäsenet eivät saa hankkia sähköpostiosoitteita osoitteidenkeruuohjelmien tai sanakirja- tai 
väsytyshyökkäysten avulla. 

i. Osoitteiden keruulla tarkoitetaan automatisoituja menetelmiä, joilla kerätään verkkosivustoilta tai -
palveluista sähköpostiosoitteita, vaikka kyseisillä sivustoilla tai palveluissa on mainittu, etteivät ne 
anna, myy tai muutoin välitä ylläpitämiään osoitteita muille henkilöille kaupallisen 
sähköpostiviestinnän tarkoituksiin. 

ii. Sanakirjahyökkäyksellä tarkoitetaan automatisoituja keinoja tuottaa mahdollisia sähköpostiosoitteita 
yhdistämällä nimiä, kirjaimia ja numeroita. 

iii. ”Väsytyshyökkäykset” ovat automatisoituja tai manuaalisia yrityksiä löytää mahdollisia 
sähköpostiosoitteita haravoimalla julkisesti saatavilla olevia verkkosivuja @-merkin sisältävien 
merkkijonojen löytämiseksi. 

 
5. Jäsenet eivät saa käyttää komentosarjoja tai muita automatisoituja menetelmiä rekisteröidäkseen useita 

eri sähköpostitilejä ja verkkopalveluiden käyttäjätilejä, joilta lähettää kaupallisia sähköpostiviestejä. 
 

6. Jäsenet eivät saa myydä, vuokrata, vaihtaa tai muutoin siirtää tai julkaista sähköpostiosoitteita, ellei heillä 
ole siihen osoitteen omistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Suostumus raukeaa välittömästi, kun henkilö 
lähettää pyynnön sähköpostien lähettämisen lopettamisesta. 

 
 
7.4.2 Käsky sähköpostituksen lopettamiseen 
Jäsenten on lopetettava sähköpostien lähettäminen välittömästi, mikäli joku valtion viranomainen, sääntelyelin 
tai tietosuojaviranomainen puuttuu heidän viestimiskäytäntöihinsä. Jäsenten on myös ilmoitettava tällaisista 
käskyistä välittömästi Herbalife Nutritionille. 
 
 
7.5 SOSIAALINEN MEDIA 
Nämä säännöt koskevat Jäseniä, jotka käyttävät sosiaalisen median sivustoja, kuten Facebookia, Instagramia, 
YouTubea, Twitteriä, Pinterestiä ja Snapchatia sekä verkkoyhteisöjä kuten blogeja. Nämä säännöt ovat 
voimassa sovellettavien lakien lisäksi. 
 
7.5.1 Vastuu julkaisuista 
Jäsenet ovat vastuussa kaikesta verkossa julkaisemastaan Herbalife Nutritioniin liittyvästä sisällöstä. 
Sosiaalisen median palveluita osana Herbalife Nutrition -liiketoimintaansa käyttävien Jäsenten on tuotava 
selkeästi ja näkyvästi ilmi oma nimensä sekä se, että he ovat Itsenäisiä Herbalife Nutritionin Jäseniä. 
 
 
7.5.2 Sosiaalinen media myynnin ja markkinoinnin välineenä 
Sosiaalisen median sivustoja ei saa käyttää Herbalife Nutritionin tuotteiden myyntiin. Herbalife Nutrition -
tuotteiden verkkomyyntiä voi harjoittaa vain Jäsenen verkkosivuston kautta. 
 
 
7.5.3 Julkaisut ja väittämät 

Jäsenten on annettava kaikissa sosiaalisen median julkaisuissaan yksinomaan täsmällistä ja 
totuudenmukaista tietoa. Kaikkien väittämien, kuvausten sekä henkilökohtaisten ja tuotetarinoiden on oltava 
Herbalife Nutritionin sääntöjen mukaisia, mukaan lukien säännöt väittämistä ja esityksistä. Katso osio 6.1 
Väittämät ja esitykset.   
 
 
7.5.4 Herbalife Nutritionin immateriaaliomaisuuden käyttö 
Sosiaalisen median käyttäjänimien ja julkaisujen on oltava säännön 6.2. Herbalife Nutritionin 
immateriaaliomaisuuden käyttö mukaisia. Kuten säännössä edellytetään, Jäsenet saavat käyttää 



Page 41 of 65  SISÄLLYS  603469-FI-00N (Corp. Version 34P) Rev. 10-February-2021 

liikenimeä ”Herbalife Nutrition” vain sellaisissa yhteyksissä, joista käy selkeästi ilmi, että Jäsen on Herbalife 
Nutritionin itsenäinen Jäsen. 
 
Herbalife Nutrition -liikenimeä ei saa käyttää sosiaalisen median käyttäjänimissä tai julkaisuissa esimerkiksi 
seuraavanlaisilla tavoilla: 

• ”Herbalife Nutrition -sivu” 

• ”Tietoa Herbalife Nutritionista” 

• ”Herbalife Nutrition -hyvinvointihaaste” 
 
Herbalife Nutrition -liikenimeä on sallittua käyttää sosiaalisen median käyttäjänimissä tai julkaisuissa 
esimerkiksi seuraavanlaisilla tavoilla: 

• “Maija Mallikas – Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen” 

• “Tammikuun hyvinvointihaaste – Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen” 

• “Formula 1 -pirtelöt – Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen” 

• #HerbalifeNutrition 

• #TeamHerbalife 

• #Herbalife24 
 
Jäsenet saavat kuitenkin käyttää aihetunnisteita (hashtageja), joissa esiintyy yrityksen virallinen 
liikenimi ”Herbalife Nutrition”, jakaa yhtiön sosiaalisen median julkaisuja sekä jakaa linkkejä yhtiön virallisiin 
sivustoihin ja sosiaalisen median kanaviin. 
 
 
7.5.5 Valokuvat ja video- ja äänitallenteet 
Jäsenet voivat julkaista ääni- ja videotallenteita YouTubessa tai vastaavissa sosiaalisen median palveluissa, 
mikäli niiden sisältö on Herbalife Nutritionin Sääntöjen mukaista. 
 
Herbalife Nutrition pidättää oikeuden määrittää harkintansa mukaan, rikkovatko tallenteet tai kuvat sekä niiden 
käyttötapa Herbalife Nutritionin sääntöjä tai heikentävätkö ne Herbalife Nutritionin mainetta. Herbalife Nutrition 
pidättää itsellään oikeuden edellyttää tällaisten kuvien tai tallenteiden poistamista. Jäsenten on noudatettava 
yksityisyydensuojaa ja immateriaalisoikeuksia koskevia lakeja sekä sosiaalisen median palvelun käyttöehtoja, 
ohjeita tai vastaavia ehtoja sekä Herbalife Nutritionin sääntöjä julkaistessaan kuvia tai tallenteita muista 
ihmisistä sosiaalisen median sivustoilla. 
 
 
7.5.6 Käyttöehdot 
Jäsenten on noudatettava Herbalife Nutrition -liiketoiminnassaan käyttämiensä sosiaalisen median 
palveluiden käyttöehtoja ja -ohjeita. 
 
 
7.5.7 Ammattimainen toiminta 
Jäsenten ei pidä reagoida julkaisuihin, joissa heistä, muista Itsenäisistä Jäsenistä tai Herbalife Nutritionista 
kirjoitetaan negatiiviseen sävyyn. Tällaisista julkaisuista voi ilmoittaa Herbalife Nutritionille sähköpostitse 
osoitteeseen. 
MPCFinland@herbalife.com.  
 
 
7.5.8 Seuraajien ja tykkäysten ostaminen 
Jäsenet eivät saa ostaa seuraajia tai tykkäyksiä40, tai käyttää mitään muitakaan harhaanjohtavia tai vilpillisiä 
keinoja esittääkseen sosiaalisen median tilejään tai sivujaan todellista suositumpana. 
 

 

7.5.9 Viestinnän kohdentaminen toisen henkilön seuraajiin sosiaalisen median alustoilla 
Jäsenet eivät saa järjestelmällisesti kohdentaa viestintää toiseen Jäseneen tai tämän seuraajiin myydäkseen 
Herbalife Nutrition -tuotteita tai hankkiakseen asiakaskontakteja. Tiedonlouhinta ja verkkosivujen haravointi 
(esimerkiksi erilaisia hakurobotteja käyttämällä) katsotaan vilpilliseksi, ja se on kiellettyä. 
 
 
7.5.10 Tiedonlouhinta- ja haravointiohjelmistojen käyttö 
Jäsenten, jotka käyttävät sosiaalista mediaa Herbalife Nutrition -liiketoiminnassaan, on noudatettava 
käyttämiensä sosiaalisen median palveluiden tietosuojasääntöjä ja käyttöehtoja sekä 

 
40 Seuraaja on henkilö, joka tilaa sosiaalisen median tilin saadakseen päivityksiä. Facebookissa, henkilö joka tykkää sivusta on seuraaja, 

ystävä tai fani. Tykkäys on Facebook-, Twitter- tai Instagram-käyttäjän suorittama teko. Julkaisun kommentoimisen tai jakamisen sijaan 
käyttäjä voi napsauttaa Tykkää-painiketta osoittaakseen nopealla tavalla pitävänsä julkaisusta. 

mailto:MPCFinland@herbalife.com
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internetpalveluntarjoajien ehtoja. Tiedonlouhinta ja verkkosivujen haravointi (esimerkiksi erilaisia 
hakurobotteja käyttämällä) katsotaan vilpilliseksi toiminnaksi, ja se on kiellettyä. 
 
 
7.5.11 Asiattomat viestintäkäytännöt 
Jäsenten, jotka käyttävät sosiaalista mediaa Herbalife Nutrition -liiketoiminnassaan, on noudatettava 
käyttämiensä sosiaalisen median palveluiden käyttösääntöjä ja ehtoja. Ei-toivottujen kaupallisten viestien 
lähettäminen on kiellettyä. Jäsenten tulee varmistaa, että heillä on lupa ottaa yhteyttä henkilöihin ja heidän on 
lopetettava viestintä, jos vastaanottaja niin pyytää. 
 
 
7.6 PUHELINMYYNTI 
 

Puhelinmyynnille on asetettu selkeitä rajoituksia lainsäädännössä. Nämä Säännöt on laadittu Jäsenille tiedoksi 
(muttei juridiseksi ohjeistukseksi). Jäsenten vastuulla on perehtyä sovellettaviin puhelinmyyntiä koskeviin 
lakeihin ja noudattaa niitä. 

 
Mikäli Jäsenet tekevät sopimuksia palveluntarjoajien kanssa, Jäsenten on vahvistettava, että palveluntarjoajan 
palvelut ovat sovellettavien lakien mukaisia. Palveluntarjoajan toimet tai tekemättä jättämiset katsotaan 
Jäsenen toimiksi tai tekemättä jättämisiksi. 
 
 
7.6.1 Määritelmät 
Automaattinen numeronvalitsin 
Laite, joka valitsee puhelinnumerot automaattisesti, mukaan lukien tietokoneohjatut laitteet, jotka suorittavat 
valitsemistoiminnon riippumatta siitä, onko valittavat numerot ohjelmoitu laitteeseen ennalta vai valitaanko 
numerot sattumanvaraisesti.41 
 

Faksien massalähetys/roskafaksit 
Faksien lähettäminen vastaanottajille, jotka eivät ole pyytäneet faksia, sekä laitteet, joilla voidaan lähettää 
useita fakseja useille vastaanottajille kerralla. 
 

Vakiintunut liikesuhde 
Jäsenen ja puhelimitse tilauksen tehneen henkilön suhde, joka perustuu 
 

• tilaajan tekemään ostoon tai liiketoimeen puhelua välittömästi edeltäneiden 18 kuukauden aikana, ellei 
suhdetta ole aiemmin päätetty. 
 

• tilaajan tuotteita tai palveluita koskevaan kyselyyn puhelua välittömästi edeltäneiden kolmen 
kuukauden aikana, ellei suhdetta ole aiemmin päätetty. 

 

(Mikäli Jäsen saa tilaajalta pyynnön lopettaa yhteydenotot, pyyntö päättää vakiintuneeksi katsotun liikesuhteen 
siinäkin tapauksessa, että tilaajan liiketoimet Jäsenen kanssa jatkuvat.) 
 

Ennakkosuostumus 
Jäsenen ja kuluttajan välinen kirjallinen sopimus tai sähköposti, jossa kuluttaja antaa selkeästi 
suostumuksensa Jäsenen Herbalife Nutrition -tuotteita tai -mahdollisuutta koskeviin yhteydenottoihin ja jossa 
mainitaan puhelin- tai faksinumero, johon Jäsen voi ottaa yhteyttä. 
 

Puhelinmyynti 
Tuotteen tai palvelun myynti, kaupittelu, markkinointi, myynnin edistäminen tai esittely lanka- tai 
matkapuhelimen, tekstiviestin, faksin, automaattisen numeronvalitsijan tai ennalta äänitetyn tai keinotekoista 
ääntä käyttävän tallenteen avulla. 
 
 
7.6.2 Puhelinmarkkinointia koskevat vaatimuksetJäsenten vastuulla on noudattaa puhelinmarkkinointia 
koskevia lakeja ja rajoituksia sekä suoramarkkinointikieltoja. Tämä koskee niin tavallisia puheluita kuin 
muitakin puhelinmarkkinoinnin muotoja. 
 

Jäsenet eivät saa ottaa puhelimitse tai faksilla yhteyttä henkilöihin tai tahoihin, jotka ovat kieltäneet 
henkilötietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin. Jäsenet saavat ottaa puhelimitse tai faksilla yhteyttä 
VAIN sellaisiin henkilöihin tai tahoihin, jotka ovat antaneet yhteydenottoihin ennakkosuostumuksen, jota he 

 
41 Mukaan lukien tietokoneohjatut laitteet, kuten 

• ennakoivat puhelunvalitsimet, jotka soittavat puheluita myyjän puolesta ja yhdistävät vastatut puhelut puhelinmyyjälle tietyn ajan 
kuluessa. 

• esikatseluvalitsimet, jotka näyttävät soitettavan numeron puhelinmyyjän näytöllä ja soittavat numeroon tämän puolesta myyjän 
näin valitessa. 
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eivät ole myöhemmin peruuttaneet ja joiden kanssa Jäsenellä on vakiintunut liikesuhde tai joiden kanssa 
Jäsenellä on henkilökohtainen suhde. 
 

Puhelinmarkkinointia harjoittavien Jäsenten tulee 
 

• perehtyä kunkin toimintamaansa suoramarkkinointikieltorekistereihin, 

• poistaa rekisteristään uudet suoramarkkinointikiellon asettaneet numerot vähintään 28 päivän välein, 

• luoda oma yritystili kieltorekisteripalveluihin, (omalla tai yrityksensä nimellä42) 

• maksaa mahdolliset kieltorekisterien käyttöön liittyvät maksut, 

• ylläpitää omia rekistereitään henkilöistä ja tahoista, jotka ovat kieltäneet yhteydenotot, 

• ylläpitää kirjallista ohjeistusta kieltorekisterien ja muiden puhelinmyyntivaatimusten noudattamisesta, 

• perehdytettävä kaikki puhelinmyyntiä Jäsenen puolesta harjoittavat henkilöt näihin Sääntöihin. 

• Jäsenet eivät saa käyttää kolmansien osapuolten puhelinmarkkinointiin tarjoamia puhelinnumeroita, 
jotka ovat jossakin suoramyyntikieltorekisterissä tai Jäsenen omassa kieltorekisterissä. 

 

Kunkin maan sisällä tai maasta toiseen soitettaviin myyntipuheluihin voidaan soveltaa myös muita määräyksiä. 
Jäsenen vastuulla on perehtyä soittokieltorekistereihin liittyviin lakeihin ja määräyksiin ja noudattaa niitä. 
 
 
7.6.3 Automaattiset numeron valitsimet 
Jäsenet eivät saa käyttää automaattisia numeron valitsimia Herbalife Nutrition -liiketoiminnan, -tuotteiden tai -
mahdollisuuden yhteydessä. 
 
 
7.6.4 Ennalta äänitetyt tai keinotekoiset ääniviestit 
Jäsenet eivät saa käyttää ennalta äänitettyjä tai synteettisiä ääniviestejä Herbalife Nutrition -liiketoiminnan 
yhteydessä. 
 
 
7.6.5 Faksit, joiden lähettämiseen ei ole vastaanottajan lupaa 

• Jäsenet eivät käyttää ryhmä- tai roskafaksipalveluita. 

• Jäsenet saavat lähettää fakseja vain henkilöille, joiden kanssa Jäsenellä on vakiintunut liikesuhde ja 
jotka ovat antaneet faksien lähettämiseen ennakkosuostumuksen, jota he eivät ole myöhemmin 
peruuttaneet. 

• Jäsenet saavat tällaisessa tapauksessa lähettää fakseja vain sellaisiin numeroihin, jotka he ovat 
saaneet 

- vastaanottajan vapaaehtoisesti ilmoittamana 
- luettelosta, mainoksesta tai verkkosivustosta, johon vastaanottaja on vapaaehtoisesti antanut 

faksinumeronsa.  

• Kaikissa fakseissa on oltava 
- ensimmäisellä sivulla selkeä ja näkyvä ilmoitus, josta käy ilmi, että vastaanottaja voi pyytää 

lähettäjää olemaan lähettämättä jatkossa hänelle fakseja ja että pyyntöön on reagoitava lain 
mukaan 30 päivän kuluessa 

- maan sisäinen puhelinnumero ja faksinumero, johon vastaanottaja voi jättää pyynnön, 
- vähintään yksi maksuton viestintäkanava, jonka kautta vastaanottaja voi välittää pyynnön 

Jäsenelle, kuten verkkosivun osoite, sähköpostiosoite tai maksuton puhelinnumero. 

• Jäsenen on hyväksyttävä ja käsiteltävä pyyntö välittömästi ja pantava se täytäntöön 30 päivän 
kuluessa. 

• Kaikissa fakseissa on oltava (joko kunkin sivun ylä- tai alatunnisteessa tai ensimmäisellä sivulla) 
- lähetyspäivä ja kellonaika, 
- lähettäjän tiedot (Jäsenen oma tai yrityksen nimi), 
- lähettävän faksin ja Jäsenen puhelinnumero. 

 
 

7.6.6 Viranomaisten yhteydenotot 
Jäsenten on lopetettava puhelinmarkkinointi välittömästi, mikäli joku viranomainen puuttuu heidän 
viestimiskäytäntöihinsä. Jäsenten on myös ilmoitettava tällaisista yhteydenotoista välittömästi Herbalife 
Nutritionille.  

 
42 Jäsenet eivät saa viitata Herbalife Nutritioniin myyjänä tai asiakkaana. 
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Luku 8 – Nutrition Club -toiminta 
 

Monet Jäsenet hyödyntävät Nutrition Clubeja menestyksekkäänä liiketoimintamuotona. Nutrition Club -
toiminnan tarkoituksena on esitellä ja jälleenmyydä Herbalife Nutrition -tuotteita uusille ja nykyisille asiakkaille 
sekä tarjota asiakkaille erilaisia aktiviteetteja. Vaikka tämä osio tarjoaa lyhyen selvityksen Nutrition Clubien 
toiminnasta, sen ei ole tarkoitus korvata jäsenten osana Nutrition Club -ohjemaa saamaa kattavaa koulutusta. 

 
Nutrition Clubit (jäljempänä myös ”klubit”) tarjoavat rennon ja luontevan ympäristön, jossa ihmiset voivat: 

• esitellä Herbalife Nutritionin toimintaa mahdollisille uusille jäsenille 
• jakaa Herbalife Nutritionin tuotteiden käyttöön liittyviä ohjeita ja vinkkejä 
• asettaa tavoitteita terveellisten elämäntapojen saavuttamiseksi 
• osallistua terveellisiä elämäntapoja edistäviin aktiviteetteihin 
• ystävystyä ihmisten kanssa, joilla on samanlaiset elämäntapatavoitteet 
• olla sosiaalisia 
• keskustella hyvästä ravitsemuksesta 
• saada tietoa säännöllisen liikunnan merkityksestä 
• laatia suunnitelmia terveellisten elämäntapojen saavuttamiseksi 

 
Klubin toiminnan on noudatettava näitä sääntöjä. Sosiaalisen median palveluita osana Herbalife Nutrition -
liiketoimintaansa käyttävien jäsenten on tuotava selkeästi ja näkyvästi ilmi oma nimensä sekä se, että he ovat 
itsenäisiä Herbalife Nutritionin jäseniä. 
 
 
8.1. YLEISET SÄÄNNÖT  
 
8.1.1 Tarkastukset 
Jäsenen on toimittava yhteistyössä Herbalife Nutritionin kanssa, mikäli Herbalife Nutrition tarkastaa Nutrition 
Club -toiminnan sääntöjenmukaisuuden. Jäsenet hyväksyvät, että Herbalife Nutrition saattaa Nutrition Club -
tarkastuksissa käyttää apuna kolmansia osapuolia, esimerkiksi koevierailijoita. 
 
 
8.1.2 Koulutus 
Klubin pitäjän on saatava koulutusta asiantuntevalta ylälinjan jäseneltä tai paikallisista Herbalife Nutritionin 
koulutustapahtumista. Lopullinen vastuu Nutrition Clubien pitäjien koulutuksesta on ensimmäisellä ylälinjan 
TAB Teamiin kuuluvalla jäsenellä.43 
 
 
8.1.3 Työntekijät 
Vain Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen voi toimia Nutrition Clubin pitäjänä.  jäsen ei saa käyttää 
työntekijöitä apunaan Nutrition Club -toiminnassa. 
 
 
8.1.4 Klubit eivät ole franchising-yrityksiä 
 
Jäsenet eivät saa sanoa tai vihjata, että Nutrition Clubit ovat franchising-yrityksiä, eivätkä he saa periä maksua 
toiselta jäseneltä klubin avaamiseen tai toimintaan liittyvästä avusta tai neuvoista (muuten kuin säännössä 
8.1.2 Koulutus ilmoitetulla tavalla). 
 
Klubit eivät ole franchising-yrityksiä, ja ne eroavat franchising-yrityksistä monin tavoin:  

• Herbalife Nutrition ei veloita jäseniltä maksua klubin avaamisesta tai muita franchising-maksuja 

• jäseniä ei velvoiteta tekemään minkäänlaisia ostoja Herbalife Nutritionilta 

• klubeihin ei sovelleta franchising-lakeja, jotka edellyttävät muun muassa franchising-asiakirjan 
esittämistä mahdollisille ostajille 

 
 
8.1.5 Itsenäinen liiketoiminta 
Jäsenet ovat itsenäisiä liiketoiminnanharjoittajia ja heidän klubinsa ovat Herbalife Nutritionista riippumattomia. 
Herbalife Nutrition ei hyväksy, suosittele, valtuuta, takaa tai ota itselleen mitään velvoitteita tai vastuuta liittyen 
yksittäisten klubien toimintaan. 
 

 
43 Jäsenten on säilytettävä yksityiskohtaiset tiedot ja todistusasiakirjat eritellyistä kuluista ja veloitetuista maksuista kahden (2) vuoden 

ajan. Herbalife Nutrition voi pyytää jäljennöksiä tarkistaakseen säännön 3.3.1 Ei voittoa liiketoimintatyökalujen myynnistä ja säännön 5.1.1 
Organisaation johtaminen ja koulutus noudattamisen. Säännöt kieltävät jäseniä tekemästä voittoa liiketoimintatyökaluilla, koulutuksilla tai 
kokouksilla. 
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8.1.6 Ensisijainen klubin pitäjä 
Yksi jäsen on nimettävä klubin ensisijaiseksi pitäjäksi, jonka on otettava täysi vastuu kaikista klubin 
toiminnoista ja valvottava niitä. 44  
 

Jos useampi jäsenen pitää klubia yhdessä, klubin ensisijaisen pitäjän on nimettävä toinen jäsen vastuulliseksi, 
kun hän ei ole itse läsnä klubilla. 
 
 
8.1.7 Hyvät naapurisuhteet 
Nutrition Clubin pitäjän tulee aina ottaa naapurit huomioon (etenkin silloin, jos hän järjestää toimintaa omassa 
kodissaan). Klubilla saa olla vain rajoitettu määrä henkilöitä, ja klubin pitäjän on huolehdittava siitä, ettei 
tapaamisista aiheudu ympäristössä kohtuutonta meluhaittaa, liikennettä tai muuta häiriötä. 
 
 
8.1.8 Lainmukainen toiminta 
Jäsenten tulee muiden liiketoimintojen tapaan noudattaa kaikkia klubin toimintaa koskevia lakeja ja 
määräyksiä, mukaan lukien toimilupia, elintarvikkeita, palo- ja turvallisuusvaatimuksia, kuluttajansuojaa, 
yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia lainsäädäntöjä ja verovelvoitteita 45. Nutrition Club -toimintaa 
suunnittelevan tai harjoittavan jäsenen on toimittava yhteistyössä viranomaisten kanssa ja annettava 
toiminnastaan paikkansapitävää tietoa 
 
 
8.1.9 Klubien sijaintia ei ole rajoitettu 
Nutrition Clubit eivät toimi yksinoikeudella eivätkä ne voi rajoittaa muiden Nutrition Clubien toimintaa tietyllä 
alueella. Nutrition Clubin voi perustaa missä tahansa, missä se on laillista. 
 
 
8.1.10 Useiden  klubien pitäminen 
Jäsenellä voi olla enintään kaksi Nutrition Clubia samanaikaisesti ja tehdä enintään kaksi vuokrasopimusta 
klubien toimintaa varten, jollei jäljempänä esitetystä poikkeuksesta muuta johdu.46 
 
Jäsen voi tehdä useampia vuokrasopimuksia Nutrition Clubien toimintaa varten Herbalife Nutritionin harkinnan 
mukaan, jos seuraavista on riittävästi näyttöä: 
 

• Nutrition Club ei ole franchising-yritys (katso sääntö 8.1.4 Klubit eivät ole franchising-yrityksiä) 

• klubia ei myydä voitolla (katso sääntö 8.2.12 Klubien myynti on kiellettyä) 

• muilta jäseniltä klubin tilojen käytöstä perittävät vuokra- tai toimitilakulut eivät ylitä suoraan 
muiden jäsenten tilojen käyttöön liittyviä kuluja (katso sääntö 8.1.11 Klubin tilojen jakaminen) 

• klubin omistaja tai pitäjä ei kohdista jäsenille tuotemyyntiä tai volyymipisteitä pätevöitymisten 
helpottamiseksi tai muuhun toimintaan, joka rikkoisi sääntöä 3.1.10 Myynti- ja 
markkinointisuunnitelman väärinkäyttö 

 
 
8.1.11 Klubin tilojen jakaminen  
Klubin pitäjä, joka veloittaa muita jäseniä klubin tilojen käytöstä, saa periä vuokrana tai toimitilakuluina enintään 
suoraan muiden jäsenten tilojen käyttöön liittyvien kulujen verran. Klubin pitäjä ei saa kerryttää voittoa 
veloittamalla muita jäseniä klubin tilojen käyttämisestä. Klubin tiloja alivuokraavien jäsenten on täytettävä 
säännön 8.4.1 Klubin rekisteröinti rekisteröintivaatimukset 
 
 
8.1.12 Pakolliset tiedotteet 
Nutrition Club -toimintatiedotteen sekä -hygieniatiedotteen on oltava esillä näkyvällä paikalla jokaisella klubilla.   
 

Tiedotteiden koon on oltava vähintään 21 x 29,7 cm (A4) ja fonttikoon vähintään 17 pistettä 47 
 
 
  

 
44 Nutrition Clubin toimintatiedotteesta on aina käytävä ilmi vastuullisen jäsenen nimi ja yhteystiedot. Jos jäsen ei ole paikalla, hänen on 

nimettävä toinen jäsen (jonka jäsen on henkilökohtaisesti kouluttanut) valvomaan kaikkia klubin toimintoja. Tällöin nimi ja yhteystiedot on 
päivitettävä tiedotteeseen vastaavasti.  
 

45 Jäsenten on tutustuttava näihin kysymyksiin oman oikeudellisen ja veroneuvojansa kanssa ennen Nutrition Clubin avaamista. 
 

46 Tätä sääntöä sovelletaan jäseneen, joka toimii yksityishenkilönä, yhtiön kautta tai millään muulla tavalla. 
 

47 Nämä tiedotteet ovat kopioitavissa www.myherbalife.com/fi-FI-sivustolla. 

http://www.myherbalife.com/fi-FI
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8.1.13 Hygienia 
Herbalife Nutrition -tuotteiden tarjoaminen klubin asiakkaille edellyttää, että klubin pitäjä varmistaa hyvän 
hygieniatason ja pitää klubin puhtaana ja hygieenisenä. Seuraavat hygieniakäytännöt ovat pakollisia, mutta 
Herbalife Nutrition ei voi kuitenkaan taata, että nämä käytännöt varmistavat paikallisten lainsäädäntöjen 
noudattamisen. Klubien pitäjät ovat vastuussa kaikkien lakisääteisten elintarviketurvallisuutta koskevien lakien 
ymmärtämisestä ja noudattamisesta. 
 
Ruoan hankinta, käsittely ja valmistus: 

• hanki hedelmät, vihannekset ja muut kuin Herbalife Nutritionilta hankitut ainesosat luotettavilta 
toimittajilta, jotka ylläpitävät korkeita ruokien puhtauden ja turvallisuuden standardeja 

• tarkista tuotteiden tuoreus ja laatu heti toimitettaessa ja vielä uudestaan ennen käyttöä 
• valmista tarjottavat juomat aina puhtaaseen veteen 
• kaikki käytettävät keittiövälineet, mukaan lukien sekoittimet ja leikkuulaudat, on puhdistettava 

huolellisesti aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen 
• puhdista jääkaappi vähintään kerran viikossa 
• juomat on aina tarjottava kertakäyttömukeista 

 
Helposti pilaantuvat ja hyvin säilyvät tuotteet: 

• käytä tuotteet siinä järjestyksessä kuin olet ne hankkinut 
• älä käytä tuotteita niiden viimeisen suositellun käyttöpäivän jälkeen 
• pese hedelmät ja kasvikset aina ennen käyttöä 
• säilytä helposti pilaantuvat tuotteet aina niin, etteivät ne vahingoitu tai pilaannu tai ettei niihin pääse 

ulkopuolisia epäpuhtauksia 
• säilytä Herbalife Nutrition -tuotteet ja hyvin säilyvät tuotteet viileässä ja puhtaassa paikassa, jossa on 

riittävä ilmanvaihto 
 
Henkilökohtainen hygienia: 

• pese kädet ja kyynärvarret säännöllisesti saippualla ja lämpimällä vedellä aina jos: 
- olet käynyt vessassa 
- aiot käsitellä tai olet käsitellyt ruokaa 
- olet aivastanut, yskinyt tai niistänyt nenäsi 
- olet tupakoinut, syönyt, juonut tai poistunut Nutrition Clubin tiloista 
- olet koskenut hiuksiisi tai muihin kehonosiisi 
- olet koskenut toista ihmistä 
- olet käsitellyt käytettyjä tai likaisia keittiövälineitä tai muita välineitä 

• huolehdi aina vaatteidesi ja hiustesi puhtaudesta ja siisteydestä 
• poistu klubin tiloista välittömästi, jos tunnet olosi sairaaksi, vaikka klubi olisi suljettava (mikäli 

mahdollista, toinen Nutrition Club -toimintaa varten koulutuksen saanut jäsenet voi toimia sijaisenasi 
poissaolosi ajan) 

 
Nutrition Clubin tilat: 

• varo läikyttämästä ruoka-aineita, siivoa kaikki roiskeet viipymättä ja kehota paikalla olevia henkilöitä 
varovaisuuteen, kunnes siivous on suoritettu 

• huolehdi siitä, että kaikkialla tiloissa on useita kannellisia roska-astioita, joissa on kestävä roskapussi 
ja tyhjennä roska-astiat säännöllisesti 

 
 
8.2. NUTRITION CLUBIN PITÄMINEN 
 
8.2.1 Maksut 
Klubin pitäjä voi veloittaa Nutrition Club -maksuja mihin tahansa pitäjän valitsemaan hintaan. Lisäoikeuksista 
perittävät porrastetut Nutrition Club -maksut ovat sallittuja 48 
 
Nutrition Clubin pitäjän vastuulla on perehtyä toimintaan sovellettaviin lakeihin ja verotukseen ja toimia niiden 
mukaisesti.49 
 
 
8.2.2 Vapaaehtoinen osallistuminen 
Klubiin osallistuminen on osallistujan tai vieraan oma päätös (riippumatta siitä onko hän jäsen vai ei). Klubin 
pitäjät eivät saa sanoa tai vihjata, että klubiin osallistuminen olisi pakollista. 

 
48 Jos klubin pitäjä ansaitsee verotettavia myyntituloja, häntä voidaan vaatia perimään ja maksamaan arvonlisäveroa. Klubin pitäjien on 

tarjottava kuitti Nutrition Club -maksuista ja klubin asiakkaiden tuoteostoista. 

Kysy omalta veroneuvojalta lisätietoja, onko Nutrition Clubisi velvollinen tekemään arvonlisäveroilmoituksia. 
 

49 Jäsenet, jotka tarjoavat useampia osallistumismaksuvaihtoehtoja, saattavat joutua todennäköisemmin maksamaan veroja ja 

noudattamaan ruoan tarjoamista koskevia määräyksiä. 
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8.2.3 Klubin tilaisuudet ja palvelut 
Nutrition Clubien on tarjottava osallistujilleen 

• säännöllisiä kokoontumismahdollisuuksia ja 

• ravitsemusta ja painonhallintaa käsitteleviä koulutus- ja valmennustilaisuuksia (ryhmissä tai 
henkilökohtaisesti). 

 
 
8.2.4 Jäsenhankinnan kannustimet 
Klubin pitäjä voi tarjota maksuttomia tuotteita tai muita kohtuullisia palkintoja henkilöille, jotka tuovat klubille 
uusia osallistujia.  Rahapalkkioiden tai niitä vastaavien palkkioiden tarjoaminen on kuitenkin kiellettyä 
 
 
8.2.5 Vain sallittuja Herbalife Nutritionin tuotteita 
Klubissa saa tarjoilla, myydä, markkinoida tai muuten jakaa vain Herbalife Nutritionin tuotteita. 50 
 
 
8.2.6 Tuotteiden käyttö ja tarjoaminen  
Klubin pitäjät voivat tarjota tuotteita, kuten pirtelöitä, teetä, yrttijuomia ja muita Herbalife Nutritionin tuotteita 
sääntöjen mukaisesti.  
 
Kaikki Herbalife Nutritionin tuotteet on valmistettava tuotemerkintöihin painettujen ohjeiden mukaisesti. 
Klubeilla ei saa tarjota irtotabletteja. Jäsenet eivät saa lisätä alkoholijuomia tai lääkkeitä tarjottaviin tuotteisiin.  
 
Valmistaessaan pirtelöitä, teetä, yrttijuomia tai muita Herbalife Nutritionin tuotteita, jäsenten on:  

• ilmoitettava asiakkaalle, jos tarjottaviin Herbalife Nutrition -pirtelöihin, juomiin ja muihin tuotteisiin on 
lisätty muita tuotteita 

• ilmoitettava osallistujille kaikista allergeeneista, joita voi esiintyä klubilla tarjottavissa elintarvikkeissa 
tai tuotteissa 

• asetettava tuotepakkaukset tai -merkinnät osallistujien nähtäville 

• ehdotettava lääkäriin hakeutumista, jos asiakkaalla on kysyttävää Herbalife Nutrition -tuotteiden 
käytöstä 

 
Asiakas tekee itse päätöksen Herbalife Nutrition -tuotteiden käyttämisestä.  
 
 
8.2.7 Tuotteiden mukaan ottaminen 
Ottaen huomioon, että sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeä osa klubin toimintaa, tarjolla olevat tuotteet on 
tarkoitettu nautittavaksi klubilla. Asiakkaat voivat kuitenkin ottaa mukaan käyntiä kohden enintään kaksi (2) 
tarjoiluannosta, mukaan lukien pirtelön, teen, aloe-juoman tai jonkin muun klubilla tarjotun tuotteen. 
 
 
8.2.8 Tuotteiden vähittäismyynti 
Klubin pitäjät voivat pitää riittävää varastoa klubin toimintaa ja Herbalife Nutritionin tuotteiden vähittäismyyntiä 
varten. 
 
Kaikki Herbalife Nutrition -tuotteet on myytävä avaamattomina alkuperäisissä Herbalife Nutrition -
pakkauksissa. 
 
Klubin pitäjä ei saa: 

• myydä yksittäisinä tai kerta-annoksina tuotteita, joita ei ole pakattu ja merkitty yksittäismyyntiin, 
mukaan lukien irtotabletit, joita ei saa myydä tai tarjota näytteeksi 

• laittaa esille tuotteiden, käytön tai ainesosien hintoja 
• painostaa ketään ostamaan tuotteita 
• väittää tai vihjata, että tuotteiden ostaminen on klubille pääsyn tai sen toimintaan 

osallistumisen edellytys 
 
 
8.2.9 Tuotenäytteiden jakaminen 
Tuotenäytteinä saa jakaa vain yksittäispakattuja tuotteita. 
 

 
50 Suomalaisilla Nutrition klubeilla saa tarjoilla ja myydä vain Suomessa virallisesti myytäviä Herbalife Nutrition -tuotteita. Pirtelöön 

lisättävät ainekset, kuten hedelmät, vihannekset ja aromit ovat kuitenkin sallittuja.  
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Herbalife Nutritionin pakkaamia tuotteita, joita ei ole merkitty yksittäismyyntiin, voidaan tarjota näytteeksi vain 
silloin, kun osallistujalle tarjotaan myös tuotteen käyttöohjeet, ravitsemustiedot, ainesosatiedot (allergeenit 
korostettuna) sekä muut tuotemerkinnät ja tuotteen mukana toimitetut tiedot. 
 
 
8.2.10 Tuotepakkaukset ja esillepano 
Klubin pitäjät voivat pitää esillä Herbalife Nutritionin tuotteita omissa alkuperäispakkauksissaan, tuotteisiin 
liittyvää kirjallisuutta sekä myynninedistämismateriaaleja edellyttäen, että nämä eivät ole nähtävissä klubin 
ulkopuolelta 
 
 
8.2.11 Tuotepakkausten asianmukainen hävittäminen 
Herbalife Nutrition -tuotteiden väärennösten ehkäisemiseksi  klubin pitäjän on yliviivattava tai tuhottava 
tuotteiden etiketit ja pakkaukset ennen tyhjien pakkauksien hävittämistä. 
 
 
8.2.12 Klubin myynti on kiellettyä 
Vuokrasopimuksen siirto: Klubin pitäjä ei saa myydä klubiaan toiselle jäsenelle. Jos klubin pitäjä ei halua jatkaa 
klubin toimintaa, klubin vuokrasopimuksen voi siirtää toiselle jäsenelle. Ennen kuin vuokrasopimus voidaan 
siirtää toisen jäsenen nimiin, on tämän jäsenen täytynyt olla Herbalife Nutritionin jäsen vähintään 90 päivää ja 
suorittaa rekisteröintiprosessi sinä aikana. Tällöin klubin pitäjä voi siirtää vuokrasopimuksen toiselle jäsenelle 
veloituksetta, lukuun ottamatta oletettua vuokravelvoitetta vuokranantajalle. 
 
Klubilla käytettyjen tuotteiden myynti: Klubin pitäjä voi myydä klubilla käytetyt huonekalut, kalusteet ja laitteet 
siirronsaajalle, jos tämä haluaa ne ostaa. Vuokrattavien tilojen parannusten, huonekalujen, kiintokalusteiden 
ja laitteiden ostohinta ei saa ylittää niiden kirjanpidollisia poistokustannuksia. 
 
 
8.2.13 Etäklubit 
Klubin pitäjät voivat valmistaa ja tarjoilla Herbalife Nutritionin tuotteita asiakkaille, jotka on henkilökohtaisesti 
kutsuttu klubin ulkopuoliseen toimintaan esimerkiksi  toiseen rakennukseen tai ulkotiloihin (”etäklubit”), 
edellyttäen, että heillä on tarvittavat luvat 51 elintarvikkeiden valmistamiseen ja tarjoilemiseen kyseisissä 
paikoissa. 
 
Tuotteet on valmistettava yksittäisinä annoksina tuoteselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Klubin 
pitäjien on noudatettava sovellettavia terveysmääräyksiä valmistaessaan tarjoiltavia tuotteita, riippumatta siitä 
valmistetaanko tarjoiltavat tuotteet etukäteen vai paikan päällä. On tärkeää, että jäsenet noudattavat kaikkia 
valmisruokien tarjoilua ja varastointia koskevia säädöksiä ja että he täyttävät mahdolliset lupaehdot. 
 
Ruokakärryjen, tarjoilupöytien, kojujen tai vastaavien käyttö ei ole tarkoituksenmukaista ja niiden käyttö 
etäklubeilla on kielletty. 
 
 
8.3 MARKKINOINTI, MYYNNINEDISTÄMINEN JA MAINOSTAMINEN 
 
8.3.1 Väittämät ja esitykset 
Klubille osallistujat voivat kertoa kokemuksistaan, mutta kaikkien väittämien, esitysten, tuotetarinoiden ja 
henkilökohtaisten tarinoiden on kuitenkin oltava lain ja sääntöjen mukaisia. Klubin pitäjä on vastuussa kaikista 
klubilla esitetyistä väittämistä ja esityksistä, riippumatta siitä kuka ne on esittänyt. 
 
Klubin pitäjien on aina esitettävä vaaditut vastuuvapauslausekkeet ja pyrittävä kohtuullisin keinoin korjaamaan 
klubeillaan esitetyt lain tai sääntöjen vastaiset väittämät 52 
 
 
8.3.2 Ravitsemusneuvonta osallistujille ja vieraille 
Klubin pitäjät voivat tarjota yleisiä tuoteselosteiden ja muiden virallisten materiaalien mukaisia terveyttä, 
hyvinvointia ja ravitsemusta koskevaa tietoa. Tähän sisältyy ohjeet tuotteista, niiden käytöstä ja keskeisistä 
eduista. Nutrition Clubien pitäjät voivat myös esittää asianmukaisia tuotteisiin, henkilökohtaisiin kokemuksiin 
ja painonhallintaan liittyviä tarinoita suullisesti ja kirjallisesti (kunhan niihin liitetään Herbalife Nutritionin 
edellyttämät vastuuvapauslausekkeet). 
 

 
51 Lupaa voi vaatia kaupunki tai valtio. 
 

52 Katso sääntö 6.1 Väittämät ja esitykset. 
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Klubin pitäjät eivät saa väittää tai antaa ymmärtää, että tuotteita olisi tarkoitettu minkään sairauden tai lääkärin 
hoitoa vaativan tilan diagnosointiin, hoitoon, ehkäisyyn tai parantamiseen. Kaiken Nutrition Clubin osallistujille 
annettavan tiedon tulee olla Herbalife Nutritionin tuoteselosteissa ja muissa virallisissa materiaaleissa annetun 
tiedon mukaista. 
 
 
8.3.3 Klubin mainonta ja myynninedistäminen 
Koska henkilökohtainen kanssakäyminen tukee suoramyyntiä, klubien tarkoituksena ei ole houkutella 
ohikulkijoita. Tästä syystä julkinen mainonta ja myynninedistäminen rajoittuvat seuraaviin: 
 

• klubin tarjoamien palvelujen, kuten painonpudotushaasteiden, hyvinvointiarviointien tai 
hyvinvointiesitysten edistäminen  

• klubin nimen 53 ja klubin pitäjän nimen ilmoittaminen  
• klubin pitäjän puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen ilmoittaminen  

 
Mainokset eivät saa sisältää klubin osoitetta tai aukioloaikoja. Nämä tiedot voidaan jakaa vain henkilöiden 
kanssa, jotka ovat olleet yhteydessä klubin pitäjään henkilökohtaisesti.  
 
Edellä mainitut rajoitukset koskevat verkko- ja offline-viestintää suoramyynnin periaatteiden säilyttämiseksi ja 
asiakassuhteiden suojelemiseksi.  
Jos yksityinen viestintä on mahdollista, jäsenet voivat jakaa ja sisällyttää myös muuta tietoa (esimerkiksi klubin 
osoite). Muussa tapauksessa klubin osoitetta ei saa mainostaa julkisesti. 
 
 
8.3.4 Henkilökohtaiset kutsut klubille 
Suoramyynnin perusteiden mukaisesti jäsenet voivat kutsua vieraita klubille keskustelun aikana tai lähettää 
kirjallisia (mukaan lukien sähköposti) kutsuja keskustelun jälkeen. Klubin kutsuun voi sisältyä:  
 

• klubin ja klubin pitäjän nimi 

• klubin pitäjän puhelinnumero 

• klubin pitäjän sähköpostiosoite 

• klubin osoite 

• klubin aukioloajat 

• muu säännöissä sallittu sisältö 
 
Jäsenet eivät saa lähettää kirjallisia (mukaan lukien sähköposti) kutsuja ilman vastaanottajan etukäteen 
antamaa suostumusta markkinointiviestintään. 
 
 
8.3.5 Sosiaalisessa mediassa annettavat tiedot 
Nutrition Clubin osoite voidaan ilmoittaa sosiaalisessa mediassa seuraavasti: 
 

• julkaisuissa  

• jäsenen tai Nutrition Clubin Facebook-sivulla 

• asiakkaan sisäänkirjautumisen yhteydessä Nutrition Club -sivulla 

• Facebookin, Instagramin ja Googlen paikat-sivulla tai ilmoituksessa 
 
 
8.3.6 Kotona toimivien  klubien kyltit ovat kiellettyjä 
Kotona toimivat klubit eivät saa käyttää minkäänlaisia ulkokylttejä. Katso lisätietoja kodin ulkopuolella toimivien 
klubien kylttisäännöistä säännöstä 8.4.3 Klubin edustalle sijoitetut kyltit. 
 
 
  

 
53 Klubin nimessä ei saa käyttää Nutrition Clubia tai muuta Herbalife Nutritionin immateriaalioikeutta. Katso sääntö 8.4.3 Klubin edustalle 

sijoitetut kyltit sekä luku 6.2 Herbalife Nutritionin immateriaalioikeuksien käyttö. 
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8.4 KODIN ULKOPUOLELLA TOIMIVAT NUTRITION CLUBIT 
 

Kodin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan saattaa sisältyä jäsenen toimisto, hyvinvointikeskus, klubi 
tai muu toimipaikka, jossa järjestetään säännöllisesti kutsutuille asiakkaille tuote-esittelyitä sekä 
sosiaalisia tai yhteisöllisiä aktiviteetteja Herbalife Nutritionin tuotteiden markkinoimiseksi. 
 
Liiketoiminnan harjoittaminen kodin ulkopuolisissa tiloissa edellyttää, että toimipaikka rekisteröidään 
ennen toiminnan aloittamista (katso sääntö 8.4.1 Klubin rekisteröinti). Rekisteröinti on pakollista 
riippumatta toimipaikan sijainnista rakennuksessa.  

 
Jos kodin ulkopuolella sijaitsevaa toimipaikkaa käytetään yksinomaan jäsenen toimistona 54, toimipaikkaa ei 
tarvitse rekisteröidä 
 
 
8.4.1 Klubin rekisteröinti 
Ennen Nutrition Clubin toimintaan tarkoitetun fyysisen toimipaikan vuokrasopimuksen tai alivuokrasopimuksen 
tekemistä tai ostamista, jäsenen on: 

• on oltava ollut Herbalife Nutritionin jäsen vähintään 90 päivän ajan 
• toimittava Herbalife Nutritionin voimassa olevien klubin avaamiseen liittyvien sääntöjen mukaisesti 

koskien esimerkiksi tilojen sijaintia, kylttien ja tunnusten hyväksyntää, ikkunoiden ja ovien peittämistä, 
liiketoimintasuunnitelmaa, koulutusta 55 ja muita seikkoja 

• rekisteröitävä klubi www.myherbalife.com/fi-FI-sivustolla 
 
Jäsenten tulee noudattaa paikallisia sääntöjä, lakeja ja säädöksiä 
 
 
8.4.2 Vähittäismyyntipaikat ja palveluyritykset 
 

Vähittäismyyntipaikat: Nutrition Club -toiminta on kiellettyä vähittäismyyntipaikoissa. Vähittäismyyntipaikalla 
tarkoitetaan pysyvää toimipaikkaa, jossa pääasiallista toimintaa on yrityksen tiloissa tapahtuva tuotteiden 
myynti tai toimittaminen asiakkaille. 
 

Palveluyritykset: Nutrition Club -toiminta on kiellettyä sellaisten palveluyritysten tiloissa, joiden pääasiallista 
toimintaa on ruoan myynti asiakkaille (kuten ravintolat, kahvilat ja jäätelökioskit). Nutrition Club -toimintaa saa 
kuitenkin järjestää muunlaisissa palveluyrityksissä, kuten kauneushoitoloissa, parturi-kampaamoissa, 
kuntosaleilla ja liikuntakeskuksissa edellyttäen, että Nutrition Club -toiminta ja kaikki sitä koskevat kyltit ja 
tunnukset rajataan suljettuun huonetilaan eivätkä ne näy ohikulkijoille tai palveluyrityksen tiloissa käyville 
asiakkaille eivätkä palveluyrityksen tilat avaudu kadulle, käytävään, ostoskeskukseen tai tiloihin, joissa 
käydään vähittäiskauppaa.  
 
 
8.4.3 Klubin edustalle sijoitetut kyltit  
 

Nutrition Clubit eivät ole vähittäismyymälöitä, ravintoloita tai noutoruokapaikkoja. Koska suoramyynti perustuu 
henkilökohtaiseen kanssakäymiseen, Clubille osallistujat tulisi kutsua henkilökohtaisia kutsuja käyttäen. Clubin 
rajoitettu ulkoinen näkyvyys tukee kahdenkeskisiä suhteita, joiden luomiseksi jäsenet työskentelevät osana 
suoramyyntiliiketoimintaansa. Nämä klubin ulkoasua koskevat rajoitukset auttavat välttämään ohikulkijoiden 
houkuttelemista. 

 
Nutrition Clubin tilojen ulkopuolella tai lähialueilla ei saa käyttää minkäänlaisia Nutrition Clubiin viittaavia 
kylttejä tai muita tunnuksia.  Tilojen oveen saa kuitenkin kiinnittää pienen kyltin, josta voi käydä ilmi ainoastaan 
jäsenen tai Nutrition Clubin nimi seuraavin ehdoin: 
 

• kyltin ulkoasun ja sisällön ei pidä antaa ymmärtää, että toimitila olisi kauppa, ravintola, franchising-
yritys, sitä vastaava yritys tai muu vähittäismyyntipaikka, eikä kyltti siten houkuttele sisään tuotteiden 
ostamisesta kiinnostuneita ohikulkijoita 

 

• kyltti ei saa olla suurempi kuin 594 x 841 mm (A1)56 

 
54 Muualla kuin kotona sijaitseva toimipaikka, jota käytetään yksinomaan liiketoiminnan hallintaan, esimerkiksi paikka, josta soitetaan 

puheluita ja ylläpidetään liikeasiakirjoja, ja jota ei yleensä käytetä asiakkaiden palvelemiseen tai muuhun toimintaan, joka edistää Herbalife 
Nutrition -tuotteiden ja -liiketoimintamahdollisuuden myyntiä ja markkinointia. 
 

55 Jäsenet voivat suorittaa koulutukseen www.myherbalife.com/fi-FI-sivustolla. 
 

56 Joissakin tapauksissa kyltin muotoa ja ulkoasua voidaan muuttaa (esim. soikea tai ympyrä), mutta kyltin kokonaiskoko ei voi olla 

suurempi kuin 100 x 100 cm:n neliö. Esimerkkejä www.myherbalife.com/fi-FI-sivustolla.  

http://www.myherbalife.com/fi-FI
http://www.myherbalife.com/fi-FI-sivustolla
http://www.myherbalife.com/fi-FI


Page 51 of 65  SISÄLLYS  603469-FI-00N (Corp. Version 34P) Rev. 10-February-2021 

 

• osana rekisteröintiprosessia jäsenten on toimitettava tiedot ehdotetusta kyltistä (sisältö ja mitat) ja 
klubin ulkopuolesta 

 

• kodin ulkopuolella toimivalla Nutrition Clubilla ei saa olla samaa tai huomattavan samankaltaista nimeä 
tai tunnuksia toisen 160 kilometrin säteellä toimivan Nutrition Clubin kanssa57 

 

• kylteissä ei saa olla toistuvia nimiä, joiden yhteydessä on numero (esim. “Rockin’ Wellness 1” ja 
“Rockin’ Wellness 2”) 

 

• kylttiä ei saa käyttää tunnisteena tietylle ryhmälle (maantieteellinen sijainti, jäsenorganisaatio, Nutrition 
Clubit jne.) siten, että tila voidaan tulkita franchise-liikkeeksi tai osaksi Nutrition Club -ketjua; 
seuraavassa on esimerkkejä kielletyistä kylteistä, joita on käytetty tunnisteina tietyille ryhmille: 

o “Hyvää ravitsemusta Helsinki” 
o “Hyvää ravitsemusta Tampere” 
o “Hyvää ravitsemusta Turku” 
o “Jennin perheklubi” 
o “Timon perheklubi” 
o “Marin perheklubi” 

 

• kylteissä ei saa ilmaista, vihjata tai esittää, että tiloissa toimii Itsenäinen Herbalife Nutritionin jäsen (tai 
muutoin viitata Herbalife Nutrition-liiketoimintaan) 

 

• kylteissä ei saa mainostaa Nutrition Club -toiminnan osana tarjottavia palveluita (kuten 
painonpudotushaastetta) 

 

• kylteissä ei saa ilmaista tai vihjata, että tiloissa myydään vähittäismyyntinä Herbalife Nutrition -tuotteita 
 

• kylteissä ei saa käyttää Herbalife Nutritionin immateriaalioikeuksien alaisia ilmaisuja, tuotenimiä tai 
brändejä tai sanaa pirtelö tai muita sanoja, jotka vihjaavat tai viittaavat siihen, että tiloissa on 
saatavana Herbalife Nutrition -tuotteita, kuten 

- Nutrition Club 
- Herbalife 
- Herbalife Nutrition 
- L.A. Live 
- Mark Hughes 
- Liftoff 
- Formula 1 

 

• ”auki” tai ”suljettu” -merkit eivät saa olla nähtävissä ulkopuolelta 
 
Alla on muutamia esimerkkejä kylteissä sallitusta ja kielletystä sisällöstä. 
 

Sallittua Kiellettyä 

“Liisan hyvinvointikeskus” 
“Terveellisten elämäntapojen kerho” 

“Hyvinvointivyöhyke” 

“Liisan pirtelökahvila” 
“Terveellisen ravitsemuksen baari” 

“Herbalife Nutrition -painonpudotuskauppa” 

 
Edellä mainitun rajoissa Nutrition Clubin pitäjä voi käyttää seuraavia käsitteitä tai niiden kaltaisia käsitteitä: 
kerho, keskus, tapaaminen. Nutrition Clubin pitäjä voi käyttää myös liiketoimintanimeään tai henkilön tai 
ryhmän nimeä.  
 
 
8.4.4 Klubin -tilojen edusta 
Nutrition Clubit eivät ole vähittäismyymälöitä, ravintoloita tai noutoruokapaikkoja. Väärinkäsitysten 
välttämiseksi klubien ulkopuolella ei saa olla pöytiä, tuoleja tai muita istumapaikkoja. 
 
Kodin ulkopuolella toimivien klubien ovet ja ikkunat on peitettävä. Vaihtoehtoisesti ovet ja ikkunat voidaan 
peittää osittain, mikä tarkoittaa, että ikkunan tai oven yläosa voidaan jättää peittämättä, kunhan peite on 
sijoitettu siten, että klubin sisätilat ja aktiviteetit eivät näy ulkopuolisille. 
  
Peitteen on oltava himmeä tai läpinäkymätön ja ilman Herbalife Nutritionin -bränditunnuksia. Siinä voi 
vaihtoehtoisesti olla tekstiä, grafiikkaa, värejä tai kuvia seuraavin edellytyksin: 
 
Ovien ja ikkunoiden peitteissä ei saa olla: 

 
57 Myös kaikki Nutrition Clubin ulkopuolelle näkyvät tunnukset, joissa annetaan ymmärtää sen olevan franchising-yritys, ovat kiellettyjä. 
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• Herbalife Nutritionin bränditunnuksia (esimerkiksi nimiä tai logoja), eikä niissä saa käyttää Herbalife 
Nutritionin immateriaaliomaisuutta 

• niin sanottuja “ennen ja jälkeen” kuvia tai muita vertailukuvia 
• sanaa “pirtelö”, kuvia pirtelöistä tai muista tuotteista (ei edes ilman tuotemerkkejä) 
• ne eivät saa antaa ymmärtää, vihjata tai viitata (sanattomastikaan), että tiloissa myydään Herbalife 

Nutritionin tuotteita vähittäismyyntinä tai että tiloissa harjoitetaan Herbalife Nutrition -liiketoimintaa 
• ne eivät saa kertoa Clubin tarjoamista palveluista, kuten painonpudotushaasteesta 
• kahdella Nutrition Clubilla ei saa olla samanlaisia tai huomattavan samankaltaista peitteitä 

 
• Nutrition Club -tilojen ulkopuolella ei saa olla: 

− luottokorttiyhtiöiden tarroja tai merkkejä 
− kuvia pirtelöistä, tehosekoittimista, ruoasta tai elintarvikkeista 
− puhelinnumeroita 
− verkkosivuston tunnuksia, kuten ”www”, ”.com” ja ”.fi” 
− tunnuslauseita tai sloganeita 

 
Klubin pitäjien tulee toimittaa Herbalife Nutritionille tarkistettavaksi ehdotettu klubin nimi, kyltti sekä ikkunoiden 
ja oven peitteet ennen klubin avaamista, jolla varmistetaan, että nämä ovat toimintasääntöjen mukaiset ja 
vältytään klubin pitäjälle mahdollisesti aiheutuvista lisäkuluista 
 
 
8.4.5 Kassakoneet ja -lippaat 
Nutrition Clubit eivät ole vähittäismyymälöitä, minkä vuoksi osallistujien nähtävillä ei saa pitää kassakoneita, 
kassalippaita tai vastaavia esineitä. 
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Luku 9 – Kilpailuhaasteet  
 

Kilpailuhaasteet (“haasteet”) ovat Herbalife Nutritionin itsenäisten jäsenten (“jäsenet”) käyttämiä, järjestämiä 
ja pitämiä valinnaisia toimintatapoja. Jäsenet voivat haasteiden avulla tavoitella uusia asiakkaita. Näitä 
haasteita voivat olla kilpailuhaasteet, kuten painonpudotushaasteet, kehonmuutoshaasteet, 
painonpudotusmaratonit jne, jotka voivat auttaa asiakkaita saavuttamaan haluamansa tavoitteet ja jotka eivät 
aina perustu ainoastaan painonpudotukseen. Ne keskittyvät lisäksi muun muassa kehonmuutokseen ja 
itsensä kehittämiseen. 

 
Vaikka nämä haasteet ovat osallistujille hauska tapa saada lisätietoa Herbalife Nutritionin tuotteista ja 
saavuttaa tavoitteensa, sääntöjä on ehdottomasti noudatettava. 
 
 
9.1 Arvonnat 
 
9.1.1 Arvontakielto  
Arvonnat ovat ehdottomasti kiellettyjä. Järjestely katsotaan arvonnaksi, jos: 
 

a. henkilöiden on maksettava voidakseen osallistua järjestelyyn 
b. järjestelyn aikana yksi tai useampi palkinto jaetaan yhdelle tai useammalle osallistujalle  
c. palkinnot jaetaan täysin sattumanvaraisesti 

 
Arpajaiset ovat arvontoja, joten ne ovat myös kiellettyjä.  
 
 
9.2 Kilpailuhaasteet 
Kilpailuhaasteet, kuten painonpudotushaasteet, kehonmuutoshaasteet, painonpudotusmaratonit jne. ovat 
palkinto- tai myynninedistämiskilpailuja, jotka perustuvat yksinomaisesti osallistujan taitoon ja 
suoriutumiseen. 
 
Jotta haasteen järjestävä jäsen voi tarjota kaikille osallistujille asiakaspalvelun vähimmäistason, jäsenen 
kannattaa rajoittaa haasteen osallistujien määrää siten, että hän voi luoda henkilökohtaisen asiakassuhteen 
kuhunkin osallistujaan ja harjoittaa jäsenen tukea kilpailuetuna (katso sääntö 4.3.8 Asiakaspalvelu). 
 
Voittajaa ei koskaan määritetä tuurin tai sattuman perusteella, vaan objektiivisten arviointikriteerien 
perusteella. Kilpailuhaasteisiin sovelletaan seuraavia sääntöjä.  
 
 
9.2.1 Maksuilla ei saa tavoitella voittoa  
Jäsenet voivat veloittaa haasteeseen osallistumisesta kohtuullisen osallistumismaksun58, mikäli:  
 

• kaikki kerätyt rahat käytetään haasteen palkintoihin 

• kerätyt rahat (pois lukien tuotemyynnit) eivät tuota voittoa59, 

• kerättyjä rahoja ei käytetä kannustimina tai palkkioina jäseneksi liittyville osallistujille 
 
Lisäksi jäsenet eivät saa pidättää palkintoja maksujen keräämisen sijaan.  
 
Osallistujia ei saa velvoittaa maksamaan muita maksuja tai tekemään ostoja, ellei tämä vaatimus sisälly 
haasteen ehtoihin, jotka on esitettävä osallistujille ennen haasteeseen osallistumista. 
 
 
9.2.2 Palkintorajoitukset 
Palkintojen60 määrää ei ole rajoitettu. Palkinnot voivat olla: 
 

• rahaa (esimerkiksi käteistä) 

• muuta kuin rahaa (esimerkiksi lahjakortteja, alennuskuponkeja, tuotteita jne.)  

• tunnustusta 

 
58 Osallistumismaksu saattaa olla arvonlisäverollinen. Jäsenten on selvitettävä tämä oikeus- ja veroneuvojalta ennen haasteen 

järjestämistä. 
 

59 Jäsenten on säilytettävä yksityiskohtaiset tiedot ja asiakirjat kustannuksista ja veloitetuista maksuista kahden (2) vuoden ajan. Herbalife 

Nutrition voi pyytää kopioita näistä tiedoista tarkistaakseen, että jäsen noudattaa sääntöä 3.3.1 Ei voittoa liiketoimintatyökaluista, joka 
estää jäseniä hyötymästä liiketoimintatyökalujen myymisestä. 
 

60 Palkinnot ja palkintomaksut saattavat olla arvonlisäveron ja tuloveron alaisia. Jäsenten on selvitettävä tämä oikeus- ja veroneuvojalta 

ennen haasteen järjestämistä. 
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Haasteen kestoa ei ole rajoitettu. 
 
Yli 21 päivää kestävien haasteiden palkinnon enimmäisarvo osallistujaa kohti on 1 000 euroa.  
 
Alle 21 päivää kestävissä haasteissa voittajia voidaan tunnustaa ja palkita ainoastaan Herbalife Nutritionin 
tuotteilla ja muilla pienillä hyödykkeillä, joilla ei ole merkittävää rahallista arvoa. 
 
Lisäksi keston tulisi edistää turvallisia ja terveellistä ympäristöä, joka estää osallistujia harjoittamasta 
epäterveellisiä ja vaarallisia käytäntöjä (katso sääntö 9.2.7 Ei epäterveellisiä käytäntöjä) ja sen tulisi antaa 
osallistujille riittävästi aikaa osallistua haasteeseen ja saavuttaa tavoitteensa varmistaen samalla 
tasapainoisen kehonmuutoksen. 
 
 
9.2.3 Maksujen hyvitys 
Jos jäsen perii osallistumismaksun, hänen on palautettava se kokonaisuudessaan osallistujan pyynnöstä 
(mistä tahansa syystä tai ilman syytä) ensimmäiset 14 päivää haasteeseen ilmoittautumisen ja haasteen 
maksamisen jälkeen. Jäsen voi antaa osittaisen hyvityksen, jos hän on peruutusaikana tarjonnut osallistujalle 
palveluita.  
 
Osallistujat voivat keskeyttää osallistumisensa haasteeseen ja pyytää milloin tahansa täyden hyvityksen 
(ensimmäisen 14 päivän aikana tai sen jälkeen), jos he eivät voi hyvin tai jos heillä on terveysongelmia.  
 
Jos osallistuja ei jostain syystä ole täysin tyytyväinen johonkin haasteen yhteydessä ostettuun Herbalife 
Nutritionin tuotteeseen, osallistuja voi palauttaa tuotteen ja saada täyden hyvityksen tai vaihtaa tuotteen 30 
päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta (katso sääntö 4.1.4 Maksuhyvityskäytäntö). 
 
 
9.2.4 Mainosmateriaalit  
Mainosmateriaaleja luodessaan jäsenten on noudatettava seuraavia sääntöjä:  
 
Jäsenten on toimitettava ja esitettävä kaikki haasteeseen ilmoittautumiseen ja osallistumiseen sovellettavat 
ehdot tai tiedot (”haasteen ehdot”). Kaikki merkittävät ehdot (joiden poistaminen johtaa osallistujaa harhaan) 
on mainittava alkuperäisissä mainosmateriaaleissa tai jos tilaa on rajoitetusti, jäsenten on sisällytettävä 
mahdollisimman paljon tietoa ja ohjattava potentiaaliset osallistujat helposti saatavilla olevaan vaihtoehtoiseen 
lähteeseen (esimerkiksi linkin kautta), jossa kaikki sovellettavat ehdot on ilmoitettu selkeästi.  
 
Haastetta ei saa mainostaa kilpailuna, jossa osallistujat pyrkivät laihtumaan mahdollisimman paljon, koska sen 
voidaan tulkita kannustavan osallistujia laihtumaan enemmän kuin, mitä pidetään terveellisenä.  
Jäsenet eivät saa mainostaa epäterveellisiä käytäntöjä tai liiallisia kehonmuutoksia.  
 
Haastemateriaalien sisältö tai osallistujille annettavat suositukset eivät saa olla lääketieteellistä neuvontaa tai 
niitä ei saa käyttää lääketieteellisen neuvonnan tai hoidon sijasta. 
 
Mainosmateriaalit eivät saa olla harhaanjohtavia, ja niiden on aina noudatettava toimintasääntöjä ja kaikkia 
sovellettavia paikallisia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien seuraavat säännöt: 
 

• 6.3 Mainonta ja myynninedistäminen 

• 6.1 Väittämät ja esitykset 

• 7.5 Sosiaalinen media 
 
Jäsenten tulee varmistaa, että heillä on lupa ottaa yhteyttä henkilöihin, ja heidän on lopetettava viestintä, jos 
vastaanottaja niin pyytää. Ei-toivottujen kaupallisten viestien lähettäminen on kiellettyä. Tämä koskee kaikkea 
sähköistä viestintää, mukaan lukien sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa viestintää, sähköposteja, 
tekstiviestejä ja puheluita. Lisäksi jäsenien tulee ottaa huomioon seuraavat säännöt: 
 

• 7.4 Sähköpostit  

• 7.5.11 Asiattomat viestintäkäytännöt  

• 7.6 Puhelinmyynti  

• 12 Yksityisyys ja tietosuoja 
 
Mainoksista tulee käydä ilmi, että haasteen tarjoaa jäsen, ei yhtiö (katso kohta 6.2 Herbalife Nutritionin 
immateriaaliomaisuuden käyttö). 
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Haastetta mainostavat jäsenet ovat vastuussa kaikista kampanjoiden osa-alueista ja vaiheista sekä heidän on 
suunniteltava sitä etukäteen varmistaakseen, että haasteen hallinnointiin ja toteuttamiseen on käytettävissä 
riittävästi resursseja ilman vältettävissä olevia ongelmia. 
 
 
9.2.5 Palkintojen mainostaminen 
Vaikka jaettavien palkintojen lukumäärää ei rajoiteta, palkintojen arvoihin viittaavissa mainoksissa ei saa 
ilmoittaa kaikkien jaettavissa olevien palkintojen (kokonaispalkintopotti) kokonaisarvoa, jos se ylittää 5 000 
euroa. Mainoksissa on myös oltava selkeä ja näkyvä vastuuvapauslauseke, josta käy ilmi yksittäisen henkilön 
voittaman kokonaispalkinnon arvo (katso sääntö 9.2.2 Palkintorajoitukset). 
 
 
9.2.6 Nutrition Clubilla järjestettävien haasteiden mainostaminen 
Nutrition Clubilla järjestettäviä haasteita mainostaessaan klubin pitäjät voivat ilmoittaa vain seuraavat klubin 
tiedot: 
 

• klubin ja klubin pitäjän nimi 

• klubin osoite 

• klubin pitäjän puhelinnumero  

• klubin pitäjän sähköpostiosoite  

• klubin aukioloajat 

• mikä tahansa muu säännöissä sallittu sisältö 
 
 
9.2.7 Ei epäterveellisiä käytäntöjä 
Jotta haasteita järjestävät jäsenet voivat edistää turvallista ja terveellistä ympäristöä, joka estää osallistujia 
pudottamasta painoa tavalla, joka ei ole terveellinen tai turvallinen. 
 

• Jäsenet eivät saa asettaa tavoitteita, jotka voisivat vahingoittaa osallistujia (esimerkiksi kannustaa 
asettamaan korkeita painonpudotustavoitteita saavutettavaksi lyhyessä ajassa tai muuten kannustaa 
epäterveellisiin muutoksiin). Heidän on varmistettava, että osallistujat eivät osallistu haasteisiin 
vastuuttomalla tavalla, joka voisi vaarantaa heidän terveytensä. On tärkeää edistää tasapainoista 
ruokavaliota ja hallittua laihtumista sekä ohjata osallistujia pyytämään neuvoja lääkäriltä ja 
ravitsemusterapeutilta. 

 
• Jäsenten on otettava säännöllisesti yhteyttä osallistujiin tarjotakseen tukea edistymisen seuraamiseksi 

ja osallistujan henkilökohtaisten tavoitteiden ymmärtämiseksi.  
 

• Jäsenten on estettävä sellaisten osallistujien osallistuminen, joiden toiminta on epäterveellistä, 
mukaan lukien epäterveellinen painonpudotus ja kehonmuutos. Tämä ehto on sisällytettävä haasteen 
ehtoihin ja kaikkiin mainosmateriaaleihin. 

 
Neuvojen antaminen 
 

• Jäsenet eivät saa tarjota erityistä terveyteen, hyvinvointiin ja ravitsemukseen liittyvää tietoa, 
elleivät he ole koulutuksen saaneita ravitsemusneuvojia61. 

 
• Jäsenet voivat kuitenkin tarjota yleistä tuotemerkintöjen, Herbalife Nutritionin materiaalien sekä 

paikallisten lakien mukaista terveyteen, hyvinvointiin ja ravitsemukseen liittyvää tietoa, mukaan lukien 
opastusta tuotteista, niiden käytöstä ja keskeisistä eduista.  

 
• Jäsenet eivät saa väittää tai antaa ymmärtää, että tuotteita olisi tarkoitettu minkään sairauden tai 

lääkärin hoitoa vaativan tilan diagnosointiin, hoitoon, ehkäisyyn tai parantamiseen. Kaiken jäsenten 
antaman tiedon tulee olla Herbalife Nutritionin tuoteselosteissa ja materiaaleissa annetun tiedon 
mukaista. 

 
 
9.2.8 Ostovelvoitteet 
Jäsenet voivat edellyttää osallistujia ostamaan tuotteita haasteeseen osallistumista varten, kunhan tällöin 
noudatetaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä.  
 
Jos tuoteosto edellytetään: 
 

 
61 Erityisten terveyteen, hyvinvointiin ja ravitsemukseen liittyvien neuvojen antaminen edellyttää erityistä ammattipätevyyttä ja lupaa. 

Jäsentä suositellaan tarkistamaan vaatimukset vastaavilta paikallisilta viranomaisilta. 
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• osallistujille on ilmoitettava vaatimuksesta ennen haasteeseen ilmoittautumista (katso sääntö 9.2.11 
Haasteen ehdot) 

• jäsenten on noudatettava maksuhyvityskäytäntöä (katso sääntö 4.1.4 Maksuhyvityskäytäntö) 

• jäsenet voivat myydä osallistujille vain kohtuullisen määrän tuotteita 

• tuote on myytävä samaan hintaan kuin se olisi tavallisesti saatavilla haasteen ulkopuolella 

• tuoteostoa ei saa esittää maksuna liittymisestä ja jäseneksi ryhtymisestä (katso sääntö 1.1.1 
Ostovelvoitteiden rajoitukset) 

 
 
9.2.9 Haasteen ikäraja 
Haasteeseen osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.  
 
 
9.2.10 Yhdenmukaisuus kaikkien sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten kanssa 
Kaikkien muiden toimintatapojen mukaisesti jäsenten on noudatettava Herbalife Nutritionin toimintasääntöjä 
sekä kaikkia lakeja ja määräyksiä, joita sovelletaan haasteen järjestämiseen ja toteuttamiseen, mukaan lukien 
yrityslisenssejä, kuluttajansuojaa, yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia lakeja ja verovelvoitteita, ja 
jäsenten on aina keskusteltava oman laki-, vero- tai yritysneuvonantajansa kanssa ennen haasteen 
järjestämisestä. 
 
Jäsenten on myös noudatettava kolmansien osapuolten alustoja koskevia vaatimuksia. 
 
 
9.2.11 Haasteen ehdot 
Jäsenten on toimitettava haasteen ehdot kaikille osallistujille. Näiden ehtojen tulee olla selkeät ennen 
ilmoittautumista sekä sen aikana, ja niiden on oltava helposti saatavilla koko haasteen ajan, ja niistä on käytävä 
ilmi:  
 

• järjestäjän (jäsenen) tiedot (mukaan lukien yhteystiedot)  

• kelpoisuusvaatimukset 

• haasteen tiedot (esimerkiksi aloitus- ja päättymispäivä, järjestetäänkö haaste verkossa jne.) 

• ilmoittautumisohjeet ja -vaatimukset, mukaan lukien hinta 

• mahdolliset rajoitukset (esimerkiksi ikäraja) 

• hintatiedot 

• objektiivinen arviointikriteeri (voittajan määräytyminen) 

• valitusmenettely 

• peruutus ja hyvitys 

• tietosuojailmoitus  

• muut sovellettavan lain edellyttämät tiedot 
 
 
9.2.12 Viestintä 
Osallistujan on annettava etukäteen kirjallinen suostumus tulosten, mukaan lukien kuvien jakamiseen.  
 
Kun osallistujat jakavat haasteen aikana saavutettuja tuloksia tai jäsenet jakavat omia tuloksiaan, heidän on 
noudatettava toimintasääntöjen osiossa 6.1 Väittämät ja esitykset esitytettyjä rajoituksia ja vaatimuksia sekä 
paikallisia lakeja. Lisäksi heidän on käytettävä osiossa 6.1 Väittämät ja esitykset annettuja 
vastuuvapauslausekkeita. 
 
 
9.2.13 Tietosuoja ja luottamuksellisuus  
Katso lisätietoja henkilötietojen keräämisestä ja suojaamisesta luvusta 12 Yksityisyys ja tietosuoja. 
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Luku 10 – Toimeenpanomenettelyt 
 

Säännöt suojaavat Herbalife Nutritionin liiketoimintamahdollisuutta ja brändiä. Rikkomukset voivat vaikuttaa 
haitallisesti alaa säätelevien tahojen ja median näkemyksiin sekä yleiseen käsitykseen Herbalife Nutritionista, 
sen tuotteista ja Jäsenistä. Monien rikkomuksien selvittämiseen riittää, että Jäseniä opastetaan noudattamaan 
Herbalife Nutritionin sääntöjä ja liiketoimintakäytäntöjä. Joissakin tapauksissa sääntörikkomukset edellyttävät 
kuitenkin vakavampia seuraamuksia. 

 
Suojatakseen Herbalife Nutritionin liikearvoa ja yhtiön ja Jäsenten mainetta, Herbalife Nutrition kehottaa 
Jäseniä ilmoittamaan viipymättä mahdollisista sääntörikkomuksista. Herbalife Nutrition käsittelee 
pääsääntöisesti vain sellaisia valituksia, jotka esitetään vuoden kuluessa siitä, kun Jäsen on tullut tai hänen 
olisi pitänyt tulla tietoiseksi rikkomuksesta. Herbalife Nutrition pidättää kuitenkin oikeuden ryhtyä tutkimuksiin 
milloin tahansa.62 
 
10.1 VALITUSMENETTELY 
Jäsenten tulee ilmoittaa epäillyistä rikkomuksista Herbalife Nutritionille kirjallisesti.63 Ilmoituksessa on 
kuvattava valituksen perusteet ja väitteitä tukevat faktat.64 Virallisessa valituslomakkeessa on oltava 
ilmoituksen tekijän allekirjoitus ja jäsennumero. 
 
10.1.1 Selvitys 
Jos Herbalife Nutrition päättää harkintansa mukaan väitteille olevan riittävät perusteet, Herbalife Nutritionin 
edustaja ottaa yhteyttä Jäseneen, jota valitus koskee, ja pyytää tätä vastamaan. 
 
Selvityksen aikana jäsenyyteen voi olla tarpeen kohdistaa rajoituksia. Tällaisia voivat olla kielto osallistua 
Herbalife Nutritionin tapahtumiin tai  
 

• ostoetujen pidättäminen 

• Hyvitysten maksujen pidättäminen 

• TAB Team -tuotantopalkkioiden maksujen pidättäminen 

• palkintojen ja etujen, kuten lomien ja pinssien, pidättäminen 

• kielto puhua Herbalife Nutritionin koulutusseminaareissa tai muissa tilaisuuksissa 

• käynnissä olevien pätevöitymisprosessien jäädyttäminen 

• kielto esiintyä Herbalife Nutritionin Jäsenenä  
 
Herbalife Nutrition pidättää oikeuden julkaista harkintansa mukaan rikkomukseen syyllistyneen Jäsenen 
nimen, rikkomuksen sekä siitä seuranneen rangaistuksen. 
 
 
10.1.2 Seuraamukset 
Sääntörikkomukset voivat aiheuttaa yhtiölle lakiin tai muuhun viranomaistoimintaan liittyviä ongelmia ja 
vaarantaa kaikkien Jäsenten liiketoiminnan, minkä vuoksi niiden seuraamukset voivat olla merkittäviä. 
Herbalife Nutrition päättää yksin harkintansa mukaan seuraamuksista rikkomuksen ja sen seurausten tai 
mahdollisten seurausten perusteella. Rikkomukset voivat johtaa muun muassa 
 

• kaikkien jäsenoikeuksien ja -etuuksien pidättämiseen 

• rahallisiin seuraamuksiin 

• velvoitteeseen korvata Herbalife Nutritionille koituneet oikeuskulut 

• kielto osallistua tai puhua Herbalife Nutritionin sponsoroimissa tapahtumissa 

• Mark Hughes Bonus -tilaisuuden osallistumisoikeuden eväämiseen 

• tuotantopalkkio-ohjelman osallistumisoikeuden eväämiseen 

• alalinjojen pysyvään menetykseen 

• volyymipisteiden ja ansioiden tarkistus65 

• Jäsenyyden lakkauttamiseen (katso sääntö 6.2.12 Jäsenyyden päättyminen). 
 

 
62 Sääntöjen toimeenpano ei synnytä Herbalife Nutritionille minkäänlaista korvausvastuuta tulonmenetyksistä,  liikearvon alenemisesta, 

tai välillisistä vahingoista. 
 

63 Valitus toimitetaan Herbalife Nutritionille postitse tai sähköpostitse osoitteeseen mpcfinland@herbalife.com. 
 

64 Tällaisiksi faktoiksi katsotaan esimerkiksi osallisten nimet, osoitteet ja puhelinnumerot sekä päivämäärät ja tapahtumapaikat. 
 

65 Volyymipisteiden ja ansioiden tarkistukset, jotka johtuvat kaksoisjäsenyysrikkomusten selvittämisestä, koskevat toimintaa enintään 

kahden (2) vuoden ajalta ennen valituksen vastaanottamista. Volyymipisteitä ja ansioita koskeviin tarkistuksiin sisältyy myös korjaavia 
toimenpiteitä myynti- ja markkinointisuunnitelman väärinkäytön ja huutokauppasivustojen ja kolmansien osapuolten 
verkkomyyntipaikkojen myyntikiellon rikkomisen ratkaisemiseksi. 

mailto:MPCFinland@herbalife.com
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Mikäli Herbalife Nutrition katsoo muiden Jäsenten avustaneen rikkomuksessa, rohkaisseen siihen tai olleen 
siinä osallisena, se voi pitää myös kyseisiä Jäseniä vastuussa rikkomuksesta. 
 
Herbalife Nutrition pidättää oikeuden julkaista harkintansa mukaan rikkomukseen syyllistyneen jäsenen nimen, 
rikkomuksen tosiasiat ja olosuhteet sekä siitä seuranneen rangaistuksen. 
 
 
10.1.3 Oikaisupyynnöt (muut kuin lakkautuksiin liittyvät) 
Jäsenet voivat toimittaa Herbalife Nutritionille oikaisupyynnön 15 päivän kuluessa päätöksen päiväyksestä. 
Jäsen voi toimittaa pyynnön yhteydessä lisätietoa, joka Jäsenen mielestä olisi syytä ottaa huomioon. Tällöin 
Jäsenen on myös ilmoitettava, miksi kyseistä tietoa ei toimitettu selvityksen aikana. Määräajan jälkeen 
saapuneet pyynnöt hylätään. Herbalife Nutrition pidättää kuitenkin oikeuden huomioida 15 päivän määräajan 
jälkeen toimitetut todisteet harkintansa mukaan. 
 
 
10.1.4 Herbalife Nutritionin jäsenyyden lakkauttaminen 
Herbalife Nutrition voi harkintansa mukaan lakkauttaa jäsenyyden, mikäli Jäsen syyllistyy 
sääntörikkomukseen.66 
 
Lakkautus astuu voimaan Herbalife Nutritionin Jäsenelle toimittaman kirjallisen ilmoituksen päiväyksen 
mukaisesti. Jäsenellä ei ole oikeutta esittää Herbalife Nutritionille korvausvaatimuksia jäsenyyden 
lakkautuksesta.  
 
Jäsen67, jonka jäsenyys on lakkautettu, ei saa enää 

• harjoittaa liiketoimintaa Jäsenenä, 
• tuoda ilmi että on Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen, 
• käyttää Herbalife Nutritionin liikenimeä, logoa, tavaramerkkejä eikä muuta immateriaaliomaisuutta eikä 
• osallistua Herbalife Nutritionin koulutuksiin, tilaisuuksiin, sosiaalisiin tapahtumiin tai kampanjoihin edes 

toisen Jäsenen puolisona tai vieraana. 
 
 
10.1.5 Muutoksen hakeminen lakkautukseen 
Jäsenet voivat toimittaa Herbalife Nutritionille oikaisupyynnön lakkautuspäätöksestä 15 päivän kuluessa 
päätöksen päiväyksestä. Jäsen voi toimittaa pyynnön yhteydessä lisätietoa, joka Jäsenen mielestä olisi syytä 
ottaa huomioon. Tällöin Jäsenen on myös ilmoitettava, miksi kyseistä tietoa ei toimitettu selvityksen aikana. 
Määräajan jälkeen saapuvat pyynnöt hylätään. Herbalife Nutrition pidättää kuitenkin oikeuden huomioida 15 
päivän määräajan jälkeen toimitetut todisteet harkintansa mukaan. 
 
Muutoshakemuksen tarkistaa lautakunta, joka koostuu myynti-, Jäsenpalvelu- ja lakiasiainosastojen 
edustajista (”Tarkastelulautakunta”). Tarkastelulautakunta voi enemmistön päätöksellä pitää lakkautuksen 
voimassa, palauttaa jäsenyyden tai suositella väitetyn rikkomuksen johdosta vaihtoehtoisia seuraamuksia. 
Lakkautuspäätöstä arvioidessaan Tarkastelulautakunta ottaa huomioon väitetyn rikkomuksen vakavuuden. 
 
Päätös ei synnytä Herbalife Nutritionille minkäänlaista korvausvastuuta tulonmenetyksistä tai liikearvon 
alenemisesta. 
 
  

 
66 Lakkauttaminen tarkoittaa jäsenyyden peruuttamista kokonaisuudessaan, jolloin Jäsenen oikeus hoitaa Herbalife Nutrition -

liiketoimintaa kumotaan. Myös Jäsenen oikeus saada mitään tuloa jäsentoiminnasta peruutetaan, riippumatta siitä, onko tulo ansaittu 
ennen tai jälkeen lakkautusta. 
 

67 Nämä kiellot koskevat myös Jäseniä, jotka irtisanovat jäsenyytensä tai muuten lopettavat Herbalife Nutrition -liiketoimintansa 

mahdollisen sääntörikkomuksen selvityksen aikana. 
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Luku 11 – Muut säännökset 
 

Viittaukset “sopimukseen” tarkoittavat hakemusta ja Jäsenen ja Herbalife Nutritionin välistä 
sopimussuhdetta kokonaisuudessaan. 

 
11.1 VAHINGONKORVAUKSET 
Herbalife Nutrition tai Jäsen eivät ole toisilleen vastuussa mistään epäsuorista, sattumanvaraisista, välillisistä 
tai erityisistä vahingoista mukaan lukien liiketoiminta-arvon, liiketoimintamahdollisuuksien, säästöjen, voittojen 
tai tuottojen menetyksistä, minkään juridisen tai kohtuudenmukaisen teorian puitteissa riippumatta siitä, oliko 
vahingon mahdollisuus jommankumman osapuolen tiedossa.  
 
11.1.1 Oikeuksista luopuminen ja viive 
Herbalife Nutrition voi toimia Jäsenten sääntö- ja muiden sopimusrikkomusten osalta harkintansa mukaan. 
Mikäli Herbalife Nutrition kieltäytyy tai jättää (tietoisesti tai epähuomiossa) toimeenpanematta sille Jäsenen 
kanssa solmimansa sopimuksen nojalla kuuluvia oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan, tämä ei kuitenkaan 
millään viiveellä merkitse sopimusehtojen raukeamista tai Herbalife Nutritionin luopumista sopimuksen 
mukaisista oikeuksistaan.  
 
 
11.1.2 Pätemättömät sopimuskohdat 
Jos jokin Herbalife Nutritionin ja Jäsenen välisen sopimuksen kohdista todetaan pätemättömäksi, laittomaksi 
tai millään tavalla mahdottomaksi panna täytäntöön, kyseinen kohta on katsottava pätemättömäksi, mutta 
tämä ei tee sopimuksen muista kohdista millään tavoin pätemättömiä tai vaikuta millään muullakaan tavoin 
sopimuksen muihin kohtiin. Pätemättömäksi todetun kohdan tilalle lisätään automaattisesti sitä 
mahdollisimman tarkasti vastaava ehto, joka on laillinen, pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen. 
 
 
11.1.3 Sovellettava laki ja oikeuspaikka 
Kaikki Herbalife Nutritionin ja Jäsenen välisestä suhteesta koituvat kiistat ratkaistaan Suomen lakien 
mukaisesti soveltamatta lainvalintaa koskevia periaatteita. 
 
Kaikki kiistat käsitellään ainoastaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. 
 
 
11.1.4 Vastuuvapautus 
Jäsen vapauttaa Herbalife Nutritionin vastuusta koskien mitä tahansa kannetta, tointa, vaatimusta, syytettä tai 
vaadetta mukaan lukien kulut tai vastuut, jotka liittyvät tai johtuvat mistä tahansa Jäsenen ja Herbalife 
Nutritionin välisen sopimuksen rikkomisesta tai Jäsenen Herbalife Nutrition -liiketoiminnasta. Herbalife 
Nutrition voi muun muassa pidättää Jäsenelle vielä maksamatta olevia saatavia kattaakseen mahdollisista 
rikkomuksista aiheutuneita kuluja. 
 
 
11.1.5 Jäsenten väliset vaatimukset 
Herbalife Nutrition ei ole vastuussa kenellekään Jäsenelle mistään tälle koituneista kuluista, menetyksistä, 
vahingoista tai kustannuksista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti toisen Jäsenen toimista, tekemättä 
jättämisestä, esityksestä tai lausunnosta. 
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Luku 12 Yksityisyys ja tietosuoja 
 
Jollei toisin ole ilmoitettu, Herbalife Nutrition kerää, käyttää ja jakaa “henkilötietoja” (esimerkiksi etu- ja 
sukunimi, postiosoite, paikkakunta, postinumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja luottokortti- ja 
pankkitiedot) sen tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietoja tietosuojakäytännöstä on sivustolla 
https://www.herbalife.fi/footer-pages/tietosuoja-ja-evastekaytanto/.   
 
Monitasomarkkinoinnin ainutlaatuisen luonteen vuoksi jäsenet saattavat saada muiden henkilöiden 
henkilötietoja suoraan Herbalife Nutritionilta. Nämä tiedot voivat koskea jäsenen alalinjan jäseniä, asiakkaita 
tai potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Herbalife Nutritionin tuotteita ja palveluja 
kohtaan, tai henkilöitä, jotka käyttävät Herbalife Nutritionin verkko-ominaisuuksia ja mobiilisovelluksia 
(“sivustot”). Alalinjan organisaatio muodostuu jäsenen henkilökohtaisesti sponsoroimista jäsenistä ja 
vastaavasti näiden jäsenten sponsoroimista jäsenistä. Kun Herbalife Nutrition luovuttaa jäsenelle 
henkilötietoja, jäsen on vastuussa tiedoista ja niiden salassapidosta.  
 
Jäsenet voivat käyttää näitä henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjänä Herbalife Nutrition -liikesuhteiden 
kehittämiseen alalinjansa, asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. 
Jäsenet voivat käyttää näitä henkilötietoja muihin tarkoituksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että he ovat 
ilmoittaneet tästä asianomaiselle ja varmistaneet, että heillä on asianmukainen oikeudellinen perusta tietojen 
käyttämiselle kyseiseen tarkoitukseen. Esimerkkejä asianmukaisesta oikeudellisesta perustasta ovat: 
 

- asianomaisen henkilön antama suostumus 
- laillisen velvoitteen noudattaminen  
- asianomaisen henkilön kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano (esimerkiksi tuotteiden 

myynti) 
- oikeutettu taloudellinen etu, edellyttäen ettei se loukkaa asianomaisen henkilön oikeutta 

yksityisyyden suojaan 
 
Tietojen käyttäminen markkinointitarkoituksiin edellyttää henkilöltä saatua nimenomaista suostumusta. 
 
Herbalife Nutrition jakaa tietoja jäsenille muun muassa linjaraporttien kautta. Nämä raportit sisältävät jäsenen 
alalinjan jäseniä koskevia tietoja, kuten nimen ja yhteystiedot, jäsentunnuksen ja liiketoimintatietoja, kuten 
saavutetun tason sekä volyymi- ja myyntitilastoja. Linjaraportit luovutetaan jäsenille ehdottoman 
luottamuksellisina ja tietojen luovuttamisen ainoana tarkoituksena on tukea jäsenten työtä heidän Herbalife 
Nutrition -liiketoimintansa kehittämiseksi. Linjaraportit, mukaan lukien kaikki henkilötiedot ja muut raporttien 
sisältämät tiedot, ovat Herbalife Nutritionin luottamuksellisia liikesalaisuuksia. 
 
Jäsen ei saa kerätä, jakaa tai säilyttää luottamuksellisia tietoja, henkilötietoja tai koottuja tietoja muista 
Herbalife Nutritionin jäsenistä tai asiakkaistaan muuhun tarkoitukseen kuin Herbalife Nutrition -liiketoiminnan 
markkinoimiseen ja alalinjojensa hallitsemiseksi, motivoimiseksi ja kouluttamiksesi. 
 
Jäsen voi myös kerätä henkilötietoja yksityishenkilöiltä suoraan tai muulla tavalla, esimerkiksi kerätessään 
asiakkailta yhteystietoja ja maksutietoja tuotetilausten käsittelemiseksi. Jäsenten on noudatettava sovellettavia 
yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia lakeja, mukaan lukien kansainvälisiä tiedonsiirtorajoituksia, kaikissa 
jäsenen Herbalife Nutrition -liiketoiminnan yhteydessä (Herbalife Nutritionilta tai muuten) saamia henkilötietoja 
koskevissa asioissa. Jos jäsen kerää henkilötietoja tai jakaa keräämiään henkilötietoja Herbalife Nutritionille, 
jäsen sitoutuu toimittamaan kaikki tarvittavat ilmoitukset ja hankkimaan kaikki tarvittavat suostumukset 
sovellettavan lain nojalla. Jäsen ei saa käyttää henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin siihen tarkoitukseen, 
johon ne on kerätty, ellei asianomainen ole nimenomaisesti valtuuttanut jäsentä toimimaan niin tai ellei 
jäsenellä ole muuta asianmukaista oikeusperustaa tälle käytölle. 
 
Lisäksi jäsenen vastuulla on varmistaa kaikkien saamiensa henkilötietojen turvallisuus ja säilyttää tällaisia 
tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, tai lain edellyttämällä 
tavalla, riippuen siitä, kumpi on pidempi. 
 
Lisäksi sovellettavista laeista riippuen henkilöillä voi olla oikeus saada pääsy tietoihinsa, oikaista tietojaan, 
rajoittaa tai kieltää tietojensa käsittely, siirtää tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle tai poistaa tietonsa. Näihin 
oikeuksiin sovelletaan laissa asetettuja rajoituksia.  
 
Huomioi, että tietosuojalaeissa on usein tiukemmat suostumus-, turvallisuus- ja säilytysvaatimukset 
henkilötietojen erityisryhmille, kuten terveys- ja hyvinvointitiedoille, biometrisille tiedoille sekä lapsiin tai 
alaikäisiin liittyville tiedoille. Jäsenet voivat esimerkiksi kerätä terveyttä ja hyvinvointia koskevia tietoja, kuten 
painon, mittoja ja elämäntapaan liittyviä tietoja (esimerkiksi hyvinvointiarviointien tai kilpailujen, kuten 
painonpudotushaasteiden ja kehonmuutoshaasteiden yhteydessä) vain, jos he ovat saaneet suostumuksensa 
siihen, ja henkilö voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. 
  

https://www.herbalife.fi/footer-pages/tietosuoja-ja-evastekaytanto/
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Luku 13 – Määritelmät 
 
Aineistot: Herbalife Nutritionin tuottama kirjallinen aineisto ja myynnin apuvälineet. 
 
Ansioväittämät: Kaikki Jäsenen todellisia tai potentiaalisia tuloja koskevat väittämät. 
 
Arvonta: Arvonnat ovat ehdottomasti kiellettyjä. Arvonnat ovat kampanjoita, joissa tarjotaan ja jaetaan 
palkinto, jossa voittaja määräytyy ainoastaan tuurin perusteella, ja joihin osallistuminen edellyttää maksua tai 
tietojen ilmoittamista. Arpajaiset ovat arvontoja, joten ne ovat siten kiellettyjä. 
 
Automaattinen numeronvalitsin: Laite, joka valitsee puhelinnumerot automaattisesti, mukaan lukien 
tietokoneohjatut laitteet, jotka suorittavat valitsemistoiminnon riippumatta siitä, onko laitteeseen ohjelmoitu 
valittavat numerot ennalta vai valitaanko numerot sattumanvaraisesti. 
 
Club: Nutrition Club.  
 
Elämänkumppani: Herbalife Nutritionin Jäsenen Elämänkumppanin lisääminen jäsentietoihin -lomakkeessa 
elämänkumppanikseen ilmoittama henkilö.  
 
Elämäntapaa koskeva väittämä: Ansioväittämäksi laskettava väittämä. 
 
Ennakkosuostumus: Jäsenen ja kuluttajan välinen kirjallinen sopimus tai sähköposti, jossa kuluttaja antaa 
selkeästi suostumuksensa Jäsenen Herbalife Nutrition -tuotteita tai -mahdollisuutta koskeviin yhteydenottoihin 
ja jossa mainitaan puhelin- tai faksinumero, johon Jäsen voi ottaa yhteyttä.  
 
Entinen osallistuja: Jäsenyyteen osallistunut entinen Jäsen, puoliso, elämänkumppani tai muu henkilö. 
 
Faksien massalähetys/roskafaksit: Faksien lähettäminen vastaanottajille, jotka eivät ole pyytäneet faksia, 
sekä laitteet, joilla voidaan lähettää useita fakseja useille vastaanottajille kerralla. 
 
Haasteet: painonpudotushaasteet, kehonmuutoshaasteet, painonpudotusmaratonit jne. 
 
Hakemus: Herbalife Nutritionin jäsenhakemus ja -sopimus. 
 
Hakija: Herbalife Nutritionin jäsenyyttä hakeva henkilö. 
 
Herbalife Nutritionin immateriaaliomaisuus: Herbalife Nutritionin immateriaaliomaisuus tarkoittaa muun 
muassa Herbalife Nutritionin tekijänoikeuksien alaista aineistoa, tavaramerkkejä, liikenimiä sekä 
liikesalaisuuksia. 
 
Henkilötiedot: Henkilöä koskevat tiedot kuten etu- ja sukunimi, postiosoite, paikkakunta, postinumero, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, luottokortti- ja pankkitiedot. 
 
Hinnoittelutiedot: Hinnoitteluun liitetty tieto, kuten ilmaukset ”erikoistarjous”, ”prosentin alennus”, ”ilmainen 
toimitus” ja ”alennukset”. 
 
Jäsenpakkaus: Herbalife Nutritionin jäsenpakkaus (Herbalife Nutrition Member Pack, HNMP). 
 
Jäsenpalvelu: Herbalife Nutritionin Jäsenpalveluosasto, jonka tavoittaa puhelinnumerosta (09) 7251 9555 tai 
kansvainvälisestä puhelinnumerosta +47 6712 6665. 
 
Kilpailuhaasteet: Toimii valinnaisena toimintatapana, joka on kaikkien jäsenten käytettävissä. 
Kilpailuhaasteita voivat olla henkilökohtaisiin saavutuksiin perustuvat kilpailut (esim. painonpudotushaasteet, 
kehonmuutoshaasteet, painonpudotusmaratonit jne.), joissa palkinnon voittajan määritetään 
arviointikriteereillä. 
 
Kolmansien osapuolten sivustot: Huutokauppasivustot ja kolmansien osapuolten tarjoamat 
verkkomyyntipaikat. 
 
Liiketoimintatyökalu: Myynnin apuväline, joka ei ole Herbalife Nutritionin tarjoama. 
 
Linjaraportit: Nämä raportit sisältävät Jäsenen alalinjan Jäseniä koskevia tietoja, kuten nimen ja yhteystiedot, 
Herbalife Nutrition jäsentunnuksen ja liiketoimintatietoja, kuten saavutetun tason sekä volyymi- ja 
myyntitilastoja. 
 
Maksu: Vuosittainen jäsenpalvelumaksu 
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Myynti- ja markkinointisuunnitelma: Herbalife Nutritionin Myynti- ja markkinointisuunnitelma  
 
Nutrition Clubin pitäjä: (myös “pitäjä”) on itsenäinen Herbalife Nutritionin jäsen, joka pitää Nutrition Clubia.  
 
Osallistuja: haasteeseen osallistuva henkilö. 
 
Painonpudotusmaratonit: Painonpudotusmaratonit ovat erinomainen tapa tehdä pieni, mutta 
yhdenmukainen ja pysyvä terveellinen elämäntapamuutos. Maraton-tiimi kilpailee muiden joukkueiden kanssa 
parhaiden tulosten saavuttamisesta. Maratoniin kuuluu yhdeksän henkilöä, mukaan lukien yksi kapteeni, ja 
haaste kestää keskimäärin 10 päivää. Osallistujat voivat liittyä maratoniin uudelleen, kunnes he saavuttavat 
haluamansa tuloksen tai kunnes he pystyvät ylläpitämään sen. Koska maratonit ovat lyhyitä, palkinnot ovat 
yleensä tunnustusta ja muita kuin käteispalkintoja. 
 
Palkinto (kilpailuhaasteet): jotain kaikille osallistujille tarjottavaa ja haasteen voittajalle jaettavaa. 
 
Potentiaaliset asiakkaat, ”liidit”: Herbalife Nutrition -tuotteista tai -mahdollisuudesta potentiaalisesti 
kiinnostuneet henkilöt sekä tällaisten henkilöiden yhteystietoihin liittyvä mainonta ja kokeilupakkaukset. 
 
Puhelinmyynti: Tuotteen tai palvelun myynti, kaupittelu, markkinointi, myynnin edistäminen tai esittely lanka- 
tai matkapuhelimen, tekstiviestin, faksin, automaattisen numeronvalitsijan, ennalta äänitetyn tai keinotekoista 
ääntä esittävän tallenteen avulla. 
 
Säännöt: Herbalife Nutritionin toimintasäännöt ja muut Herbalife Nutritionin Nutritionin nykyiset ja tulevat 
säännöt, linjaukset ja ohjeistukset. 
 
Sähköpostikieltoluettelo: Jäsenen laatima ja ylläpitämä luettelo henkilöistä, jotka ovat kieltäneet 
sähköpostien lähettämisen. 
 
Siirtäjä: Entinen Jäsen, joka siirtää jäsenyytensä toiselle henkilölle. 
 
Sponsori: Jäsen, joka tuo toisen henkilön Jäseneksi Herbalife Nutrition-toiminnan pariin. 
 
Tarkastelulautakunta: Lautakunta, joka käsittelee jäsenyyden lakkautuspäätöksen oikaisupyynnön. 
Lautakunta koostuu myynti-, Jäsenpalvelu- ja lakiasiainosastojen edustajista. 
 
Toimintakielto: Ajanjakso, jonka aikana Jäsenyyden entinen osallinen ei saa millään tavalla osallistua 
Herbalife Nutrition -liiketoimintaan ennen sponsorin vaihtoa. 
 
Toimintakiellon kesto:  

• Jäsenyyden lakkauttamishetkellä Supervisor-tasolla ja sitä alemmalla tasolla olevat Jäsenet: yksi 
vuosi jäsenyyden irtisanomisesta tai vuosittaisen jäsenpalvelumaksun erääntymisestä 

• Jäsenyyden lakkauttamishetkellä World Team -tasolla ja sitä ylemmällä tasolla olevat Jäsenet: kaksi 
vuotta jäsenyyden irtisanomisesta tai vuosittaisen jäsenpalvelumaksun erääntymisestä 

 
Katso sääntö 2.1.9 Toimintakielto  
 
Vakiintunut liikesuhde: Jäsenen ja puhelimitse tuotteita tilaavan henkilön aiempi suhde, joka perustuu 1) 
tilaajan tekemään ostoon tai suoritukseen puhelua välittömästi edeltäneiden 18 kuukauden aikana, ellei 
suhdetta ole aiemmin päätetty 2) tilaajan tuotteita tai palveluita koskevaan kyselyyn puhelua välittömästi 
edeltäneiden kolmen kuukauden aikana, ellei suhdetta ole aiemmin päätetty. Mikäli tilaaja kieltää 
suoramarkkinoinnin, liikesuhdetta ei enää katsota vakiintuneeksi siinäkään tapauksessa, että tilaajan 
liiketoimet Jäsenen kanssa jatkuvat. 
 
Vastaanottaja: Jäsen, jolle jäsenyys siirretään. 
 
Verkostomarkkinointi: Monitasomarkkinointi (Multilevel Marketing, MLM) 
 
Yhteys alkuperäiseen jäsenyyteen: Avioeron tai elämänkumppanuuden päättymisen myötä alkuperäisen 
jäsenyyden ja eronneen parin erillisten jäsenyyksien volyymin yhdistäminen ansioprosenttien laskemista 
varten. 
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Suoramyynnin yritysohjeisto 
Päivitetty 1.6.2013 

 
 
 

SUOMEN ASIAKKUUSMARKKINOINTILIITTO RY:N SUORAMYYNNIN 
YRITYSOHJEISTO 
 

1. Yleistä 
 

1.1. Soveltamisala 
Tämä ohjeisto on suoramyyntialan itsesääntelyohje ja se koskee Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (jäljempänä 
ASML) jäsenyritysten ja suoramyyjien välisiä suhteita, suoramyyjien keskinäisiä suhteita ja suoramyyntiyritysten välisiä 
suhteita. Yritysohjeiston on vahvistanut Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry (jäljempänä ASML) ja siinä on otettu 
huomioon sekä suoramyyntialan kansallisten liittojen Euroopan yhteistyöjärjestön Seldian (European Direct Selling 
Association) säännöt.  
 
Ohjeistuksen tarkoituksena on suoramyyjien etujen valvonta, rehellisen kilpailun edistäminen vapaan yrittäjyyden 
hengessä ja suoramyynnin julkisen mielikuvan edelleen kehittäminen kertomaan toimialasta ja yrityksistä, jotka myyvät 
laadukkaita tuotteita kohtuullisin hinnoin ja ehdoin käyttäjälle.  
 
Jokainen ASML:n suoramyyntiä harjoittava jäsenyritys on jäseneksi liittyessään sitoutunut noudattamaan tätä 
yritysohjeistoa. Jäsenyritysten tulee vaatia suoramyyjiään noudattamaan tätä yritysohjeistoa edellytyksenä 
jakelujärjestelmään kuulumisesta. Yritysohjeiston noudattaminen on edellytyksenä ASML:n jäsenyyden jatkumiselle. 
 

1.2. Määritelmät 
 
Suoramyynnillä tarkoitetaan mitä tahansa tuotteiden eli kulutustavaroiden ja palveluiden myyntiä suoraan kuluttajille 
kodeissa, työpaikoilla tai muualla kuin kiinteissä liiketiloissa siten, että tuote-esittelystä ja myynnistä huolehtii suoramyyjä. 
 
Suoramyyntiliitolla (DSA) tarkoitetaan kansallisia Seldiaan kuuluvia suoramyyntiliittoja, jotka edustavat suoramyyntialaa 
Euroopassa. Suomessa ASML.  
 
Suoramyyntiyrityksellä tarkoitetaan ASML:n jäsenyritystä, joka käyttää liiketoiminnassaan suoramyyntiä tuotteidensa 
markkinointiin. 
 
Jakelujärjestelmällä tarkoitetaan mitä tahansa tuotteiden markkinoimiseksi järjestetty tapaa tai järjestelmää. 
 
Suoramyyjällä tarkoitetaan yrityksen jakelujärjestelmään kuuluvaa henkilöä, joka myy yrityksen tuotteita tai edistää tai 
avustaa niiden myynnissä muualla kuin kiinteissä liiketiloissa, yleensä kuluttajien kotona tai näiden työpaikoilla. 
Suoramyyjä voi olla itsenäinen kauppaedustaja, itsenäinen sopimuskumppani, itsenäinen jälleenmyyjä tai jakelija, 
suorassa työsuhteessa oleva tai itsenäinen elinkeinonharjoittaja, franchise-yrittäjä tai vastaava.  
 
Ansioilla tarkoitetaan suoramyyjän toiminnallaan saamaa tuloa, joka voi toteutua provisiona, kiinteänä palkkiona, 
palkkana, bonuksina tai muussa muodossa.  
 
Tuotteella tarkoitetaan mitä tahansa tuotetta tai palvelua.  
 
Tukitoiminnoilla tarkoitetaan maksullista tai maksutonta tuotetta tai palvelua, joka on tarkoitettu helpottamaan ja 
kehittämään suoramyyjän liiketoimintaa ja jota ei ole tarkoitettu tarjottavaksi kuluttajille. 
 
Maksulla tarkoitetaan mitä tahansa maksusuoritusta tai maksua tukitoiminnosta, joka vaaditaan suoramyyjältä yrityksen 
jakelujärjestelmään liittymisestä tai siinä pysymisestä. 
 
Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa, jonka tarkoituksena on saada henkilö ryhtymään suoramyyjäksi. 
 
Code Administratorilla tarkoitetaan riippumatonta tai ASML:n palkkaamaa henkilöä, joka valvoo yritysohjeiston sääntöjen 
noudattamista sekä ratkaisee riitoja ohjeiston pohjalta. 
 
Yrityksen käyttävät kahta eri tapaa myyntitoiminnassaan: joko henkilökohtaista myyntiä tai tuote‐esittelytilaisuuksia.  
 
Verkostomarkkinointi on suoramyynnin muoto. Termi verkostomarkkinointi viittaa suora-myyjäorganisaation 
rakenteeseen. Myynti tapahtuu suoramyynnin keinoin. Verkostomarkki-noinnilla tarkoitetaan toimintamuotoa, jossa 
tuottaja -tai markkinointiyritys tekee sopimuksia suoramyyjien kanssa. Suoramyyjillä on oikeus hankkia yritykselle uusia 
suoramyyjiä tai ehdottaa niitä yrityksen hyväksyttäviksi. Verkostomarkkinoinnissa myyntityön tekevät yksityishenkilönä tai 
suoramyyjäyrityksen lukuun toimivat itsenäiset suoramyyjät, jotka voivat ostaa tuotteet edelleen myytäväksi ja/tai omaan 
käyttöön, myydä edelleen tuotteita kuluttajille tai toisille itsenäisille suoramyyjille ja sponsoroida eli rekrytoida, kouluttaa, 
motivoida ja avustaa uusia itsenäisiä suoramyyjiä. 
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Suoramyyjän sponsoroimat uudet suoramyyjät, näiden edelleen sponsoroimat suoramyyjät jne. muodostavat 
suoramyyjän ryhmän. Verkostomarkkinoinnissa suoramyyjät ansaitsevat myymiensä tuotteiden osto –ja myyntihinnan 
välisen erotuksen. Heillä on lisäksi mahdollisuus ansaita palkkiota, jonka perusteena on suoramyyjän ryhmän suoritus. 
Palkkioihin vaikuttavan ryhmän syvyyttä (suoramyyjätasojen lukumäärää) tai leveyttä (henkilökohtaisesti sponsoroi-tujen 
suoramyyjien määrää) voidaan rajoittaa palkkioiden määräytymistä ohjaavalla palk-kiojärjestelmällä. 
 

1.3. Itsesääntely 
Suoramyynnin yritysohjeisto on suoramyyntialan itsesääntelyohje. Kun yrityksen jäsenyys ASML:ssa päättyy, 
yritysohjeisto ei enää sido sitä, mutta niiden määräykset koskevat edelleen niitä tilanteita ja kauppoja, jotka tapahtuivat 
yrityksen ollessa ASML:n jäsen. 
 
 

2. Yritysten ja suoramyyjien valise suhteet 
 

2.1 Suoramyyjät ja sääntöjen noudattaminen 
Yritykset edellyttävät suoramyyjiltään, että yrityksen jakelujärjestelmään kuulumisen edelly-tyksenä on tämän 
yritysohjeiston ja ASML:n Reilun Pelin sääntöjen noudattaminen. Yrityksen on selvitettävä suoramyyjilleen tämän 
yritysohjeiston sisältö. 
 

2.2 Rekrytointi 
Yritykset ja suoramyyjät eivät käytä harhaanjohtavia, petollisia eivätkä vilpillisiä rekrytointi-tapoja. 
 

2.3 Toiminnasta annettavat tiedot 
Suoramyyjille ja suoramyyjiksi rekrytoitaville annettavat tiedot, jotka koskevat menestys‐mahdollisuuksia, myyjän 
oikeuksia ja velvoitteita sekä tyypillisiä kuluja ja kustannuksia, ovat tarkkoja ja täydellisiä. Yrityksen markkinointitapa on 
avoin ja ymmärrettävä eikä se ole har-haanjohtava. Yritykset eivät esitä rekrytoitavalle sellaisia väitteitä, joita ei voida 
äyttää toteen eivätkä anna lupauksia, joita ei voida täyttää. Rekrytoitavalle ei esitetä tuottomahdollisuuksia 
totuudenvastaisella tai harhaanjohtavalla tavalla eikä viitaten vain yksittäisiin, muihin kuin tavanomaisiin 
ansaintaesimerkkeihin. 
 

2.4 Ansiot 
Suoramyyjän muiden kuin kiinteisiin maksuihin perustuvien ansioiden on perustuttavahänen omaan myyntiinsä tai hänen 
sponsoroimiensa suoramyyjien ja heidän organisaatioidensa myyntiin. Kohtuulliseen omaan kulutukseen hankitut 
tuotteet tai palvelut voivat myös olla ansioiden perusteena. 
 

2.5 Suoramyyjien ja suoramyyntiyritysten välinen sopimussuhde 
Suoramyyntiyritys antaa suoramyyjilleen yrityksen ja suoramyyjän allekirjoittaman kirjallisen sopimuksen tai kirjallisen 
selvityksen, joka sisältää kaikki olennaiset tiedot suoramyyjän ja suoramyyntiyrityksen välisestä suhteesta. Yritys antaa 
suoramyyjilleen tiedot heitä koskevista lakisääteisistä, esim.verotuksellisista, ja muista velvoitteista. Yritykset ja 
suoramyyjät eivät käytä hyväkseen rekrytoitavan henkilön tai suoramyyjän asemaa yksityishenkilönä. 
 

2.6 Maksut 
Yritykset ja suoramyyjät eivät pyydä suoramyyjiltä kohtuuttoman korkeita aloitus-, koulutus-, tai franchise- maksuja 
eivätkä korvauksia myynninedistämismateriaalista tai muita sellaisia maksuja, jotka liittyvät pelkästään myyjän oikeuteen 
osallistua myyntiorganisaation toimintaan.  
 
Yritysten tai suoramyyjien ei tule sallia käytäntöä, jossa suoramyyjä ensin maksaa yrityksen jakelujärjestelmään 
liittymisestä ja saa itse ansionsa jakelujärjestelmään rekrytoimiensa muiden suoramyyjien vastaavista maksuista. 
 

2.7 Peruutusoikeus  
Suoramyyjällä on oikeus syytä ilmoittamatta seitsemän (7) päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta peruuttaa sopimus 
seuraamuksitta. Suoramyyjän on ilmoitettava peruuttamisesta kirjallisesti yritykselle. Yrityksen on peruutuksen 
tapahduttua ostettava suoramyyjältä kaikki myyntikelpoiset ja käyttämättömät tuotteet ja tukitoiminnot sekä palautettava 
taysimaaraisenä suoramyyjän yritykselle maksamat maksut. Yrityksellä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavista 
maksuista sopimuksen perustamisvaiheeseen liittyvät käsittelykustannukset, jotka voivat olla enintään 10 % edellä 
mainittujen tuotteiden ja tukitoimintojen arvonlisaverottomasta stohinnasta, sekä ne edut, jotka suoramyyjä on saanut 
palautettavien tuotteiden oston perusteella. 
 

2.8 Tuotteiden takaisinosto 
Edellisen kohdan peruutusoikeudesta riippumatta, on yrityksen on suoramyyjän suhteen yritykseen loppuessa ostettava 
takaisin kaikki suoramyyjän viimeisen kahdentoista (12) kuukauden kuluessa myytäväksi ostamat käyttämättömät ja 
myyntikelpoiset tuotteet siten, että suoramyyjän on saatava vähintään 90 % tuotteista maksamastaan hinnasta 
vähennettynä eduilla, jotka suoramyyjä on saanut kyseisten tuotteiden ostosta.  
 

2.9 Varasto  
Yritys ei vaadi tai rohkaise suoramyyjää hankkimaan kohtuuttoman suurta tuotevarastoa eikä myöskään hankkimaan 
säännöllisesti sellaisia määriä tuotteita, joita ei todennäköisesti saada myytyä tai kulutettua kohtuullisen jan kuluessa. 
Seuraavat seikat otetaan huomioon tuotevaraston tarkoituksenmukaista laajuutta määriteltäessä: varaston laajuus 
suhteessa realistisiin myyntimahdollisuuksiin, tuotteiden kilpailukykyisyys ja markkinatilanne sekä yrityksen kaytäntö 
tuotepalautusten ja hyvitysten suhteen. 
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2.10 Korvaukset ja tilitykset 
Yritykset toimittavat suoramyyjille säännölliset tiliselvitykset, jotka sisältävät soveltuvin osin seuraavat tiedot: myynti, 
ostot sekä tarkat tiedot suoramyyjän ansioista ja palkkioista, alennukset, toimitukset, peruutukset sekä muut 
asiaankuuluvat tiedot siten, kuin yritys on suoramyyjien kanssa sopinut. Kaikki erääntyneet saamiset maksetaan ja kaikki 
vähennykset tehdään hyvän suoramyyntitavan mukaisesti. 
 

2.11 Koulutus ja valmennus 
Yritykset järjestävät suoramyyjilleen riittävästi koulutusta ja valmennusta, jotta nämä voivat noudattaa eettisiä 
toimintatapoja. Koulutuksessa ja valmennuksessa annetaan tietoja markkinoista, markkinoinnista sekä myytävistä 
tuotteista. Valmennus voi sisältää valmennustilaisuuksia, käsikirjoja, kirjallisia oppaita tai audiovisuaalista materiaalia, 
jotka yritys toimittaa joko omakustannushintaan tai maksutta. 
 
 

3. Yritysten väliset menettelytavat  
 
ASML:n jäsenyritykset noudattavat hyvän tavan mukaisia menettelytapoja toisiaan kohtaan. 
 

3.1. Yritysten väliset suhteet 
Yritykset tai suoramyyjät eivät systemaattisesti houkuttele toisen suoramyyntiyrityksen suo-ramyyjiä palvelukseensa. 
(päivitetty 1.6.2013) 
 
Yritykset ja suoramyyjät eivät käytä epätarkkoja tai harhaanjohtavia vertailuja tai halventavia väitteitä, jotka koskevat 
muita suoramyyntiyrityksiä tai heidän suoramyyjiään ja tuotteitaan. Yritykset ja suoramyyjät toimivat rehellisen kilpailun 
periaatteiden mukaisesti. 
 
 

4. Yritysohjeiston noudattaminen 
 
4.1 Yritysten vastuu 
Pääasiallinen vastuu tämän yritysohjeiston noudattamisesta on kullakin yksittäisellä yrityksellä. Mikäli yritysohjeistoa 
rikotaan, tekee yritys kaiken, mitä siltä voidaan kohtuudella edellyttää valituksen oikeudenmukaiseksi käsittelemiseksi ja 
ratkaisemiseksi. 
 
Jokaisen jäsenyrityksen tai koeajalla olevan yrityksen tulee määrätä ohjeiston noudattamisesta vastaava henkilö (code 
responsible officer), joka vastaa siitä, että ohjeistoa noudatetaan sekä vastaa eettisen asiamiehen kyselyihin. Hän on 
myös pääasiallinen yhteyshenkilö, joka vastaa yritysohjeiston tiedottamisesta itsenäisille myyntihenkilöille, yrityksen 
työntekijöille, asiakkaille ja yleisölle. (päivitetty 1.6.2013) 
 
Yritysten tulee luoda menettelyt valitusten käsittelylle ja varmistaa, että jokaiseen valitukseen lähetetään kuittaus lyhyen 
ajan sisällä ja päätös asiassa tehdään kohtuullisessa ajassa. (paivitetty 1.6.2013) 
 

4.2 Toiminnan eettisyyden valvonta 
Suoramyynnin eettinen asiamies valvoo, että yritykset ja suoramyyjät noudattavat tätä yritysohjeistoa, ja ryhtyy 
tarvittaessa eettistä asiamiestä koskevien sääntöjen vaatimiin toimenpiteisiin sekä antaa vuosittaisen valvontaraportin. 
ASML laatii menettelytavat valitusten kasittelylle. 
 
Eettinen asiamies voi määrätä ohjeiston rikkomisen seuraamuksena suoramyyjän sopimuksen purkamisen, suorituksen 
palautuksen, varoituksen antaminen yritykselle tai sen suora-myyjille. (päivitetty 1.6.2013) 
 

4.3 Yritysohjeiston noudattamisesta tiedottaminen 
Yrityksen on tiedotettava sopivalla tavalla kuluttajille kuuluvansa ASML:oon ja noudattavansa näitä sääntöjä. Yrityksen 
tulee ilmoittaa ASML:lle kirjallisesti sitoutumisesta tämän yritysohjeiston noudattamiseen. Ilmoitusvelvollisuus on myös 
niillä ASML:n jäsenyrityksillä, jotka ovat jäseniä tämän yritysohjeiston voimaan tullessa. 
 

4.4 Yritysohjeiston kansainvälinen ulottuvuus  
ASML:n suoramyyntiä harjoittavien jäsenyritysten on noudatettava WFDSA:n (World Federation of Direct Selling 
Associations) suoramyyntiä koskevaa säännöstöä (World Code of Conduct for Direct Selling) siinä tapauksessa, että 
yrityksen suoramyynti tapahtuu Suomen ulkopuolella. Mikäli yritys on sen maan suoramyyntijärjestön jäsen, jossa myynti 
tapahtuu, noudatetaan kuitenkin myyntimaan suoramyyntisäännöstöä. 
 
 

5. Voimaantulo 
 
Nämä toimintaohjeet tulivat voimaan 1.10.2005. Päivitetty viimeksi 1.6.2013. 


