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Atferdsregler for Norge 
 
 
Introduksjon 
 
Gratulerer! Som Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem er du nå en del av et fellesskap bestående av 
likesinnede, som alle drives av ønsket om å hjelpe mennesker gjennom ernæring. Som en av verdens 
ledende innen ernæringsbransjen har vi et ansvar for å drive vår virksomhet etisk og med integritet. Derfor 
ber vi deg om å lese Atferdsreglene1, som vil hjelpe deg på veien. 
 
Flertallet blir Medlemmer for å få rabatter på Herbalife Nutrition-produkter, samtidig som de forsøker å oppnå 
personlige mål hva gjelder ernæring og vektkontroll. Hvis dette er grunnen til at du ble Medlem, så trenger 
du kun å fokusere på de første sidene som omhandler våre regler. 
 
Hvis du nå, eller en gang i fremtiden, ønsker å vie deg til Herbalife Nutrition-virksomheten, så bør du bruke 
litt tid på å lese og forstå hver regel.  
 
Ettersom det kan være komplisert å drive en virksomhet, så har vi et team som kan hjelpe deg her hos 
Herbalife Nutrition Ernæring. Hvis du har noen spørsmål, kan du nå dem på telefon 67 12 66 66. 
 
Hva som enn er ditt mål, om det er bedre ernæring eller en ekstra inntekt, så håper vi at ditt Herbalife 
Nutrition-medlemskap blir givende. 
 
Vi ønsker deg all mulig suksess! 
 
Ditt Herbalife Nutrition Team 
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annen (samlet kalt «regler»). Slike endringer og nye regler vil derimot være prospektive, noe som betyr at de vil gjelde fremtidig og ikke 
tidligere atferd. Herbalife Nutrition kan dessuten innføre ethvert korrigerende tiltak eller sanksjon for å håndtere ethvert brudd på 
reglene. Herbalife Nutrition forbeholder seg også retten til å se bort fra, helt eller delvis, ethvert brudd på enhver regel. 
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Kapittel 1 Hvordan komme i gang 
 
1.1 SØKNAD OM Å BLI MEDLEM 
En person som leverer søknad om å bli Selvstendig HerbalifeNutrition-medlem («søker») må 
 

1. bli sponset av et Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem («Sponsor») 
2. kjøpe Herbalife Nutrition Medlemspakke (HMP) 
3. fylle ut og sende inn en Herbalife Nutrition Medlemssøknad og avtale («søknad») 
4. få søknaden godkjent av Herbalife Nutrition 2. 

 
 
1.1.1 Restriksjoner på kjøpskrav 
Det eneste kjøpet som kreves for å bli Medlem, er Herbalife Nutrition Medlemspakke (HMP), som selges til 
et nytt Medlem til kostpris uten påslag eller profitt for Sponsoren.  
 
HMP kan ikke kombineres med andre produkter, tjenester eller materiale. Sponsorer kan ikke kreve at 
Medlemmer må kjøpe: 
 

• varebeholdning 

• materiale, produkter eller tjenester, uavhengig av om de produseres av Herbalife Nutrition 

• inngangsbilletter for å delta på seminarer, møter eller andre arrangement 
 
 
1.1.2 Gjeld frarådes 
 

En av fordelene ved en Herbalife Nutrition-virksomhet er at den er rimelig. Den eneste kostnaden som 
kreves, er kjøpet av en HMP. Medlemmer oppmuntres til å bygge sin virksomhet uten å pådra seg gjeld. 
Medlemmer som velger å selge produkter og/eller bygge opp en Medlemsorganisasjon, trenger ikke å 
investere i store varelagre eller pådra seg tyngende gjeld. 

 
Herbalife Nutrition fraråder på det sterkeste å pådra seg gjeld eller oppta lån for å forfølge Herbalife 
Nutrition-muligheten. Penger som lånes eller fås til et formål som ikke er spesielt tilknyttet Herbalife Nutrition 
(inkludert utdannelseslån eller stipend) kan ikke brukes til driften av en Herbalife Nutrition-virksomhet. 
 
 
1.1.3 Kun ett Medlemskap tillatt per person 
En enkeltperson kan eie, drive og støtte kun ett Medlemskap.Unntaket er tillatelser som gjelder ektepar og 
Medlemmer som gifter seg, separeres eller skilles, samt ved oppløsning av partnerforhold og arveregler (se 
regel 2.1.4, 2.3 og 2.4). Hvis en enkeltperson leverer mer enn én Medlemssøknad, så vil den første 
søknaden som mottas og godkjennes være det gyldige Medlemskapet. 
 
 
1.1.4 Årlig administrasjonsavgift for Medlemskap 
Medlemmer må betale en årlig administrasjonsavgift for Medlemskap («avgift»), som gjelder databehandling 
og andre tjenester fra Herbalife Nutrition. Avgiften må mottas fra Medlemmet og kan ikke betales av andre 
Medlemmer. Hvis et Medlem ikke betaler avgiften innen årsdatoen for den opprinnelige søknaden, så vil 
Medlemskapet oppheves. Herbalife Nutrition gjør sitt for å påminne Medlemmer via brev eller elektronisk 
post når fristen for å betale nærmer seg. Det er likevel Medlemmets ansvar å betale avgiften i tide. 
 
 
1.1.5 Godkjennelse/avvisning av avgift 
Hvis et Medlem har brutt våre regler, så kan Herbalife Nutrition nekte å godta betalingen av avgiften. I så fall 
vil Medlemskapet oppheves, og Herbalife Nutrition vil tilbakebetale avgiften. 
 
 
1.1.6 Kommunikasjon med Herbalife Nutrition 
Medlemmer må oppgi en permanent hjemme- eller forretningsadresse til Herbalife Nutrition og sørge for at 
all kontaktinformasjon i Herbalife Nutrition sine registre er oppdatert. Alle dokumenter og erklæringer som 
leveres til Herbalife Nutrition, må være fullstendige, sannferdige og levert innen rimelig tid. 
 
 

 
2 Herbalife Nutrition forbeholder seg retten til å godkjenne eller avslå enhver søknad fullt og helt etter eget skjønn. Frem til søknaden 

godkjennes, vil søkeren få innvilget en gjenkallelig lisens til å kjøpe og selge Herbalife Nutrition-produkter. 
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1.1.7 Korrekt kjøpsmetode 
Det er kun produkter kjøpt fra Herbalife Nutrition som teller opp mot kvalifisering, opptjening og fordeler 
nevnt i Salgs- og markedsplanen. 
 
Medlemmer kan ikke bestille produkter, eller betale for bestillinger, på vegne av andre Medlemmer.3  
 
 
1.1.8 Betaling 
 
Ved betaling: 
Medlemmer må sørge for at all betaling til Herbalife Nutrition er godkjent og har den nødvendige dekningen. 
Medlemmer kan ikke bruke kredittkort, personlige sjekker eller noen annen form for betaling, som kommer 
fra deres Medlemmer, detaljkunder eller andre enkeltpersoner, for å betale for varer som kjøpes fra Herbalife 
Nutrition. 
 
Medlemmer er økonomisk ansvarlige for betalinger som av en eller annen grunn avvises.4 
 
Herbalife Nutrition kan begrense et Medlems kjøpsprivilegier grunnet brudd på denne regelen og kan justere 
Salgspoeng og inntjening for å dekke omstridte gebyr. 
 
 
Ved godkjenning av betaling: 
Når Medlemmer godkjenner betaling online eller via mobiltelefon, så gjelder følgende: 
 

• Medlemmer må bruke et trygt betalingssystem. For eksempel: 
- Square, Flint, Spark Pay, iZettle, PayPal, Klarna Checkout, MobilePay, Vipps og Swish5 

 

• Medlemmer må sørge for tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte  kundenes kredittkort- 
eller betalingsinformasjon6 mot uautorisert utlevering,  innsyn eller risiko. For eksempel ved å 

- aldri sende  kundenes kredittkort- eller betalingsinformasjon via e-post eller tekstmelding, 
ettersom disse kommunikasjonsmetodene ikke er sikre metoder for overføring av kredittkort- 
eller betalingsinformasjon 

- alltid oppbevare  kundenes kredittkort- eller betalingsinformasjon på et sentralisert og 
beskyttet sted  

- regelmessig slette kundenes kredittkort- eller betalingsinformasjon når den ikke lenger 
trengs eller er godkjent for bruk av kunden  

- kassere papirkopier med kundenes kredittkort- eller betalingsinformasjon på en  skikkelig 
måte gjennom å makulere, brenne eller på annet vis ødelegge opplysningene  

- holde seg oppdatert hva gjelder databeskyttelseslover og opptre i samsvar med disse 
 

• Medlemmer må overholde de seneste kravene vedrørende betalingskortbransjens 
datasikkerhetsstandarder (PCI-DSS), som gjelder kreditt- og debetkortbetalinger.7 Ved å bruke 
en betalingsløsning som er oppdatert hva angår datasikkerhetsstandardene som kreves av PCI-DSS, 
så vil overførsel, behandling og oppbevaring av kundenes kreditt- og debetkortopplysninger bli 
håndtert på en måte som er i samsvar med betalingskortbransjens beste sikkerhetsstandarder. 

 
 

 
3 Denne regelen gjelder med mindre Herbalife Nutrition krever og mottar skriftlig godkjennelse fra Medlemmet om at betaling skal 

utføres av en annen person. Skriftlig godkjennelse kan kun gis for én spesifikk bestilling. 
 

4 Hvis et Medlems betaling blir avvist grunnet utilstrekkelig dekning, kan Herbalife Nutrition komme til å kreve en tilleggsavgift. 
 

5 De sikre betalingssystemene som nevnes i eksemplene, gjelder små til mellomstore virksomheter. 
 

6 Kundenes kredittkort- eller betalingsinformasjon omfatter: kredittkortnumre, sikkerhetskoder og utløpsdatoer, bankkontonumre, sjekker 

og annen betalingsinformasjon, inkludert kvitteringer, logger eller registre som inneholder denne typen informasjon. 
 

7 Eksempler på beskyttende sikkerhetsstandarder som kreves av PCI, inkluderer, men er ikke begrenset til, brannmurer og 

datakryptering. Besøk https://www.pcisecuritystandards.org/ for mer informasjon vedrørende PCI-DSS-krav. 
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Kapittel 2 Opplysninger om medlemskap 
 
2.1 KRAV TIL MEDLEMMER 
 
2.1.1 Medlemmer må være enkeltpersoner 
Herbalife Nutrition aksepterer kun Medlemssøknader som er fremsatt i enkeltpersoners navn. Medlemmer 
kan derimot få sin Herbalife Nutrition-inntjening utbetalt til et partnerskap eller selskap ved å levere en 
skriftlig anmodning til Herbalife Nutrition sin avdeling for Medlemsservice.8 Medlemskapet vil imidlertid forbli i 
enkeltpersonens navn, og inntjeningen fra Medlemskapet vil bli rapportert med det individuelle Medlemmets 
navn og skatteidentifikasjonsnummer. 
 
 
2.1.2 Dobbelt Medlemskap 
Hvis Herbalife Nutrition avdekker at et Medlem, en ektefelle, livspartner eller annen enkeltperson, som deltar 
i et Medlemskap, har levert mer enn én søknad, eller har arbeidet eller hjulpet til med utviklingen av et annet 
Medlemskap, så kan Herbalife Nutrition fullt og helt etter eget skjønn 
 

- oppheve eller innføre betingelser på ett eller begge Medlemskap. 
- fastsette straff eller sanksjoner på Medlemskapet og/eller Sponsorer 
- justere Salgspoeng og kompensasjoner for den ene eller begge sponsororganisasjonene i en hvilken 

som helst periode forut for overføringen eller slettingen av Medlemskapet 
- iverksette andre tiltak som anses som passende 

 
I tilfeller der det foreligger doble Medlemskap eller lignende overtredelser, kan Medlemmet få fortsette som 
Herbalife Nutrition-medlem, men må være det i den rette sponsorlinjen, som bestemt av Herbalife Nutrition. 
Herbalife Nutrition vil bestemme plasseringen av det slettede Medlemskapets downlinelinje. 
 
 
2.1.3 Minstealder for Medlemskap 
En person må være minst 18 år gammel for å kunne søke om Medlemskap og delta i et annet Medlems 
Herbalife Nutrition-virksomhet.9 
 
 
2.1.4 Ektepar og Medlemmer som gifter seg 
Ektepar og livspartnere 10  kan kun delta i ett Medlemskap. Hvis to Medlemmer gifter seg, må ett av 
Medlemskapene oppheves. Hvis to Medlemmer går inn i et partnerforhold, må ett av Medlemskapene 
oppheves. Det eneste unntaket fra denne regelen er når hvert Medlemskap er på Supervisor-nivå eller 
høyere idet personene gifter seg eller går inn i et partnerforhold. I dette tilfellet kan hver ektefelle fortsette å 
drive sitt individuelle Medlemskap. 
 
 
2.1.5 Anerkjennelse av ektefelle eller livspartner 
Et Medlem kan legge til sin livspartner i oppføringen for sitt medlemskap for å støtte dem med virksomheten 
eller for anerkjennelsesformål11. Medlemmer må informere ektefellen eller livspartneren sin om at de har 
sendt inn denne informasjonen til Herbalife Nutrition og må referere dem til Herbalife Nutritions retningslinjer 
om personvern for mer informasjon. Medlemmet forblir det oppførte Medlemmet. Men, om Medlemmet skulle 
separeres fra sin ektefelle eller livspartner, vil Medlemmets eierskap eller rettighet til medlemskapet bli 
påvirket12.  
 
 
2.1.6 Aktiviteter til ektefelle eller livspartner 
Et Medlem er ansvarlig for sin ektefelles eller livspartners handlinger, uavhengig av om livspartneren eller 
ektefellen deltar i Medlemskapet og uavhengig av om Medlemmet var klar over ektefellens eller 
livspartnerens handlinger. Ektefellen og livspartneren må følge alle lover og regler som er tilknyttet Herbalife 
Nutrition-virksomheten. Et Medlem vil bli holdt ansvarlig hvis deres ektefelle eller livspartner markedsfører, 

 
8 Medlemsservice kan kontaktes ved å ringe 67 12 66 66. 
 

9  Kravene om minstealder varierer fra land til land. For å få informasjon om alderskravene i andre land, vennligst kontakt 

Medlemsservice. 
 

10 Livspartner: En person som et Herbalife Nutrition-medlem utpeker som sin livspartner gjennom skjemaet «Forespørsel om å legge til 

livspartner». Skjemaer er tilgjengelige via Medlemsservice. 
 

11 For eksempel: Anerkjennelse betyr at man har lov til å delta på Herbalife Nutrition-arrangement, og nye virksomheter og prestasjoner 

innen Salgs- og markedsplanen vil også anerkjennes.  
 

12 I tilfelle separasjon/skilsmisse eller oppløsing av et livspartnerforhold, der det juridiske og/eller finansielle aspektet av medlemskapet 

er omstridt, om hvorvidt ektefellen eller livspartneren er lagt til kontoen kan påvirke den lokale rettens avgjørelse. 
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eller oppfordrer et annet Herbalife Nutrition-medlem eller kunde til å delta i, et annet selskap som driver med 
direktesalg eller nettverkssalg (Multi-level marketing, MLM). 
 
Herbalife Nutrition forbeholder seg retten til å oppheve et Medlemskap hvis ektefellen eller livspartneren 
deltar i aktiviteter som, slik Herbalife Nutrition anser det, forringer, ødelegger eller svekker omdømmet til 
Herbalife Nutrition eller Herbalife Nutrition-produktene. 
 
 
2.1.7 Tidligere deltaker i et Medlemskap 
En tidligere deltaker (dvs. tidligere Medlem, ektefelle, livspartner eller enkeltperson som har deltatt i et 
Medlemskap) må oppfylle kravene om en inaktivitetsperiode før vedkommende søker på nytt om 
Medlemskap under en annen sponsor, eller før vedkommende assisterer i et annet Medlemskap (se regel 
2.1.9 Inaktivitetsperiode). 
 
 
2.1.8 Informasjon om tidligere Medlemskap 
Hvis et tidligere Medlem søker om et nytt Medlemskap, må det tidligere Medlemmet informere Herbalife 
Nutrition på søknadstidspunktet og oppgi det tidligere identifikasjonsnummeret for Medlemskapet. Et 
Medlemskap kan oppheves hvis Medlemmet ikke informerer Herbalife Nutrition om aktivitet i et annet 
Medlemskap, eller hvis Medlemmet kommer med feilaktige fremstillinger angående Medlemskapet. 
 
 
2.1.9 Inaktivitetsperiode 
Innaktivitetsperioden er en venteperiode der tidligere deltakere (dvs. tidligere Medlem, ektefelle, livspartner 
eller en person som har assistert i et Medlemskap) ikke kan delta i Herbalife Nutrition-virksomheten på noen 
måte før han eller hun bytter sponsor. 
 
Venteperiode: 

• Supervisorer og lavere nivå: ett år 

• World Team og høyere nivå: to år (fra oppsigelsesdato eller når den årlige serviceavgiften for 
Medlemmer forfalt)  

 
Under venteperioden kan ikke tidligere deltakere:  

• være involvert i en Herbalife Nutrition-virksomhet på noe vis 
• selge produkter eller materiale fra Herbalife Nutrition 
• være sponsor for eller tilby Herbalife Nutrition-muligheten 
• markedsføre, hjelpe eller støtte noe annet Medlemskap 
• delta i opplæringer eller møter som arrangeres av Medlemmer eller Herbalife Nutrition 
• besøke en Nutrition Club, med mindre de kun opptrer som kunder og ikke er involvert i Herbalife 

Nutrition-muligheten på noe vis 
• kjøpe produkter, bortsett fra til personlig bruk 

 
Inaktivitetsperioden fastsettes på følgende måte: 
 

Eksempel 1: Medlemmet sier opp 

 Supervisorer og lavere nivå World Team og høyere nivå 

Medlemskapets avtaledato 
(søknadsdato) 

1. januar 2020 1. januar 2020 

Dato for oppsigelse av Medlemskapet 28. august 2021 28. august 2021 

Tidsramme for inaktivitetsperiode 28. august 2021–27. august 2022 28. august 2021–27. august 2023 

Dato Medlemmet vil være berettiget til 
å signere en ny avtale under en 
annen sponsor 

28. august 2022 28. august 2023 

 
 
 
 
 
 



Page 10 of 66 (INNHOLD) Norwegian # 603469-NO-00P (Corp. Ver. 34P)  Rev. 09-February-2021 

Eksempel 2: Medlemmet betaler ikke den årlige serviceavgiften for Medlemmer 

 Supervisorer og lavere nivå World Team og høyere nivå 

Medlemskapets avtaledato 
(søknadsdato) 

1. januar 2020 1. januar 2020 

Dato den årlige serviceavgiften for 
Medlemmer forfaller (årsdatoen), men 
er ikke betalt 

1. januar 2021 1. januar 2021 

Tidsramme for inaktivitetsperiode 1. januar 2021–31. desember 2021 1. januar 2021–31. desember 2022 

Dato Medlemmet vil være berettiget til 
å signere en ny avtale under en 
annen sponsor 

1. januar 2022 1. januar 2023 

 
Etter inaktivitetsperioden kan det tidligere Medlemmet søke om nytt Medlemskap under en annen sponsor. 
 
Unntak fra regelen om inaktivitetsperiode 
Hvis den tidligere deltakeren ønsker å søke om nytt Medlemskap under sin opprinnelige sponsor, og denne 
sponsoren fremdeles er i den opprinnelige organisasjonen, kan Herbalife Nutrition velge å se bort fra 
venteperioden. 
 
 
2.2 OVERFØRING AV MEDLEMSKAP 
 
2.2.1 Tildeling, salg eller overføring av Medlemskap 
Tildeling, salg eller overføring av rettigheter eller interesser i et Medlemskap er ikke tillatt uten at Herbalife 
Nutrition på forhånd skriftlig godkjenner dette fullt og helt etter eget skjønn. 
 
Et Medlem kan ikke overføre et Medlemskap for å omgå våre regler eller loven. Hvis Herbalife Nutrition etter 
å ha godkjent overføringen blir klar over at det tidligere Medlemmet (avhenderen), og/eller ektefelle eller 
livspartner, har deltatt i aktiviteter eller opptrådt på en måte som bryter med våre regler, så vil Herbalife 
Nutrition innføre sanksjoner overfor det overførte Medlemskapet. 
 
 
2.2.2 Medlemskap kan bare tildeles eller overføres til noen som ikke er Herbalife Nutrition-medlem 
Et Medlemskap kan kun tildeles eller overføres til en enkeltperson som ikke er Herbalife Nutrition-medlem, 
med unntak av det som er tillatt i regel 2.4. Herbalife Nutrition vil ikke vurdere en forespørsel om overføring 
hvis det foreslåtte Medlemmet (erververen) på noe vis har vært involvert i en Herbalife Nutrition-virksomhet i 
de foregående 12 månedene. 
 
 
2.2.3 Status og fordeler 
Et Medlems prestasjoner er personlige, og hvis en tildeling eller overføring godkjennes, så kan ikke status og 
fordeler som er oppnådd av Medlemmet overføres sammen med Medlemskapet. Erververen kan bli avkrevd 
å oppnå alle kvalifikasjoner som gjelder krav til status og inntjening etter at tildelingen eller overføringen er 
utført. Dette inkluderer Supervisor-status, TAB Team-status, feriekvalifikasjoner eller andre rettigheter til det 
individuelle Medlemmet. 
 
 
2.2.4 Ansvar etter overføring 
Etter overføring av Medlemskapet: 
 

- Erververen skal være ansvarlig overfor Herbalife Nutrition hva gjelder alle brudd på våre regler, som 
begås av eller på vegne av avhenderen i forbindelse med Medlemskapet.  

 

- I en periode på seks måneder etter den effektive datoen for overføringen, vil handlinger som utføres 
av avhenderen og/eller ektefelle eller livspartner, som ville vært et brudd på våre regler hvis 
avhenderen fortsatt hadde vært et Medlem, bli behandlet som om regelbruddet var begått av 
erververen. 
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2.3 SEPARASJON, SKILSMISSE ELLER OPPLØSNING AV PARTNERFORHOLD 
 
2.3.1 Etablering av nytt Medlemskap 
Hvis et Medlems ektefelle eller livspartner ønsker å fortsette i Herbalife Nutrition-virksomheten under 
skilsmisseforhandlinger eller umiddelbart etter en skilsmisse eller oppløsning av et partnerforhold, så må 
Medlemmet og ektefellen/livspartneren hver for seg starte et nytt, separat Medlemskap under det 
opprinnelige Medlemmets Sponsor. Herbalife Nutrition vil avslutte kjøpsprivilegiene i det opprinnelige 
Medlemskapet og kreditere hvert nye, separate Medlemskap med forretningsaktiviteten til det opprinnelige 
Medlemskapet gjennom en «tilknytning» (se regel 2.3.4). Hvert Medlem må bruke sitt eget ID-nummer i sin 
virksomhet. 
 

JANE SMITH 
(Individuelt Medlemskap) 

B 

 JANE SMITH / BOB SMITH 
(Opprinnelig Medlemskap) 

A 

 BOB SMITH 
(Individuelt Medlemskap) 

C   

 
Det opprinnelige Medlemskapet og dets downline kan ikke deles mellom Medlemmet og den tidligere 
ektefellen/livspartneren. For eksempel: De kan ikke dele Medlemskapet ved å gi hver person 50 % eierskap.  
 
Herbalife Nutrition må motta følgende dokumenter for å etablere et Medlemskap: 
 

Ved skilsmisse Ved oppløsning av partnerforhold 

- nye utfylte og signerte Avtaler, fra Medlemmet og 
ektefellen, sponset av Sponsoren til det opprinnelige 
Medlemskapet 
 

- et signert og notarbekreftet «Skilsmisse og 
separasjonsskjema» 
 

- en kopi av begjæring om oppløsning av ekteskap, 
forliksavtale eller endelig skilsmissedom 
 

- nye utfylte og signerte skjemaer med anerkjennelse av 
TAB Team Produksjonsbonus, fra Medlemmet og 
ektefellen, som viser ID-nummeret til det nye, separate 
Medlemskapet (kun Medlemskap på TAB Team-nivå)  

 

- nye utfylte og signerte Avtaler, fra Medlemmet og 
ektefellen, sponset av Sponsoren til det opprinnelige 
Medlemskapet 
 

- en signert og notarbekreftet «Forespørsel om å fjerne 
livspartner» fra begge parter (hvis begge parter ikke 
leverer et signert og notarbekreftet skjema, så vil det bli 
påkrevd med en rettskjennelse som viser at forholdet 
er avsluttet) 
 

- nye utfylte og signerte skjemaer med anerkjennelse av 
TAB Team Produksjonsbonus, fra Medlemmet og 
livspartneren, som viser ID-nummeret til det nye, 
separate Medlemskapet (kun Medlemskap på TAB 
Team-nivå) 

 

Hvis et Medlem gifter seg på nytt, eller får en ny livspartner, så kan denne nye ektefellen eller livspartneren 
bli lagt til i Medlemmets nye, separate Medlemskap for å støtte Medlemmet i virksomheten og for 
anerkjennelsesformål. 
 

JANE SMITH 
(Individuelt Medlemskap) 

B 

 JANE SMITH / BOB SMITH 
(Opprinnelig Medlemskap) 

A 

 BOB OG BARBARA SMITH 
(ny ektefelle) 

(Individuelt Medlemskap) 
C 

  

 
Mer enn én skilsmisse eller oppløsning av partnerforhold:   
Herbalife Nutrition vil kun tilknytte ett sett med oppløste eller skilte Medlemskap. I tilfeller der det forekommer 
mer enn én skilsmisse eller oppløsning av partnerforhold, så kan de oppløste livspartnerne eller det tidligere 
ekteparet etablere separate Medlemskap, men Medlemskap vil ikke være tilknyttet. 
 
For eksempel: Hvis Bob og Barbara skiller seg eller oppløser sitt partnerforhold, så kan Barbara etablere et 
nytt Medlemskap (D) under den opprinnelige Sponsorens Medlemskap, men det vil ikke være tilknyttet Bobs 
Medlemskap (C).   
 

JANE SMITH 

(Individuelt Medlemskap) 

(Første 

skilsmisse/oppløsning) 

B 

 JANE SMITH / BOB 

SMITH 

(Opprinnelig 

Medlemskap) 

A 

 BOB SMITH 

(IIndividuelt Medlemskap) 

(Første 

skilsmisse/oppløsning) 

C 

 BARBARA SMITH 

(Individuelt Medlemskap) 

(Andre 

skrilsmisse/oppløsning) 

D 

   

 
Barbaras Medlemskap (D) vil ha et nivå i Salgs- og markedsplanen som er basert på forretningsaktiviteten til 
Medlemskap C.  For eksempel: Forretningsaktiviteten til Medlemskap C har oppnådd nivået til GET Team, 
derfor vil Barbaras nye Medlemskap (D) bli etablert på et GET Team-nivå. 
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JANE SMITH 
(Individuelt Medlemskap) 

(Første 
skilsmisse/oppløsning) 

Pres Team 
B 

 JANE SMITH / BOB 
SMITH 

(Opprinnelig Medlemskap) 
Pres Team 

A 

 BOB SMITH 
(Individuelt Medlemskap) 

(Første 
skilsmisse/oppløsning) 

Pres Team 
(Inntjening som GET Team) 

C 

 BARBARA SMITH 
(Individuelt Medlemskap) 

(Andre 
skilsmisse/oppløsning) 

GET Team 
D 

   

 
 
2.3.2 Forespørsel om å endre det opprinnelige Medlemskapet 
Herbalife Nutrition vil akseptere forespørsler om å endre det opprinnelige Medlemskapet. Alle forespørsler 
må signeres og notarbekreftes for begge parter, med mindre Herbalife Nutrition mottar en attestert kopi av 
den endelige skilsmissedommen. 
 
Fjerne navnet til en ektefelle eller livspartner: Herbalife Nutrition må motta det utfylte skjemaet 
«Forespørsel om å fjerne ektefelle» eller «Forespørsel om å fjerne livspartner», for å kunne fjerne navnet til 
en ektefelle eller livspartner fra Medlemskapsregisteret. 
 
Betalinger: Herbalife Nutrition må motta et utfylt skjema med forespørsel om utbetaling for å gjøre endringer 
i utbetalinger. Påfølgende forespørsler må signeres og notarbekreftes av begge parter. Oversikt over 
fortjeneste for det opprinnelige Medlemskapet vil bli sendt til den registrerte adressen, med mindre begge 
parter leverer et signert og notarbekreftet instruksjonsbrev. 
 
Overføringer: Herbalife Nutrition må motta det fullførte «Skilsmisse og separasjonsskjema», eller 
«Forespørsel om overføring av Medlemskap», for å overføre et Medlemskap til noen som ikke er Medlem, 
en tidligere ektefelle eller tidligere livspartner. 
 
Hvis et Medlem overfører et Medlemskap og bestemmer seg for å etablere et nytt Medlemskap: 

- Det nye Medlemskapet må drives uavhengig fra det opprinnelige Medlemskapet. 
- Avansement innen Salgs- og markedsplanen, Discountrabatter, Produksjonsbonuser og annen 

inntjening vil utelukkende bli basert på prestasjonene i det nye Medlemskapet. 
 
Krav som må oppfylles før Herbalife Nutrition kan akseptere den nye søknaden innen ett år etter 
overføringen: 

- Sponsoren til det opprinnelige Medlemskapet må sponse det nye Medlemskapet. 
- Den nye statusen til Medlemskapet vil være tilsvarende statusen til det opprinnelige Medlemskapet 

ved tidspunktet for overføringen. 
 

Hvis Medlemskapet som skal overføres er tilknyttet et annet Medlemskap, som følge av en tidligere 
skilsmisse, så vil det overførte Medlemskapet ikke lenger være tilknyttet dette Medlemskapet. 
 
 
2.3.3 Å bli med under en annen Sponsor / delta i et annet Medlemskap 
For å bli med under en annen Sponsor, så må Medlemmet eller ektefellen eller livspartneren gi følgende 
obligatoriske dokumenter til Herbalife Nutrition:13 
 

Ved skilsmisse Ved oppløsning av partnerforhold 
- en ny utfylt og signert Avtale 

 
- signert og notarbekreftet «Skilsmisse og 

separasjonsskjema» 
 

- kopi av begjæring om oppløsning, forliksavtale eller 
endelig skilsmissedom, eller dokumentasjon fra en 
domstol som inneholder en foreløpig beslutning om at 
forholdet er avsluttet 

- en ny utfylt og signert Avtale 
 

- signert og notarbekreftet «Forespørsel om å fjerne 
livspartner» fra begge parter (hvis begge parter ikke 
leverer et signert og notarbekreftet skjema, så vil det 
bli påkrevd med en rettskjennelse som viser at 
forholdet er avsluttet) 

 

 

I tillegg må Medlemmet eller ektefellen eller livspartneren følge reglene som gjelder en inaktiv periode. Den 
inaktive perioden vil bli bestemt som beskrevet i regel 2.1.9 (Inaktiv periode), eller ut fra utstedelsesdatoen til 
det mottatte rettsdokumentet, hva som enn kommer sist.  
 

Merk: Å etablere et nytt Medlemskap under en annen Sponsor, krever kjøp av en HMP, og fordeler vil 
begynne på 25 % uten noen tilknytning til det opprinnelige Medlemskapet. 
 
 
 
 
 

 
13 Skjemaer og søknader er tilgjengelige via Medlemsservice. 
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2.3.4 Skilsmisse og oppløsning av partnerforhold og Herbalife Nutrition sin Salgs- og markedsplan 
Salgspoeng totalt (TV): De individuelle Medlemskapene vil motta Salgspoengene fra det opprinnelige 
Medlemskapet for å kombinere dem med sine egne Salgspoeng («tilknytning»). Dette vil bestemme om man 
er berettiget til å motta Discountrabatter, kvalifikasjoner, rekvalifikasjoner og/eller Produksjonsbonuser. 
 

Når det gjelder retten til å motta en prosentandel av Discountrabatter, så vil det opprinnelige Medlemskapet 
kombinere Salgspoengene i hvert individuelle Medlemskap, pluss sine egne Salgspoeng. 
 

Berettigelsen til å motta Produksjonsbonuser for det opprinnelige Medlemskapet, vil bli bestemt ut fra 
resultatet til det best presterende individuelle Medlemskapet. 
 

Eksempel:  
 

Salgspoeng  
 

Salgspoeng for B og C blir som følger:  
 

B + A og C + A 
 

B  A  C 

JANE SMITH 
(Individuelt Medlemskap) 

 
JANE SMITH 

(Opprinnelig Medlemskap) 

 
BOB SMITH 

(Individuelt Medlemskap) 
  

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. 

 

Discountrabatter (R.O.)  
 

Discountrabattpoeng som gjelder for beregning av Produksjonsbonuser (PB), kombineres på 
følgende måte: 
  

B + A og C + A 
 

B  A  C 

PRESIDENT’S TEAM 
JANE SMITH 

(Individuelt Medlemskap) 

 PRESIDENT’S TEAM 
JANE SMITH 

(Opprinnelig Medlemskap) 

 PRESIDNET’ TEAM 
BOB SMITH 

(Individuelt Medlemskap) 
  

9000 R.O.-poeng 
(9000 R.O. + 1000 R.O. = 

10 000 R.O.) 

 1000 R.O.-poeng 
 

 8000 R.O.-poeng 
(8000 R.O. + 1000 R.O. = 9000 

R.O.) 
 

→
  →
  →
 

6% PB  6% PB  4% PB 

 
Krav: Hvert individuelle Medlemskap må følge reglene om 10 detaljkunder og 70 %, samt alle andre krav for 
å oppnå Discountrabatter. Hvert Medlemskap må også oppnå det nødvendige antallet Salgspoeng for å 
oppfylle kravene om matchende Salgspoeng hva gjelder egen downline som kvalifiserer seg til 
Supervisorstatus. Kjøpsprivilegiene til det opprinnelige Medlemskapet vil bli gitt midlertidig for å møte ethvert 
krav til matchende Salgspoeng hva gjelder downline som kvalifiserer seg. 
 

Anerkjennelse: Hvert Medlemskap vil bli anerkjent for sine egne prestasjoner under Salgs- og 
markedsplanen. Det opprinnelige Medlemskapet vil ikke motta anerkjennelse. Hvis både det opprinnelige 
Medlemskapet og det individuelle Medlemskapet oppnår nivået til President’s Team, så vil kun én diamant 
deles ut til upline President’s Team-medlemmet, noe som er i samsvar med utdeling av diamanter til 
Medlemskap som ikke er involvert i en skilsmisse eller oppløsning av partnerforhold. Hvis det individuelle 
Medlemskapet kvalifiserer seg til en diamant, så vil kun dette Medlemskapet avansere innen 
diamantstatusen(e). 
 

Arrangement: Regler som er tilknyttet deltakelse på arrangement, gjelder hvert enkelt arrangement og kan 
variere. Vennligst les arrangementmaterialet for å få informasjon om innkvartering, billetter, transport og 
andre detaljer som gjelder arrangementet. 
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2.4 ARV14 
Medlemskapet til et avdødd Medlem kan bli overført til en arving, i henhold til gjeldende lovverk, Herbalife 
Nutrition sine regler og Herbalife Nutrition sin godkjenning, som ikke skal nektes uten saklig grunn.15 

 

Et Medlem kan eie og drive maksimalt tre Medlemskap – Medlemmets eget pluss to andre, som er oppnådd 
via arv. Et arvet Medlemskap kan overføres direkte til den individuelle arvingen, eller til et selskap16 som eies 
av arvingen hvis det dreier seg om et Medlemskap som har TAB Team-status.17 
Den inaktive perioden (som spesifisert i regel 2.1.9) for et arvet Medlemskap, skal frafalles, hvis 
linjeforholdet mellom arvingens eksisterende Medlemskap og det/de arvede Medlemskap(ene) er vertikale (i 
samme linje). 
 

Arvingen må fremvise all dokumentasjon som Herbalife Nutrition ber om fullt og helt etter eget skjønn. 
 

Forespørsler om å avslutte en avdød persons Medlemskap, må rettes direkte til Medlemsservice. 
 
 
2.5 OPPHEVING AV DITT MEDLEMSKAP 
 

Herbalife Nutrition sitt mål er å møte og overgå behovene og forventningene til personer, som er interessert i 
å selge Herbalife Nutrition-produkter og/eller bygge opp en solid, selvstendig virksomhet. Formålet med 
denne delen er dessuten å gi en forsikring, rett og slett å sørge for at nye Medlemmer forstår at Herbalife 
Nutrition er opptatt av deres suksess og deler oppfatningen av at deres tilknytning til Herbalife Nutrition er 
verdifull. 

 

 
2.5.1 Oppsigelse 
Et Medlem kan si opp Medlemskapet ved å sende et signert brev til Medlemsservice. Elektroniske 
forespørsler vil bli akseptert hvis de mottas fra den e-postadressen som finnes i Herbalife Nutrition sine 
registre. Oppsigelsen trer i kraft når den mottas og godtas av Herbalife Nutrition.  
 
 
2.5.2 Oppsigelse innen 90 dager 
Hvis et medlem bestemmer seg for å si opp innen 90 dager etter at Herbalife Nutrition har godkjent 
medlemssøknaden og avtalen, har det aktuelle medlemmet rett til full refusjon av kjøpsprisen på HMP 
(Herbalife Nutrition Member Pack). 
 
 
2.5.3 Gjenkjøp av varelager 
Et Medlem som på et eller annet tidspunkt forlater virksomheten, kan returnere ubrukte og salgbare 
produkter og materiale som er kjøpt fra Herbalife Nutrition innen de siste 12 månedene. For produkter som 
ikke er kjøpt direkte fra Herbalife Nutrition, må Medlemmet fremlegge kjøpsbevis. Herbalife Nutrition vil 
betale fraktkostnadene ved retur av produktene til Herbalife Nutrition. Fraktkostnader og 
håndteringskostnader som ble betalt på den opprinnelige ordren, vil ikke bli tilbakebetalt. 

 
14 Programmet for forretningskontinuitet kan være behjelpelig med å legge planer for dødsbo og arv for å sikre ditt Medlemskaps 

kontinuitet. Kontakt Medlemsservice for mer informasjon. 
 

15 Skjema om overføring av Medlemskap tilhørende avdødd Medlem, er tilgjengelig via Medlemsservice. 
 

16 Hvis tilgjengelig i arvingens land. 
 

17 Arvede Medlemskap betraktes som separate enheter, og hver enkelt status må drive forretningsvirksomhet, oppnå Salgspoeng og 

følge vilkårene for kompensasjon i henhold til Salgs- og markedsplanen. Unntaket er livstidsprestasjoner hva angår Salgspoeng, der 
arvingens totale antall Salgspoeng kan kombineres med Salgspoeng totalt fra det arvede Medlemskapet. Arvingen er ansvarlig for å 
betale avgifter og gjeld for hvert enkelt Medlemskap. 
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Kapittel 3 Forretningsvirksomhet 
 

Direktesalg vektlegger verdien av å ha et personlig forhold til kundene og kundeservice. Kun 
gjennom et personlig forhold kan kundene motta skreddersydd produktopplæring og nyte godt av å 
være en del av Herbalife Nutrition-fellesskapet og ulike sosiale aktiviteter og idrettsaktiviteter. Dette 
er viktige sider ved forretningsdrift og etableringen av en stabil og langvarig salgsvirksomhet, som 
må være og er selve grunnlaget for ethvert Medlemskap. 

 
 

3.1 HVORDAN DRIVE DIN VIRKSOMHET 
 
3.1.1 Generell overholdelse av regelverk 
I hvert land der Medlemmer driver en Herbalife Nutrition-virksomhet, så må de følge alle lover og alle våre 
regler, inkludert alle lover og regler som på et eller annet vis handler om å drive en Herbalife Nutrition-
virksomhet. Medlemmer må gå igjennom disse reglene sammen med sin downline. 
 

I tillegg kan Medlemmer ikke oppmuntre andre Medlemmer til å bryte vilkårene i sine avtaler, regler utstedt 
av Herbalife Nutrition eller loven. 
 
 
3.1.2 Medlemmer er selvstendig næringsdrivende 
Som Medlem er du selvstendig næringsdrivende, en selvstendig aktør, som blant annet bestemmer din egen 
timeplan, hvor mye tid du ønsker å bruke på din virksomhet, dine utgifter og driftsmetode. Som selvstendig 
næringsdrivende er du ikke en ansatt, agent, franchisetaker, betrodd eller begunstiget hos Herbalife Nutrition 
eller hos et annet Medlem. Som selvstendig næringsdrivende har du ingen rettigheter eller fordeler som 
ansatte hos Herbalife Nutrition måtte ha, og du kan heller ikke fremsette slike krav.  
 
 
3.1.3 Registrering av forretninger og skatter 
Bestemmelser og krav kan variere fra land til land og endres ofte for:  

• Registrering av forretninger; 

• MVA (innlevering, innsamling, registrering og rapportering); 

• Andre skatter. 
 
Medlemmer må etterfølge registrering av forretninger, lisensering og alle skatteforpliktelser når de driver en 
Herbalife forretning, både ved salg offline eller online.  
 
På anmodning fra Herbalife Nutrition må Medlemmer fremvise sin forretnings- og/eller skatteregistrering. I 
tillegg er Medlemmer ansvarlige og må rapportere alle forandringer av tidligere innsendt informasjon til 
Herbalife Nutrition uten forsinkelse.  
 
 
3.1.4 Ivareta Herbalife Nutritions omdømme og image 
Ingen Medlemmer skal opptre på en måte (uavhengig av om det er i forbindelse med Herbalife Nutrition-
virksomheten), som inkluderer uærlighet, kriminalitet eller moralsk nedrighet, eller på en måte som Herbalife 
Nutrition, fullt og helt etter eget skjønn, mener kan påvirke, ha følger for eller skade omdømmet, imaget, 
produktene, den intellektuelle eiendommen eller goodwillen til Herbalife Nutrition, det generelle 
Medlemskapet eller det aktuelle Medlemmet.  
 
 
3.1.5 Å bruke andre til å assistere med medlemskap 
Herbalife Nutritions forretningsmodell er avhengig av, og premierer, Medlemmers én-til-én-forhold med sine 
respektive kunder. Selv om Medlemmer kan bruke andre personer til å assistere og støtte sin Herbalife 
Nutrition-virksomhet (se regel 3.1.6), kan slike personer kun håndtere support angående administrasjon og 
produktoppfyllelse. Medlemmer må forsikre at de personlig yter de kravene til kundeservice beskrevet i regel 
4.3.8. 
 
 
3.1.6 Ansvar for atferden til personer som assisterer i et Medlemskap 
Et Medlem har ansvar for atferden til dem som assisterer i driften av et Medlemskap. 
 
 
3.1.7 Det er ikke tillatt å knytte andre organisasjoner til Herbalife Nutrition  
Herbalife Nutrition-møter, eller andre Herbalife Nutrition-relaterte aktiviteter, kan ikke brukes som forum for å 
uttrykke personlige oppfatninger som ikke er tilknyttet Herbalife Nutrition, eller for å fremme andre 
kommersielle eller ikke-kommersielle organisasjoner, selskaper, arrangement eller enkeltpersoner.  
 



Page 16 of 66 (INNHOLD) Norwegian # 603469-NO-00P (Corp. Ver. 34P)  Rev. 09-February-2021 

Herbalife Nutrition er opptatt av at alle skal ha like muligheter og diskriminerer ikke på grunnlag av kjønn, 
rase, religion, nasjonalitet, herkomst, farge, alder, sivilstatus, medisinsk tilstand/invaliditet, seksualitet, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, veteranstatus eller politisk tilhørighet. 
 

Medlemmer kan tilsvarende ikke inkludere litteratur eller annet materiale som markedsfører noen annen 
organisasjon eller enkeltperson, enten det er religiøst, politisk, forretningsmessig eller sosialt, eller som 
antyder en assosiasjon til Herbalife Nutrition. 
 
 
3.1.8 Det er ikke tillatt å oppfordre til salg av andre produkter eller tjenester 
I løpet av Medlemskapet kan verken Medlemmet, ektefellen eller livspartneren markedsføre produktene til, 
eller oppfordre noe annet Medlem eller kunde til å delta i forretningsmuligheten til et annet selskap som 
driver med direktesalg eller nettverkssalg (Multi-level marketing, MLM). 
 
 
3.1.9 Begrensninger for TAB Team 
Herbalife Nutrition TAB Team-medlemmer kan ikke være distributører eller representanter for noe annet 
selskap som driver med direktesalg eller nettverkssalg (MLM). 
 

Herbalife Nutrition TAB Team-medlemmer kan ikke eie mer enn fem prosent av et selskap som driver med 
direktesalg eller nettverkssalg (MLM).18 
 
 
3.1.10 Misbruk av Salgs- og markedsplanen  
 

Salgs- og markedsplanen danner grunnlaget for Herbalife Nutritions distribusjonssystem, som 
kommer både Medlemmer og kunder til gode. Hensikten med systemet er å kompensere Medlemmer 
for opplæring, veiledning, ledelse og utvikling av en downline-organisasjon bestående av 
Medlemmer som kjøper produkter for videresalg til legitime sluttkunder eller til eget forbruk.  
 
Å ivareta salgs- og markedsplanens integritet, ånd og hensikt er avgjørende for selskapet og 
Medlemmene. Medlemmer som misbruker markedsplanen, skader Herbalife Nutritions 
forretningsmodell, som er basert på kundefokus og på at Medlemmene utgjør en forskjell. De skader 
multi level-ordningen (nettverkssalg) og kan frata andre Medlemmer økonomiske insentiver de har 
rett på. Slike uregelmessigheter kan også påvirke kontinuiteten i leveransene av Herbalife Nutrition-
produkter til kunder. Det er bare ved å følge strenge etiske og kundefokuserte standarder at Herbalife 
Nutrition kan sikre og verne om verdien forbundet med merkevaren Herbalife Nutrition, noe som 
kommer alle Medlemmer til gode. 

 
Medlemmene skal verken direkte eller indirekte delta i aktiviteter, praksis eller atferd som utgjør misbruk av 
salgs- og markedsplanen. Medlemmene skal ikke organisere eller administrere produktkjøp der 
hovedformålet er å motta, eller sørge for at et annet Medlem mottar, multi level-kompensasjon eller 
anerkjennelse i henhold til salgs- og markedsplanen (i motsetning til kjøp av produkter i rimelige mengder 
beregnet på salg til kunder eller eget forbruk).  
 
Listen nedenfor inneholder eksempler på atferd som kan tyde på misbruk av salgs- og 
markedsplanen: 
 
Bestillinger 

• Kjøpe produkter under et annet Medlems navn (bortsett fra det som er uttrykkelig tillatt i henhold til 
regel 1.1.7 Korrekt kjøpsmetode). Det omfatter å legge inn bestillinger på et annet Medlems 
myherbalife-konto og/eller dele kredittkortinformasjon. 

• Omdirigere bestillinger fra kunder slik at de effektueres av et annet downline-medlem. Dette omfatter 
at man tar imot og effektuerer en kundebestilling i stedet for Medlemmet kunden bestilte fra. 

• Skape forvirring for kunder eller villede dem med hensyn til identiteten til Medlemmet de bestilte eller 
skal bestille fra. 

• Prøve å hindre et downline-medlem i å foreta bestillinger som en strategi til fordel for upline, eller hvis 
det til syvende og sist er upline som tjener på det, i henhold til salgs- og markedsplanen (f.eks. hvis 
Medlem A ber downline-medlem B om å ikke registrere bestillinger, slik at resultatet blir 
discountrabatt-rollup til et høyere nivå i organisasjonen til Medlem A). 

• Omdirigere et downline-medlem eller oppmuntre vedkommende til å foreta bestillinger som en strategi 
til fordel for upline, eller hvis det til syvende og sist er upline som tjener på det, i henhold til salgs- og 
markedsplanen (f.eks. hvis Medlem A ber downline-medlem B om å registrere bestillinger inntil de har 
oppnådd salgspoengene som kreves for at Medlem A skal få inntjening, og deretter ber downline-

 
18 Dette inkluderer direkte eller indirekte deltakelse i et selskap som driver med direktesalg eller nettverkssalg (MLM) gjennom personer, 

enheter eller konstruksjon. 
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medlem C om å registrere bestillinger inntil de har oppnådd salgspoengene som kreves for at Medlem 
A skal få inntjening). 

 
Upassende rekrutteringsmetoder  

• Fylle ut medlemssøknaden med falsk eller villedende informasjon. 

• Fylle ut medlemssøknaden for en ikke-eksisterende person eller for en person som i virkeligheten ikke 
er engasjert i Herbalife Nutrition-medlemskapet sitt.  

• Rekruttere nye søkere under hverandre hvis de ikke allerede har et forhold til det aktuelle Medlemmet 
eller hverandre. 

• Love en søker at en sponsor eller upline vil tilordne eller gi søkeren downline-medlemmer så snart han 
eller hun blir Medlem. 

 
Annet 

• Unnlate å rapportere til Herbalife Nutrition eventuell informasjon man mottar om at en annen person 
kan ha drevet med misbruk av salgs- og markedsplanen. 

• Lære opp andre Medlemmer i eller oppmuntre dem til å drive med misbruk av salgs- og 
markedsplanen. 

 
Brudd og sanksjoner 
Herbalife Nutrition etterforsker misbruk av salgs- og markedsplanen i henhold til Herbalife Nutritions 
håndhevingsprosedyrer, som er beskrevet i kapittel 10. Misbruk av salgs- og markedsplanen er et alvorlig 
brudd på medlemskapet, og derfor har Herbalife Nutrition rett til å bruke alle tilgjengelige midler, inkludert 
oppheving av medlemskapet uten skriftlig forhåndsvarsel. Medlemmet er dessuten erstatningsansvarlig for 
alle skader som påføres Herbalife Nutrition som et resultat av misbruket av salgs- og markedsplanen.  
Sanksjoner kan inkludere tap av inntjening og kvalifikasjoner i medlemskapet til alle som er involvert (direkte 
eller indirekte). For å hindre at upline-medlemmer lider økonomisk tap, kan det være nødvendig å iverksette 
enkelte tiltak knyttet til medlemskapet ditt under etterforskningen, for eksempel suspensjon av 
kjøpsprivilegier. 
 
 
3.1.11 Gjeld til Herbalife Nutrition  
Hvis et Medlem har gjeld19 til Herbalife Nutrition, og inntil gjelden er betalt i sin helhet, så forbeholder 
Herbalife Nutrition seg retten til å (i) trekke det skyldte beløpet fra ethvert beløp som skal utbetales til 
Medlemmet, (ii) tilbakeholde utbetalinger av skyldte beløp og (iii) tilbakeholde anerkjennelser for enhver 
kvalifikasjon. 
 
 
3.1.12 Intervjuer eller uttalelser til media 
Fra tid til annen kan journalister være interessert i å intervjue Medlemmer om Herbalife Nutrition-produktene 
eller virksomheten. Selv om vi setter pris på interesse vedrørende produktene og virksomheten, så har kun 
selskapet eller dets utpekte representant lov til å snakke med eller skrive til pressen eller andre typer medier 
for, eller på vegne av, Herbalife Nutrition eller noen av dets datterselskaper. 
 

Hvis et Medlem blir kontaktet for et intervju eller en uttalelse om Herbalife Nutrition, så skal Medlemmet 
sende forespørselen videre til Herbalife Norway Products AS.20 
 

Medlemmer har heller ikke lov til å tilby intervjuer eller bevisst invitere pressen eller media til et Herbalife 
Nutrition-møte eller arrangement uten å ha sørget for godkjennelse på forhånd fra Corporate 
Communications. 
 
 
3.1.13 Atferd som omfatter trakassering og diskriminering 
Herbalife Nutrition forbyr alle former for ulovlig diskriminering og trakassering på sin arbeidsplass.  
 
 
3.1.14 Ansvar for leverandører 
Ved bruk av tjenester fra en leverandør som ikke er et Herbalife Nutrition-medlem, skal leverandørens 
handlinger eller unnlatelser bli ansett som handlingene eller unnlatelsene til Medlemmet med tanke på 
overholdelsen av våre regler og gjeldende lover. Medlemmer må bekrefte at leverandørens tjenester er i 
overensstemmelse med våre regler og alle gjeldende lover.  
 
 

 
19 Slik gjeld kan inkludere ethvert beløp som et Medlem skylder Herbalife Nutrition for produktkjøp, justeringer av inntjeninger etter 

gjenkjøp av varelager fra downline-medlemmer, bøter grunnet brudd på våre regler, betalinger som ble returnert grunnet utilstrekkelig 
dekning og forfalte avgifter. 
 

20 Herbalife Norway Products AS kan kontaktes ved å sende e-post til markertingnordic@herbalife.com eller på telefon 67 12 66 66. 
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3.1.15 Identifikasjon  
Når Medlemmer tilbyr, selger eller fakturerer Herbalife Nutrition produkter, må de alltid identifisere seg 
tydelig og i samsvar med forbrukervernlovgivningen som følger: 
 

• som en selvstendig Herbalife Nutrition-medlem 

• med eget navn 

• ved å oppgi forretningsadresse 

• ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer, privat eller til jobb. 
 

Identifikasjon er påkrevd uansett hvilken kanal som benyttes, inkludert, men ikke begrenset til, online eller 
offline. 
 
 
3.2 INTERNASJONAL FORRETNINGSVIRKSOMHET 
 
3.2.1 Forretningsvirksomhet i land eller territorier som ennå ikke er åpne 
Et Medlem kan ikke engasjere seg i noen form for forretningsvirksomhet tilknyttet Herbalife Nutrition i noe 
land som ennå ikke er offisielt åpnet for forretningsvirksomhet av Herbalife Nutrition.21 
 
 
3.2.2 Forretningsvirksomhet i land eller territorier som er åpne 
Herbalife Nutrition-produkter er utviklet, produsert og merket i samsvar med nasjonale krav som gjelder 
produkter og merking. Medlemmer må alltid overholde alle Herbalife Nutrition-regler og -standarder samt alle 
gjeldende lover og forskrifter, inkludert de som er tilknyttet produktinnhold, produktregistrering, 
produktreguleringer, produktetiketter, toll, plikter, skatter, forbrukervern og reklame i det landet der 
produktene blir solgt. 
 
 
3.2.3 Forretningsvirksomhet i Kina 
Personer som ikke er kinesiske statsborgere, kan ikke drive virksomhet i Kina. Medlemmer kan ikke sende 
(eller forberede forsendelse) eller bringe noen Herbalife Nutrition-produkter inn i Kina, selv om det er til 
personlig bruk, personlig inntak eller ment som en gave. 
 
Medlemmer som er registrert i Kina kan ikke kjøpe, selge eller distribuere Herbalife Nutrition-produkter 
utenfor Kina. 
 
 
3.2.4 Personlig forbruk 
Medlemmer kan kjøpe opptil 1000 Salgspoeng med assorterte produkter per salgsmåned for å ta med seg 
på reise. Produkter kjøpt til personlig forbruk er ment kun for Medlemmets eget bruk eller for å dele med 
nærmeste familie. 
 
 
3.2.5 Forbudte land 
Et Medlem kan ikke være bosatt i et såkalt forbudt land.22 
 
I tillegg kan et Medlem ikke, direkte eller indirekte, drive med noen form for Herbalife Nutrition-
forretningsvirksomhet med en person som Medlemmet har grunn til å tro at er 

i. bosatt, eller forretningsdrivende, i et forbudt land  
ii. involvert i salg til enkeltpersoner som er bosatt i et forbudt land  
iii. tilknyttet eierskap eller kontroll i et foretak som befinner seg i et forbudt land, eller en person som 

vanligvis er bosatt i et forbudt land 
 
Forretningsvirksomhet inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende: 

- markedsføring av Herbalife Nutrition-muligheten 

 
21 Forbudte handlinger, anstrengelser eller forsøk inkluderer: 

- å kontakte offentlige myndigheter angående import, eksport eller distribusjon av Herbalife Nutrition-produkter 

- å registrere eller lisensiere den intellektuelle eiendommen, produktene eller Salgs- og markedsplanen til Herbalife Nutrition 
- å gi bort, selge eller distribuere Herbalife Nutrition-produkter og HMP 
- å markedsføre Herbalife Nutrition-produktene eller -muligheten 
- å holde møter tilknyttet Herbalife Nutrition, dets produkter eller muligheten 
- å sponse eller rekruttere innbyggere i, eller besøkende fra, et land som ennå ikke er åpent 
- å annonsere at Herbalife Nutrition snart vil åpne opp for forretningsvirksomhet eller at Herbalife Nutrition-produkter snart vil bli 

tilgjengelige, noe som inkluderer å lete etter kunder eller Medlemmer gjennom enhver form for elektronisk kommunikasjon, 
distribusjon av litteratur eller ansikt til ansikt 

 

22 Listen over forbudte land oppdateres fra tid til annen og kan finnes på MyHerbalife.no. Ytterligere krav kan gjelde for statsborgere av 

såkalte forbudte land, som er bosatt utenfor det forbudte landet. Vennligst kontakt Medlemsservice på telefon 67 12 66 66 for mer 
informasjon. 
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- sponsing eller rekruttering av Medlemmer eller kunder 
- markedsføring eller salg av Herbalife Nutrition-produkter 

 
Brudd på denne regelen vil føre til at Medlemskapet oppheves. 
 
 
3.2.6 OFAC-liste 
Medlemmer kan ikke drive noen form for virksomhet (se regel 3.2.5) med noen person, foretak eller 
organisasjon som befinner seg på OFACs sanksjonsliste, vedlikeholdt av det amerikanske 
finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC), eller noen person, foretak eller organisasjon 
som eies eller kontrolleres av noen på denne listen. OFAC-listen finnes på 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List.  
 
 
3.3 FORRETNINGSVERKTØY 
 

Selv om Herbalife Nutrition har gratis eller rimelige kurser med salgsfremmende litteratur og andre 
salgshjelpemidler tilgjengelig for Medlemmer, frasen “Forretningsverktøy” , slik den er brukt her, refererer til 
salgshjelpemidler som ikke er produsert av Herbalife Nutrition.  Forretningsverktøy inkluderer kurs, tjenester 
eller produkter fra en tredjepart som kan hjelpe Medlemmer med markedsføring, styrke og/eller administrere 
deres virksomhet med direktesalg. Forretningsverktøy kan blant annet brukes for å få kunder, rekruttere 
Medlemmer, kommunisere med kunder eller Medlemmer, eller finansiell administrasjon.  

 
Alle forretningsverktøy, og Medlemmer som lager, markedsfører, fremmer, selger eller bruker slike 
forretningsverktøy, må overholde alle våre regler og gjeldende lover.23 
 
 
3.3.1 Salg av forretningsverktøy skal ikke være for profitt 
Medlemmer kan selge forretningsverktøy til andre Medlemmer til en pris som ikke er høyere enn kostnadene 
for å produsere kurset,  produktet eller tjenesten som blir solgt.24 
 
Medlemmer kan selge forretningsverktøy til andre Medlemmer utelukkende for: 
 

• å selge produkter fra Herbalife Nutrition. 
• å styrke Herbalife Nutrition-virksomheten. 
• å lære opp og motivere downlinen til det kjøpende Medlemmet 

 
Salget av forretningsverktøy fra et Medlem til et annet Medlem skal ikke være en inntektsbringende 
virksomhet som blir drevet i stedet for eller samtidig med Medlemmets Herbalife Nutrition-virksomhet. 
 
MERK: PROMOTERING, SALG OG KJØP AV LISTER MED KUNDEEMNER ELLER POTENSIELLE 
KUNDER FRA ENHVER KILDE, ER FORBUDT. HERBALIFE NUTRITION-MEDLEMMER KAN DERIMOT 
GENERERE KUNDEEMNER TIL EGET BRUK OG GI DEM KOSTNADSFRITT TIL SIN DOWNLINE, 
SÅFREMT DE OVERHOLDER HERBALIFE NUTRITION SINE ATFERDSREGLER OG ALLE LOKALE 
LOVER SOM GJELDER PERSONVERN OG DATABESKYTTELSE. 
 
 
3.3.2 Kundeemner 
Kundeemner er potensielle kunder for Herbalife Nutrition-produkter eller Herbalife Nutrition-muligheten samt 
kundeemnerelatert markedsføring, reklameoppslag eller prøvepakker.  
 
Medlemmer kan generere kundeemner til eget bruk. Medlemmer kan også gi disse kundeemnene 
kostnadsfritt til sin downline. Medlemmer kan ikke gi fra seg kundeemner til et downline Medlem automatisk, 
systematisk eller på annen måte uten å forsikre seg om følgende: 
 

• Kundeemnet er på forhånd eller samtidig gjort oppmerksom på og har godkjent at et annet 
(downline) Medlem skal håndtere kundeforholdet. 

• Downline-medlemmet som mottar kundeemnet, tar fullt ansvar for salg, oppfølging og håndtering av 
kundeforholdet.  

 
23 Dette inkluderer lover som gjelder konfidensialiteten til forbrukeropplysninger, personvern, restriksjoner på telefonsalg i alle dets 

former, og markedsføring via Internett. 
 

24 Medlemmer som selger forretningsverktøy, eller som krever avgifter for selvstendige opplæringer eller møter, må benytte “Oversikt 

over kostnader og ikke-profitt”, som er gjort tilgjengelig av Herbalife  Nutrition. Medlemmer skal oppbevare kopier av denne oversikten, 
alle tilknyttede registre, fakturaer, kvitteringer og annen støttedokumentasjon, som må beholdes i minst to (2) år. Herbalife Nutrition har 
rett til å kreve kopier av disse dokumentene og til å verifisere at Medlemmene opptrer i overensstemmelse med denne regelen. 
 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
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• Generering av kundeemner følger alle regler om personvern og databeskyttelse.  
 
Medlemmer kan ikke selge kundeemner til andre Medlemmer, og Medlemmer kan ikke kjøpe kundeemner 
fra noen form for kilde. 
 
 
3.3.3 Skriftlig tillatelse for forretningsverktøy 
Medlemmer skal ikke markedsføre, fremme eller selge forretningsverktøy til et ikke-downline Medlem, eller til 
et downline Medlem under et President’s Team-medlem, med mindre det finnes en skriftlig tillatelse på 
forhånd fra Medlemmets umiddelbare upline President’s Team-medlem. 25  
 
Hvis samtykket trekkes tilbake, så må markedsføringen, alle anmodninger og salg av forretningsverktøy 
umiddelbart avsluttes, med mindre Herbalife, fullt og helt etter eget skjønn, bestemmer at det vil være 
uforholdsmessig ødeleggende for kjøperen (for eksempel midtveis i et abonnement). 
 
 
3.3.4 Promotering av forretningsverktøy som tilbys av selgere 
Medlemmer kan kun promotere forretningsverktøy som tilbys av selgere, hvis 
 

a. Medlemmet har uavhengig bekreftet at selgeren og dens produkter eller tjenester på alle måter er i 
overensstemmelse med våre regler og alle gjeldende lover.26 
 

b. Medlemmet leverer bekreftelse og støttedokumentasjon til Herbalife Nutrition fra en statsautorisert 
revisor, som bekrefter at Medlemmet ikke har mottatt noen betaling direkte eller indirekte og ikke vil 
få noen økonomiske fordeler fra selgeren. 

 
Et Medlem som tilbyr web-tjenester gjennom en selger, må oppgi navn, adresse, faksnumre og telefonnumre 
samt e-postadressen til selgeren til andre Medlemmer som bruker nettstedet.  
 
 
3.3.5 Varsel om å avslutte bruken av eller salget av forretningsverktøy 
Hvis Herbalife Nutrition bestemmer at et forretningsverktøy bryter våre regler, loven eller andres juridiske 
rettigheter, eller at det finnes en risiko for at Herbalife Nutrition sitt omdømme, merkevare eller image blir 
skadet, så har Herbalife Nutrition rett til (ansvarsfritt) å kreve at Medlemmet avslutter salget eller bruken av 
forretningsverktøyet. 
 

 
25 Deltakelse på Herbalife Nutrition-arrangement og Herbalife Nutrition-sponsede arrangement, som HOM, STS eller lignende, er 

unntak fra denne regelen.  
 

26 Hvis et Medlem har en økonomisk interesse i en selger eller i noen av selgerens transaksjoner, så skal selgerens handlinger bli 

betraktet som Medlemmets handlinger med tanke på våre regler. Herbalife Nutrition verken anbefaler eller støtter materialer som vi ikke 
har produsert. 
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FORRETNINGSVERKTØY OG ANDRE FRIVILLIGE UTGIFTER 
 

En av de fantastiske sidene ved å bli Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem, er at du selv kan velge 
hvordan du vil bruke Herbalife Nutrition-muligheten. Det eneste du trenger å kjøpe, er en Herbalife Nutrition 
Medlemspakke (HMP). Alle andre kjøp er helt frivillige. Før du pådrar deg noen ekstra utgifter, ber vi deg om 
å stille følgende spørsmål: 
 

Gjeld 
Bør jeg pådra meg gjeld for å forfølge Herbalife Nutrition-muligheten? 
Ettersom det ikke er noen krav til minimumskjøp, og oppstartskostnadene er lave, så trenger du ikke å låne 
penger eller ta opp lån for din Herbalife Nutrition-virksomhet. Vi fraråder på det sterkeste at du pådrar deg 
gjeld i forbindelse med din Herbalife Nutrition-virksomhet. For mer informasjon, vennligst se regel 1.1.2 Gjeld 
frarådes. 
 

Forretningsverktøy 
Bør jeg kjøpe tjenester, produkter, programvare eller systemer som kan hjelpe meg med å drive min 
Herbalife Nutrition-virksomhet? 
«Forretningsverktøy» er tjenester eller produkter fra tredjeparter, som kan hjelpe deg med å markedsføre, 
fremme og/eller håndtere din direktesalgsvirksomhet. Disse verktøyene kan brukes for å oppnå kunder, 
rekruttere andre Medlemmer, kommunisere med kunder eller Medlemmer og økonomistyring, blant annet. 
 

Forretningsverktøy er uansett grunn ikke påkrevd for å få fremgang eller suksess som Medlem, eller for å 
motta opplæring og støtte fra din Sponsor og upline. Ingen skal fortelle deg at forretningsverktøy er 
nødvendige eller presse deg til å kjøpe dem. Selve kjernen i en fremgangsrik Herbalife Nutrition-virksomhet 
er å selge Herbalife Nutrition-produkter til kunder. Forretningsverktøy kan distrahere deg fra dette fokuset.  
 

Herbalife Nutrition tilbyr en omfattende mengde verktøy som hjelper deg med å drive din virksomhet. Disse 
er gratis, eller har en nominell kostnad. Våre verktøy er utviklet for å møte dine behov og hjelpe deg med å 
drive en suksessfull Herbalife Nutrition -virksomhet i henhold til reglene.  
 

Vi anbefaler på det sterkeste at du kun kjøper forretningsverktøy hvis du selv bestemmer, etter å ha vært 
Medlem i en viss tid, at denne kostnaden kan forsvares med tanke på den forventede fordelen de kan gi din 
virksomhet og sett i lys av din faktiske inntjening fra Herbalife Nutrition.  
 

Husk også at hvis du kjøper forretningsverktøy, så vil du være ansvarlig for hvordan du bruker dem og at de 
er i samsvar med Herbalife Nutrition sine Atferdsvilkår samt lovverket. Vi tar dessuten ikke noe ansvar for 
disse forretningsverktøyene, ettersom de ikke produseres eller støttes av Herbalife Nutrition. 
 

Hvis du derimot er i en konflikt grunnet forretningsverktøy som du har kjøpt av en selger som er et Medlem, 
så ber vi deg om å kontakte Medlemsservice på telefon 67 12 66 66. Vi vil forsøke å hjelpe deg. 
 

For å få mer informasjon, vennligst se følgende Atferdsregler: 1.1.1 Restriksjoner på kjøpskrav, 1.1.2 Gjeld 
frarådes, 3.3 Forretningsverktøy og 5.1.1 Ledelse og opplæring av organisasjonen. 
 

Produktlagre 
Bør jeg kjøpe et stort produktlager? 
Vårt råd er at du ikke kjøper flere produkter enn du trenger selv. Etter at du er sikker på at du ønsker å 
videreselge Herbalife Nutrition-produkter, så bør du kun kjøpe det antallet produkter som du vet at du kan 
videreselge innen rimelig tid.  
 

Hvis du derimot velger å ha et begrenset produktlager for å selge til kunder, eller med tanke på Nutrition 
Club, så ber vi deg om å ikke kjøpe mer enn hva du vet du kan videreselge innen rimelig tid. For å få mer 
informasjon, vennligst se følgende Atferdsregler: 1.1.1 Restriksjoner på kjøpskrav, 1.1.7 Korrekt 
kjøpsmetode og 4.1.3 Tilby og ta vare på detaljordreskjemaer/registre. 
 

Kontor og Nutrition Club 
Bør jeg signere en leieavtale og kjøpe inventar og andre ting jeg trenger for å åpne en Nutrition Club 
eller et Herbalife Nutrition-kontor? 
Før du åpner en Nutrition Club, anbefaler vi på det sterkeste at du får skikkelig opplæring og erfaring med 
tanke på Herbalife Nutrition-produktene og Herbalife Nutrition-muligheten. Gi deg selv nok tid til å oppleve 
produktene, og lær hvordan du skal bruke dem. Få tilstrekkelig kunnskap til å kunne forklare ordentlig de 
potensielle fordelene som kan oppnås gjennom god ernæring og en sunn, aktiv livsstil. Få erfaring med 
hvordan du driver en virksomhet. Før du tar en beslutning, anbefaler vi dessuten at du observerer og 
studerer hvordan en Nutrition Club eller et kontor drives og nøye tenker gjennom om du ønsker å ta på deg 
større kostnader, eller om du ønsker å ta på deg en stor forpliktelse som en leieavtale representerer. 
 

Herbalife Nutrition-muligheten er ikke og skal heller ikke oppfattes som en franchise. Du skal derfor aldri bli 
bedt om betaling for å kjøpe «rettigheten» til å åpne eller drive din egen Nutrition Club eller kontor. Du skal 
heller aldri betale noen for å ordne en Nutrition Club eller et kontor for deg. Hvis du derimot jobber i et annet 
Medlems klubb eller kontor, så er det normalt å betale en rimelig leieavgift for plassen eller arbeidsområdet, 
eller å betale en rimelig prosentandel av klubbens eller kontorets driftskostnader.  
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Herbalife Nutritions kvalitetssikring, kundeservice og standarder for teknologiske spesifikasjoner 
 
Standarder for kvalitetssikring 
Alle Medlemmer må etterfølge følgende minimumstandarder for reklamering, markedsføring eller salg av Herbalife 
Nutrition-produkter eller forretningsmulighet, om det er offline eller online. 
 

• Innhold: Innholdet må være samsvarende med daværende gjeldende Herbalife Nutrition-materiale, 
produktetiketter og -beskrivelser og bruke audiovisuelle virkemidler eller bilder av høy kvalitet. 

 

• Handlekurv: Sørg for at siden inneholder en handlekurv (eller annen beholder) der kunder kan legge til eller 
fjerne artikler eller gjøre justeringer på mengde eller størrelser. Sørg for en oppsummering av ordren og alle 
endelige kostnader, inkludert leveringskostnader, behandlingsgebyr, MVA eller andre kostnader slik at kunden 
har muligheten til å gå gjennom det før ordren er sendt inn og fullført. 

 

• Ordrebekreftelse: Gi hver kunde en nummerert bestillingsbekreftelse, som gir kunden mulighet til å spore 
bestilte produkter gjennom din personlige kundeservice, og forsikre deg om at kunden kjenner til hvilket Medlem 
som selger produktene, og gir kundeservice, som alltid er i samsvar med Distributor Difference. 

 

• Levering: Sørg for at hver kundeordre er behandlet og sendt innen rimelig tid etter at ordren ble gjort, til de 
prisene og kostnadene beskrevet før vedkommende ordre ble gjort. 

 

• Retur: Sørg for at kunden har fått informasjon om de juridiske rettighetene vedrørende avbestilling og Herbalife 
Nutritions 30-dagers pengene-tilbake-garanti sammen med en returprosess, og hvordan motta kreditt eller 
refusjon på artikler kjøpt offline eller gjennom en uavhengig webside du bruker. 

 

• Varebeholdning: Hold nivået på varebeholdningen din oppdatert på hver uavhengige webside eller en offline 
produktliste eller -kommunikasjon du deler med kunder. 

 
Standarder for kundeservice 
Kundeservice på høyt nivå, support og oppfølging er nødvendig for å opprettholde ryktet og 
konkurransedyktigheten til Herbalife Nutrition-merkevaren og dets produkter, såvel som din virksomhet. 
Medlemmer må opprettholde en forpliktelse til kundeservice av høyt nivå som møter eller overgår hver av de 
følgende, om det så er offline eller online: 
 

• Kundeservice: Inkludert i all informasjon du gjør tilgengelig for dine kunder, offline eller online, inkludert 
hjemmesiden til hver uavhengig webside du bruker, tydelig oppgi eller sørg for enkel navigasjon til detaljer om 
din kundeservice, inkludert telefonnumre, adresser, e-poster og alle dine leverings- og returretningslinjer og -
prosesser. 

 

• Responstid: Svar på alle dine kunders spørsmål presist og omgående, innen rimelig tid og på en personlig og 
direkte måte. 

 

• Ordrebehandling: Du må behandle og oppfylle alle produktordre fra hver uavhengige webside, telefon, e-post, 
i person eller andre forespørsler, ved å bruke utelukkende din personlige identifikasjonsnummer fra Herbalife 
Nutrition for å kunne bevare den avgjørende Distributor Difference. 

 
Standarder for teknologiske spesifikasjoner 
Siden kundeopplevelsen kan forbedres eller uheldig påvirket av begrensede teknologiske spesifikasjoner, 
krever Herbalife Nutrition at alle Medlemmers websider overholder følgende minimumsstandarder for 
teknologiske spesifikasjoner. 
 

• Sikre transaksjoner: Sikre kjøpstransaksjoner ved å bruke kryptert datastrømming eller annen sikker 
krypteringsteknologi. 

 

• Pågående sikkerhet: Opprettholde høye standarder for transaksjonssikkerhet med kontinuerlige teknologiske 
fremskritt, inkludert når du samler inn personlig eller finansiell informasjon gjennom dine offline interaksjoner. 

 

• Hastighet: Tiden websiden bruker på å laste inn som er akseptable opp mot aktuelle standarder for web-
teknologi innen Digital Subscriber Line (DSL) for bruk av alle funksjoner. 

 

• Søk: Gi mulighet til å søke både på nøkkelord og merkevarer på din uavhengige webside. 
 

• Kompatibilitet med nettlesere: Siden skal være vesentlig kompatibel med alle typer nettlesere og 
oppdateringer for vedkommende nettleser. 

 

• Dedikert støtte: Støttet av dedikerte informasjonsystemer og tilgang til teknisk support angående web-
programmering.  

 

• Motstandsdyktighet: Sørg for og oppretthold et akseptabelt nivå av service i tilfelle en feil eller utfordring for å 
operere normalt.  

 

• Beskyttelse mot søppelpost: Sørg for at all kommunikasjon er beskyttet mot søppelpost. 
 

Vennligst se atferdsregel 4.3.8 Kundeservice for mer informasjon. 
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Kapittel 4 SALG 
 
4.1 SALG TIL FORBRUKERE 
 

Herbalife Nutrition er et direktesalgsselskap. Selvstendige aktører (Medlemmer) selger Herbalife Nutrition-
produkter direkte til kunder og gir dem produktveiledning og sosial støtte. 

 
 
4.1.1 Salgsetablissement er ikke tillatt 
Et Medlem kan ikke stille ut eller selge produkter, litteratur eller salgsfremmende materiale fra Herbalife 
Nutrition i et salgsetablissement. Et salgsetablissement er en butikk eller ethvert annet fast utsalgssted der 
forbipasserende blir interessert, eller der personer kommer for å kjøpe produkter på grunn av reklame, 
plassering, skilting, synlighet eller annet. Det inkluderer for eksempel markeder (åpne eller lukkede), apotek, 
kiosker eller boder (midlertidige eller permanente), byttetreff eller loppemarkeder, i tillegg til enhver annen 
beliggenhet som Herbalife Nutrition bestemmer, fullt og helt etter eget skjønn, at er uforenlig med direktesalg. 
Vennligst se tabellen “Direktesalg: tillatt/ikke tillatt”. 
 

Direktesalg: tillatt / ikke tillatt 
 

 
* Midlertidig defineres som tidvis til stede, ikke permanent. Permanente steder er ikke tillatt. 
1 Ikke synlig fra utsiden. 
2 Undergitt begrensninger med tanke på innhold og størrelse (se regel 8.4.3). 
3 Tillatt for identifikasjon av boder. Undergitt begrensninger med tanke på innhold. 

 
 
4.1.2 Medlemmers private kontor 
Herbalife Nutrition-produkter kan selges i private kontor, såfremt produktene ikke blir markedsført for salg, og 
kontorets utseende, skilt eller beliggenhet ikke inviterer forbipasserende til å kjøpe Herbalife Nutrition-
produkter. Medlemmer som er leger eller øvrig helsepersonell kan selge, men ikke stille ut, Herbalife 
Nutrition-produkter på sin profesjonelle arbeidsplass. 
 
 
4.1.3 Tilby og ta vare på detaljordreskjemaer/registre 

Et Medlem må tilby et fullstendig detaljordreskjema til alle detaljkunder når et salg er fullført.  

Beliggenhet Utstilling Salg 
Reklame eller 

markedsføring av 
produkter 

Utvendig 
skilting 

Produkt-
prøver 

Vare-
merket 

materiale 

Utsalgssted Nei Nei Nei Nei Ja Ja 

*Midlertidige kiosker, boder i varehus 
og fabrikkutsalgssted* 

Nei Nei Nei Nei Ja Ja 

Byttetreff, loppemarkeder, 
utendørsmarkeder, 

gatesalg/salgsvogner 
Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Medlemmers private kontor Ja¹ Ja Nei Ja² Ja Ja 

Beliggenhet hos leger eller annet 
helsepersonell 

Nei Ja Nei Nei Ja Ja 

Nutrition Club 
(som drives utenfor hjemmet) 

Ja¹ Ja Nei Ja² Ja Ja 

Nutrition Club 
(som drives hjemmefra) 

Ja¹ Ja Nei Nei Ja Ja 

Serviceetablissement 
(Herbalife Nutrition-virksomhet er 

ikke primærservice) 
Nei Ja Nei Nei Ja Ja 

Messer, sportsarrangement og 
samfunnsarrangement 

Ja Nei Nei Ja³ Ja Ja 



Page 24 of 66 (INNHOLD) Norwegian # 603469-NO-00P (Corp. Ver. 34P)  Rev. 09-February-2021 

Detaljordreskjemaene, som er tilgjengelige fra Herbalife Nutrition 27, er utviklet for å inneholde svært spesifikk 
informasjon, som er påkrevd for alle salgstransaksjoner.28 
 
Medlemmer er pålagt å beholde sine kopier av alle detaljordreskjemaer og andre registre vedrørende 
produktdistribusjon i en periode på to (2) år. Herbalife Nutrition har rett til å kreve kopier og til å verifisere 
transaksjonene og salgets vilkår og betingelser, eller tjenesten som er levert av Medlemmet. 
 
 
4.1.4 Kunders angrerett 
Detaljkunder har en 30 dagers pengene tilbake-garanti på Herbalife Nutrition-produkter. Når en kunde ber 
om å få innfridd garantien, må Medlemmet svare raskt og høflig. Medlemmet må gi kunden et valg om å få 
full refusjon av kjøpsprisen, eller å få bytte produktet i andre Herbalife Nutrition-produkter, i samsvar med 
returprosedyrene. Medlemmet må godta kundens valg. 
 
 
4.2 UTBETALINGER OG JUSTERINGER 
For å kvalifisere seg til månedlige Discountrabatter, Produksjonsbonus eller andre bonuser, som tilbys av 
Herbalife Nutrition, må Medlemmene oppfylle salgskravene for Produksjonsbonus og Discountrabattpoeng, 
som blir forklart i sin helhet i Salgs- og markedsplanen og i annen litteratur og salgsfremmende materiale. 
For å motta disse utbetalingene, må Medlemmene i tillegg oppfylle visse krav for detaljkunder og 
produktdistribusjon, og bekrefte disse den første i hver måned gjennom 10 kunder skjema / 
omsetningsbekreftelse.29 
 
 
4.2.1 Produktdistribusjon 
Herbalife Nutrition er et produktdistribusjonsselskap. Produkter, som blir kjøpt fra Herbalife Nutrition, er ment 
for salg og distribusjon til kunder og downline, eller til Medlemmets og dets nærmeste families personlige 
forbruk. 
 
Det er ikke tillatt å kjøpe produkter primært for å kvalifisere seg til opprykk i Salgs- og markedsplanen. Slike 
kjøp kan føre til strenge sanksjoner, inkludert nedrykk i status, prøvetid, suspensjon av kjøpsprivilegier, 
inntjeningssuspensjon, diskvalifisering fra bonusdeltakelse og oppheving av Medlemskapet. 
 
 
4.2.2 10 detaljkunder 
Et Medlem må personlig selge til minst ti (10) separate detaljkunder i en bestemt salgsmåned for å 
kvalifisere seg til og motta Discountrabatter, Produksjonsbonuser og andre bonuser som utbetales av 
Herbalife Nutrition.  
 
For å kunne oppfylle kvalifiseringskravene i denne regelen, kan Medlemmet hver måned telle med noe av 
eller alt det følgende: 
 

• Et salg til en detaljkunde. 
• Et salg til en førstelinjedownline med opptil 200 Personlig Kjøpte Salgspoeng (og ingen downline), 

kan regnes som salg til én (1) detaljkunde. 
• En Nutrition Club-deltaker, som brukte produktene i løpet av ti (10) besøk på en Nutrition Club i løpet 

av én salgsmåned, kan regnes av Nutrition Club-operatøren som et salg til én (1) detaljkunde.30 
 
Hvis Medlemmet ikke bekrefter overfor Herbalife Nutrition innen rimelig tid at vedkommende har solgt til 
minst 10 (ti) detaljkunder i en bestemt salgsmåned, så vil Discountrabatter, Produksjonsbonuser og andre 
bonuser ikke bli utbetalt til Medlemmet. 
 
I henhold til omsetningsbekreftelsen er medlemmene ansvarlige for å informere kundene om at 
opplysningene deres vil bli oppgitt til Herbalife Nutrition i henhold til personvernerklæringen for medlemmer. 

 
27 Et eksempelskjema (detaljordreskjema) for bruk i Norge, er inkludert i HMP, tilgjengelig for salg fra Herbalife Nutrition og/eller for 

nedlasting på MyHerbalife.no. 
 

28 Detaljordreskjemaer må vise Medlemmets kontraktsforhold med kunden samt Medlemmets og kundens fulle navn, adresse og 

telefonnummer. I tillegg til detaljordreskjemaet må det finnes en beskrivelse av produktene som er solgt, salgsprisen, momsen, 
betalingsordningen, levering og leveringsmåte, samt spesifikk informasjon hva gjelder kundens juridiske rettigheter, som også må 
inkludere angrefristen og kundens rett til refusjon og den lovbestemte garantien om produktsamsvar. Salgsbestillingsskjemaer må også 
inkludere en informativ personvernerklæring som forteller kundene om hva slags opplysninger Medlemmene samler inn om dem, 
hvordan Medlemmene vil bruke disse opplysningene, hvem Medlemmene vil dele opplysningene med (inkludert Herbalife Nutrition) og 
all annen informasjon som kreves gjennom gjeldende personvern- og databeskyttelseslover. 
 

29 10 kunderskjema / omsetningsbekreftelse er tilgjengelige på MyHerbalife.no. 
 

30 Hvis et Medlem bruker Nutrition Club-deltakelse for å kvalifisere seg, så skal Medlemmet beholde et register med deltakerbesøk i 

minst to år, der det står deltakerens navn, besøksdatoer og kontaktinformasjon. Disse registrene skal være tilgjengelige med tanke på 
verifikasjon hvis Herbalife Nutrition ber om det. 
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4.2.3 70 % 
For å kvalifisere seg til og motta Discountrabatter, Produksjonsbonuser og andre bonuser fra Herbalife 
Nutrition, må minst 70 % av totalverdien på Herbalife Nutrition-produktene som et Medlem kjøper hver 
salgsmåned, selges eller forbrukes samme måned. 
 
For å kunne oppfylle kvalifiseringskravene i denne regelen, kan Medlemmet telle med noe av eller alt det 
følgende:  
 

• salg til detaljkunder 
• grossistsalg til downline 
• produkter som forbrukes på Nutrition Club.31 

 
Hvis Medlemmet ikke bekrefter overfor Herbalife Nutrition innen rimelig tid at vedkommende har solgt eller 
forbrukt minst 70 % av produktene som ble kjøpt denne salgsmåneden, så vil Discountrabatter, 
Produksjonsbonuser og andre bonuser ikke bli utbetalt til Medlemmet. 
 
I henhold til omsetningsbekreftelsen er medlemmene ansvarlige for å informere kundene om at 
opplysningene deres vil bli oppgitt til Herbalife Nutrition i henhold til personvernerklæringen for medlemmer. 
 
 
4.3 SALGSPRAKSIS 
 
4.3.1 Medlemmer som merkevareambassadører 
Et Medlem skal alltid oppføre seg høflig og hensynsfullt, og kan ikke bruke pågående salgsmetoder. 
 
 
4.3.2 Produktsalg til enkeltpersoner for videresalg 
Et medlem har ikke anledning til å selge eller skaffe andre en mengde produkter fra Herbalife Nutrition som 
er større enn mengden som vanligvis kjøpes av en person til personlig bruk eller til bruk i familien, eller 
mengde de er sikre på å videreselge innen rimelig tid. 
 
 
4.3.3 Modifikasjoner på etiketter og materiale 
Et Medlem kan ikke slette, legge til, modifisere eller endre noen etiketter, litteratur, materiale, 
produktemballasje eller litteratur fra Herbalife Nutrition, inkludert HMP. 
 
 
4.3.4 Ingen videresalg av produktprøver eller porsjoner som er ment for daglig bruk 
Det er ikke tillatt å videreselge produkter som ikke er pakket og merket for individuelt salg som individuelle 
enheter eller enkeltporsjoner. 
 
 
4.3.5 Hele produktutvalget 
Når Medlemmer reklamerer, selger eller promoterer Herbalife Nutrition-produkter, må de forsikre at 
fullstendig informasjon for hele produktutvalget er tilgjengelig for kunder.   
 
 
4.3.6 Presentasjoner og bruksanvisninger 
Presentasjoner av Herbalife Nutrition-produkter må være fullstendige og sannferdige og i samsvar med 
informasjon på produktetikettene og medfølgende litteratur. 
 
Medlemmer må gjøre gjeldende informasjon fra produktetiketter tilgjengelig for kundene før disse kjøper 
Herbalife Nutrition-produkter. Dette kan oppnås ved å vise kundene produktet, produktetiketten, eller ved å 
henvise kunden til herbalifeproductbrochure.com/no. 
 
Når Medlemmet selger produkter, eller gir ut produktprøver, så må vedkommende forklare bruksanvisningen 
og advarslene, hvis noen, som spesifiseres på produktetikettene. Medlemmer skal anbefale at kunder med 
medisinske tilstander, og som for tiden gjennomgår medisinsk behandling, konsulterer en lege før de endrer 
sitt kosthold. 
 
 
4.3.7 Produktlagring og -håndtering 
Medlemmer er ansvarlige for at følgende instruksjoner for oppbevaring er tilgjengelige på Herbalife Nutritions 
produktetiketter og for å oppbevare og håndtere Herbalife Nutrition-produkter korrekt.  

 
31 Hvis et Medlem bruker Nutrition Club-deltakelse for å kvalifisere seg, så skal Medlemmet beholde et register med deltakerbesøk i 

minst to år, der det står deltakerens navn, besøksdatoer og kontaktinformasjon. Disse registrene skal være tilgjengelige med tanke på 
verifikasjon hvis Herbalife Nutrition ber om det. 
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Korrekt produktlagring og -håndtering inkluderer: 
• Kontrollere produkter for å forsikre at produktene ikke har gått ut på dato eller snart vil gjøre det, at 

de ikke er ødelagte eller gjort noe med; 
• Forsikre at produktenes forsegling ikke er brutt; 
• Å sørge for at produktene er skikkelig forseglet;  
• Å lagre produktene på et kjølig, tørt sted utenfor direkte sollys; og 
• Oppbevare produktene sikkert og innen din direkte kontroll og ellers etter Atferdsreglene. 

 
 
4.3.8 Kundeservice 
Vi er et ernæringsselskap som driver med direktesalg og tilbyr forretningsmuligheter basert på multi-level 
marketing (nettverkssalg). Derfor er de selvstendige Herbalife Nutrition-medlemmene vårt viktigste 
konkurransefortrinn. De personlige forholdene som våre Medlemmer utvikler til kundene i sine 
organisasjoner, er avgjørende for å oppfylle selskapets løfte om å tilføre kundene nytteverdi og en viktig del 
av selskapets omdømme og merkevareverdi. Det er dette vi mener når vi sier «Distributor Difference». Å 
utvikle en organisasjon bestående av Medlemmer som fokuserer på å yte god kundeservice og nå frem til 
flere personer, danner grunnlaget for en stabil, langsiktig virksomhet og er avgjørende for å hjelpe 
Medlemmet samt Medlemmets organisasjon og kunder med å nå målet vårt om å gjøre verden til et sunnere 
og lykkeligere sted. 
 
For å hjelpe kundene med å oppnå resultater og få mest mulig nytteverdi av produktkjøpene sine må 
Medlemmene tilby og/eller yte følgende minimum av kundeservice: 
 

• Oppgi sin gjeldende kontaktinformasjon til kundene og informere om at de er tilgjengelige for å 
besvare spørsmål, gi råd og svare på forespørsler. 

• Skape et personlig og direkte forhold til hver av kundene når de presenterer og selger produkter, 
enten det skjer offline eller online. Dette omfatter å tilby hver enkelt sluttkunde en personlig 
salgssamtale (ansikt til ansikt, via telefon, via chat eller via e-post) før kundens første kjøp og senere 
som oppfølging. 

• Forstå kundens personlige mål med bruk av produktene og forklare kunden hvordan vedkommende 
bør bruke produktene for å nå sine personlige mål. 

• Forstå og respektere kundens kontaktpreferanser og basere oppfølgingen på dem. 
• Svare på eventuelle spørsmål eller forespørsler innen rimelig tid og på en personlig og direkte måte. 
• Bruke og henvise til Herbalife Nutrition-materiell om det kundene sier de er interessert i, og bruke 

tilgjengelige opplæringsverktøy eller kontakte Herbalife Nutrition direkte for å svare på spørsmål og 
håndtere bekymringer. 

• Ved leveranse av produkter, må alle produkter leveres til kundene innen rimelig tid etter salget. 
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Kapittel 5 Sponsing og Lederskap 
 

5.1 SPONSORENS ANSVAR 
 
5.1.1 Ledelse og opplæring av organisasjonen 
I tråd med Herbalife Nutritions struktur for multi-level marketing (nettverkssalg) har Medlemmene ansvar for 
å lære opp, veilede, utvikle og fortløpende kommunisere med alle personlig sponsede Medlemmer og deres 
downline-organisasjon. Medlemmene må gjøre følgende for sine downline-medlemmer:  
 

• Gi opplæring i hvordan man jobber med kunder, og yte det minimumet av kundeservice som er 
angitt under 4.3.8. 

• Gi opplæring og veiledning i Herbalife Nutritions salgs- og markedsplan. 

• Forklare hvilke forpliktelser og hvilket ansvar som følger av Herbalife Nutritions Atferdsregler, og 
hvordan Herbalife Nutrition-virksomhet skal drives i tråd med disse reglene og offisiell Herbalife 
Nutrition-litteratur. 

• Sørge for at produktsalg og Herbalife Nutrition Opportunity Meetings gjennomføres i henhold til 
Atferdsreglene (inkludert Herbalife Nutritions tilfredshetsgaranti), Herbalife Nutrition-litteratur og 
gjeldende lover og regler. 

• Holde kontakten og være tilgjengelig for å svare på spørsmål og tilby støtte. 

• Oppmuntre til deltakelse på Herbalife Nutrition-arrangementer, -møter og -tilstelninger (som man er 
kvalifisert til). 

• Fortelle om de ulike forretningsstrategiene og -verktøyene man kan bruke for å drive Herbalife 
Nutrition-virksomheten på en måte som hjelper kundene med å nå målene sine. 

• Gi råd om hvordan man kan hjelpe kunder med å oppnå fremgang og bli Medlemmer som kan bidra 
til ytterligere distribusjon av Herbalife Nutrition-produkter. 

 

En sponsor kan ikke kreve at personlig sponsede Medlemmer skal betale for opplæring eller 
opplæringsfasiliteter, med mindre sponsoren på forhånd opplyser om kostnaden og forklarer at det er 
valgfritt å delta på opplæringen. Hvis Medlemmet avslår å delta på opplæringen, må sponsoren kostnadsfritt 
tilby den grunnleggende opplæringen som kreves for å drive virksomheten.32  
 
 
5.1.2 Uavhengig forhold 
En Sponsor må ha og opprettholde et uavhengig forhold til et downline-medlem. Sponsoren kan ikke delta i 
eller blande seg inn i virksomheten til downline-medlemmer, og kan ikke foreslå eller utvikle et 
arbeidsgiver/ansatt-forhold til downline-medlemmer. 
 
 
5.1.3 Forberedelse av Medlemsdokumenter 
Sponsoren må på korrekt vis forberede søknadsskjemaer og Supervisor-kvalifiseringsskjemaer og sende 
dem til Herbalife Nutrition innen rimelig tid. 
 
 
5.2 HVORDAN TILBY HERBALIFE NUTRITION-MULIGHETEN 
 
5.2.1 Identifikasjon og beskrivelse 
Det er et juridisk krav at alle referanser til Herbalife Nutrition sin forretningsmulighet, må inneholde en 
identifikasjon og forretningsbeskrivelse, inkludert detaljer om Herbalife Nutrition som «promotøren» av 
forretningsmuligheten, Medlemmet som tilbyr eller refererer til forretningsmuligheten og en kort beskrivelse 
av hva slags type forretningsmulighet det er snakk om. De følgende erklæringene oppfyller disse kravene: 
 

Dette tilbudet om Herbalife Nutrition sin forretningsmulighet kommer fra et Selvstendig Herbalife Nutrition-
medlem [Medlemmets navn og hvis aktuelt handelsnavn] [Medlemmets adresse]. Forretningsmuligheten 
administreres av (Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46–48, 1366 Lysaker, 874698792MVA). 
Varene som selges er ernæringsprodukter og velværeprodukter. Transaksjoner er utført av deltakere som 
hovedpersoner.  
 

Hvis det ikke finnes noen referanse til Herbalife Nutrition sin forretningsmulighet, for eksempel hvis et 
Medlem kun henviser til eller tilbyr produktene, så er følgende erklæring tilstrekkelig: 
 

Dette tilbudet om å kjøpe varer, kommer fra et Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem [Medlemmets navn og 
hvis aktuelt handelsnavn] [Medlemmets adresse]. Varene er produsert av eller på vegne av Herbalife 
Norway Products AS, Fornebuveien 46–48, 1366 Lysaker, 874698792MVA. 
 

Denne erklæringen kan stå hvor som helst i dokumentet eller presentasjonen, men den må være leselig eller 
hørbar og må få en like fremtredende plass som den omkringliggende informasjonen. Erklæringen må også 
være tilgjengelig for leseren før vedkommende oppgir personlige opplysninger eller kontaktinformasjon, eller 
før vedkommende forplikter seg til et eller annet kjøp eller til å begynne med forretningsmuligheten. 

 
32 Se regel 3.3.1 Salg av forretningsverktøy skal ikke være for profitt. 
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5.3 OPPRETTHOLDE SPONSORLINJEN 
 

Forholdet mellom Sponsor og Medlem utgjør selve grunnlaget i Salgs- og markedsplanen. Disse reglene 
beskytter begge parter, inkludert ivaretakelse av sponsorrettigheter. Medlemmer som er Sponsorer, bruker 
mye tid og energi på lederskap og opplæring for å støtte sin downline. Endring av Sponsor er skadelig med 
tanke på integriteten til Herbalife Nutrition-virksomheten, og frarådes. Kun ved sjeldne tilfeller godtas en 
endring av Sponsor, og alltid fullt og helt etter Herbalife Nutrition sitt skjønn. 

 
 
5.3.1 Overtalelse om å bytte Sponsor 
Et Medlem kan ikke blande seg inn i forholdet til et annet Medlem og dette Medlemmets Sponsor. For 
eksempel: Et Medlem skal ikke prøve å overtale et annet Medlem til å skifte Sponsor. 
 
 
5.3.2 Korrigering av Sponsor  
Et Medlem som ønsker å be om en korrigering av Sponsor, må fullføre og sende et skjema 33  med 
forespørsel om å bytte Sponsor, skjema fra den nåværende Sponsoren med tillatelse til å bytte Sponsor, og 
et godkjennelsesbrev fra den foreslåtte Sponsoren. Alle dokumenter må notarbekreftes. 
 
Forespørsler om å korrigere Sponsor, vil kun bli vurdert hvis alle følgende omstendigheter foreligger:  
 

• Informasjon om Sponsor, som ble oppgitt i Avtalen, var feil.  
• Forespørselen kommer innen 90 dager etter at Herbalife Nutrition har akseptert den nåværende 

Avtalen.  
• Den nåværende og foreslåtte Sponsoren tilhører samme linje.  
• Det nåværende Medlemskapet har ikke nådd Supervisor-nivå.  
• Medlemmet som kommer med forespørselen, har ennå ikke sponset noen andre Medlemmer. 

 
 
5.3.3 Søknad om å bytte Sponsor  
 

For å kunne beskytte integriteten til linjen, noe som er et grunnleggende prinsipp innen multi-level 
marketing, så frarådes bytte av Sponsor, og dette vil kun bli godkjent av Herbalife Nutrition under 
ekstraordinære omstendigheter. 

 
Et Medlem kan bare søke om bytte av sponsor innenfor sin upline President’s Team organisasjon. 
 
Et Medlem som ønsker å bytte sponsor, bør først rådføre seg med sin upline for å diskutere og gjennomgå 
omstendighetene. Hvis Medlemmet deretter ønsker å fortsette med forespørselen, må vedkommende fylle ut 
og sende inn skjemaet «Forespørsel om bytte av sponsor» 34  (undertegnet av to vitner) sammen med 
skjemaet «Samtykke til bytte av sponsor» (undertegnet av to vitner) signert av den nåværende sponsoren og 
samtlige uplines som tjener discountrabatt eller produksjonsbonus. I tillegg må Herbalife Nutrition motta et 
skjemaet «Godkjennelse til bytte av sponsor» (undertegnet av to vitner), fra den ønskede nye sponsoren. 
 
Hvis både den nåværende og den ønskede nye sponsoren har den samme sponsoren og begge har samme 
status og inntektsnivå under Salgs- og markedsplanen, så trenger Medlemmet som ber om byttet, bare å 
benytte skjemaet «Samtykke til bytte av sponsor» (undertegnet av to vitner) fra den nåværende sponsoren, 
og skjemaet «Godkjennelse til bytte av sponsor» (undertegnet av to vitner), fra den ønskede nye sponsoren. 
 
Hvis Herbalife Nutrition godkjenner endringen, vil det anmodende Medlemmet ikke få lov til å beholde sine 
downline Medlemmer. 
 
Hvis forespørselen om å bytte sponsor blir avvist, må Medlemmet si opp Medlemskapet og oppfylle kravet 
om inaktivitetsperiode før vedkommende kan søke om Herbalife Nutrition-Medlemskap på nytt under en 
annen sponsor (se regel 2.1.9 Inaktivitetsperiode). 
 
 
 
 
 

 
33 De påkrevde skjemaene med forespørsel om å bytte Sponsor, kan fås fra Medlemsservice. Disse skjemaene og all annen spesifisert 

dokumentasjon må sendes til Medlemsservice, slik at Herbalife Nutrition kan vurdere forespørselen. 
 

34 De påkrevde skjemaene med forespørsel om å bytte Sponsor, kan fås fra Medlemsservice. Disse skjemaene og all annen spesifisert 

dokumentasjon må sendes til Medlemsservice, slik at Herbalife Nutrition kan vurdere forespørselen. 
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Kapittel 6 Hvordan markedsføre din virksomhet 
 
6.1 PÅSTANDER OG ERKLÆRINGER 
 

Ved å dele personlige historier med andre, så kommer Medlemmer med påstander. Selv enkle erklæringer 
om fordelene ved et produkt eller program fra Herbalife Nutrition, eller uttalelser om inntjening fra 
produktsalg, viser andre hvordan produktene virker, hva produktene er ment for, eller hva folk kan oppnå 
gjennom Salgs- og markedsplanen. Kunder får en oppfatning av egenskapene og funksjonene til produkter 
samt Salgs- og markedsplanen på grunnlag av påstander. Det er greit at Medlemmer kommer med 
påstander, såfremt det er i samsvar med spesifikke lovreguleringer og våre regler. Disse reglene er blant 
annet ment å skulle hjelpe Medlemmer med å følge loven. 

 
 
6.1.1 Lovlig, sannferdig og ikke villedende 
Alle påstander, produkthistorier og personlige historier må være lovlige, sannferdige og ikke villedende. 
Påstander må være 
 

• begrunnet skriftlig før påstanden faktisk fremsettes 
• i samsvar med påstander som finnes i gjeldende Herbalife Nutrition-materiale eller på 

produktetiketter.35 
 
 
6.1.2 Påstander om vektkontroll 
Referanser til vektkontroll må gjelde Herbalife Nutrition sitt Vektkontrollprogram og ikke direkte et spesifikt 
produkt. En påstand som for eksempel «jeg kontrollerte vekten ved bruk av Formula 1 i forbindelse med 
Herbalife Nutrition sitt Vektkontrollprogram» er egnet, men ikke «jeg ble kvitt kiloene med Formula 1». 
Fremstillinger av vektkontroll kan ikke referere til hvor fort eller hvor mye man har gått ned i vekt. I tillegg er 
det ikke tillatt med fremstillinger av vektkontroll som gjelder en svært overvektig person, med mindre disse 
ledsages av en erklæring om at vektkontroll ble oppnådd under direkte tilsyn av en lege.  
 
Alle fremstillinger av vektkontroll, inkludert produkthistorier, må ledsages av følgende ansvarsfraskrivelse.  
 

Alle fremstillinger av vektkontroll gjelder Herbalife Nutrition sitt vektkontrollprogram, som blant annet 
inkluderer et balansert kosthold, regelmessig mosjon, et tilstrekkelig daglig væskeinntak, kosttilskudd ved 

behov og nødvendig hvile. Alle resultater er individuelle og vil derfor variere. 
 
 
6.1.3 Produktpåstander 
Medlemmer SKAL 

• kun komme med påstander som er i henhold til produktetiketter eller Herbalife Nutrition-materiale 
• ha med følgende ansvarsfraskrivelse i forbindelse med påstander, inkludert personlige historier og 

produkthistorier: 
 
Dette produktet har ikke til hensikt å diagnostisere, behandle, helbrede eller forhindre noen sykdommer. 
 
Medlemmer SKAL IKKE 

• påstå at Herbalife Nutrition-produkter kan forhindre, behandle eller helbrede sykdommer eller 
medisinske tilstander, eller diskutere noen erfaring med medisiner 

• bruke navnet til noe departement eller myndighet, eller påstå at det finnes noen form for 
godkjennelse eller støtte fra noe statlig organ eller offentlig etat 

• påstå at helsen kan påvirkes hvis man ikke bruker Herbalife Nutrition-produkter 
• komme med noen form for referanse om at Herbalife Nutrition-produkter er anbefalt av individuelle 

leger eller helsepersonell 
 
 
6.1.4 Påstander om inntjening 
Alle erklæringer om et Medlems faktiske eller potensielle inntekt, er å betrakte som «påstander om 
inntjening». Påstander om livsstil (inkludert bilder av biler, svømmebasseng, ferier etc.) er også påstander 
om inntjening. 
 
Medlemmer er ansvarlige for å forstå og følge lovene, som gjelder påstander om inntjening og personlige 
historier, i hver jurisdiksjon der de har til hensikt å drive virksomhet. 

 
35 Loven som gjelder påstander, kan endres. For å imøtekomme Medlemmer (men ikke som juridisk råd), kan Herbalife Nutrition legge 

ut oppdateringer av denne regelen, ansvarsfraskrivelser og «Kunngjøring om gjennomsnittlig bruttokompensasjon, utbetalt av Herbalife 
Nutrition», på MyHerbalife.no. Det er påkrevd at Medlemmer besøker nettstedet jevnlig for veiledninger og oppdateringer. 
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Hvis tall som gjelder Discountrabatter og Bonusrabatter nevnes separat fra detaljhandelsinntekt, så bør de 
bli nøyaktig identifisert som: 

• fortjeneste basert på produktkjøp fra downline. 
 
Ansvarsfraskrivelse vedrørende inntekt på Herbalife Nutrition-merket materiale: Alle påstander om 
inntjening, som nevner Herbalife Nutrition, skal ha følgende ansvarsfraskrivelse: 
 
Inntektene som nevnes her, gjelder individer (eller eksempler) og er ikke gjennomsnittlige. For å se data som 

gjelder gjennomsnittlige økonomiske resultater, se «Kunngjøring om gjennomsnittlig bruttokompensasjon, 
utbetalt av Herbalife Nutrition» på Herbalife.no og MyHerbalife.no. 

 
Alternativ ansvarsfraskrivelse for Herbalife Nutrition-merket materiale: Inntektene som nevnes her, 
gjelder personer som befinner seg blant de øverste 1 % av Herbalife Nutrition-medlemmene. 
 
Inntektene som nevnes her, gjelder personer som befinner seg blant de øverste 1 % av Herbalife Nutrition-

medlemmene. For å se data som gjelder gjennomsnittlige økonomiske resultater, se «Kunngjøring om 
gjennomsnittlig bruttokompensasjon, utbetalt av Herbalife Nutrition» på Herbalife.no og MyHerbalife.no. 

 
 
6.1.5 Størrelse og plassering av ansvarsfraskrivelser 
 
Lydpresentasjoner (enten live eller innspilt tidligere) 
Ansvarsfraskrivelsen må gjøres muntlig i forbindelse med påstanden. 
 
Bildepresentasjoner  
(enten live eller lagd tidligere) 
Hvis presentasjonen er på en scene eller i en video, så må ansvarsfraskrivelsen være leselig og bli 
presentert i nærheten av påstanden. Hvis presentasjonen er på en skjerm, så må ansvarsfraskrivelsen vises 
lenge nok, og skriften må være stor nok til at en gjennomsnittlig leser har mulighet for å lese den i sin helhet. 
 
Skriftlige presentasjoner 
Ansvarsfraskrivelsen må vises: 

• med en farge som er i kontrast til bakgrunnsfargen (f.eks. svart på hvitt) 
• i nærheten av påstanden (ansvarsfraskrivelsen må være på samme side eller skjerm som påstanden) 
• med en skrifttype som er minst 75 % så stor som skriftstørrelsen som brukes til påstanden, men ikke 

mindre enn 10 punkts skrift, og skriften må være stor nok til at en gjennomsnittlig leser har mulighet 
for å lese den i sin helhet. 

 
 
6.1.6 Påstander om hjemmebasert virksomhet 
Når et Medlem markedsfører Herbalife Nutrition-muligheten, så kan vedkommende ikke feilaktig fremstille i 
hvilken grad et Medlems aktiviteter kan gjennomføres utelukkende i hjemmet. Medlemmer skal understreke 
at personlig kontakt er selve grunnlaget for direktesalg. 
 
 
6.1.7 Påstander om forholdet mellom Herbalife Nutrition og Selvstendig Herbalife Nutrition-
medlemmer 
Herbalife Nutrition-muligheten tilbyr Medlemmer en sjanse til å få en inntekt, men det er ikke på noe vis 
snakk om «lønnsarbeid». Selvstendig Herbalife Nutrition-medlemmer er selvstendig næringsdrivende. 
Medlemmer kan derfor ikke påstå, fremstille eller antyde at de er ansatt av eller snakker på vegne av 
Herbalife Nutrition, eller at de tilbyr noen form for konsulenttjenester til Herbalife Nutrition. Medlemmer kan 
heller ikke antyde at deres selvstendige Herbalife Nutrition-virksomhet er lønnsarbeid. 
 
Medlemmer kan for eksempel ikke bruke begrepene «jobb», «lønn», «stilling», «sysselsetting» (eller 
lignende begrep) når de markedsfører muligheten. 
 
Medlemmer kan ikke fremme Herbalife Nutrition-muligheten ved hjelp av verktøy som vanligvis brukes for å 
markedsføre jobbmuligheter, inkludert «Hjelp ønskes»-annonser, stillingsannonser på oppslagstavler og 
søkemotorer på Internett som Monster.no, med mindre: 
 

• annonsen klart og tydelig indikerer at det som tilbys er en uavhengig inntektsmulighet  
• annonsen ikke inneholder obligatoriske felt som «lønn» 
• annonsen lar Medlemmet inkludere erklæringen som forklares i regel 5.2.1 
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6.1.8 Påstander om Herbalife Nutrition-muligheten 
Når Medlemmer tilbyr, markedsfører eller snakker om Herbalife Nutrition-muligheten, så kan de ikke: 
 

• feilaktig fremstille Herbalife Nutrition-muligheten som en franchise 36 , eller tilby en franchise i 
forbindelse med et Herbalife Nutrition-medlemskap 
 

• hevde eller antyde at 
- å sponse Medlemmer er like viktig som produktsalg til kunder 
- et Medlem kan først og fremst få fordeler ved å sponse andre Medlemmer 
- et Medlem må sponse andre Medlemmer 
- et Medlem kan ha suksess med liten eller ingen innsats 
- Medlemmer må kjøpe Herbalife Nutrition-produkter, materiale (foruten HMP) eller 

forretningsverktøy 
- Discountrabatter, Produksjonsbonuser eller andre fordeler kan først og fremst oppnås ved å 

kjøpe produkter heller enn ved å selge produkter 
 
 
6.2 BRUK AV HERBALIFE NUTRITION SIN INTELLEKTUELLE EIENDOM 
 

En av Herbalife Nutrition sine viktigste oppgaver er å vedlikeholde integriteten til Herbalife Nutrition-
merkevaren. Denne delen er ment å skulle hjelpe Medlemmer med å forstå betydningen av Herbalife 
Nutrition sin intellektuelle eiendom. Herbalife Nutrition overvåker kontinuerlig markedet for uriktig, 
inkonsekvent og upassende bruk av sin intellektuelle eiendom, inkludert blant annet varemerker, logoer, 
slagord og opphavsrettigheter. Slik målrettet kontroll sikrer at Herbalife Nutrition sitt hardt opptjente 
omdømme, som en produsent av global ernæring av høy kvalitet, bevares. 

 
 
6.2.1 Definisjoner 
 
Opphavsrettsbeskyttet materiale: Herbalife Nutrition eier opphavsretten til alt trykt materiale, 
internettinnhold, lydopptak og videoopptak, som er produsert av Herbalife Nutrition eller for Herbalife 
Nutrition. 
 
Et varemerke er et proprietært navn eller symbol, som identifiserer Herbalife Nutrition som opphavet til 
produktene og tjenestene som blir solgt og tilbudt av Medlemmer. Herbalife®, Herbalife Nutrition og Tri-leaf-
logoen (tre løvblader) er Herbalife Nutrition-varemerker, det samme gjelder mange produktmerker som Cell-
U-Loss® eller Herbalifeline® Max. 
 
Et handelsnavn er et forretningsnavn som Herbalife Nutrition har enerett til å bruke. Herbalife International 
of America, Inc. og Herbalife Norway Products AS er for eksempel handelsnavn. Medlemmer kan ikke 
registrere handelsnavn som inkluderer ordet HERBALIFE, Herbalife Nutrition, eller andre Herbalife Nutrition-
merkenavn.  
 
Merkenavn inkluderer karakteristiske trekk ved utseendet til et produkt eller emballasje, som viser 
produktets opphav overfor forbrukerne. Det inkluderer for eksempel designen på noen av Herbalife Nutrition-
produktene og -emballasjen.  
 
En forretningshemmelighet er konfidensiell informasjon som er generelt ukjent utenfor Herbalife Nutrition, 
og har kommersiell verdi. Forretningshemmeligheter som tilhører Herbalife Nutrition inkluderer oppskrifter, 
leverandørforhold, prosjekter som gjelder utvikling av merkenavn og produkter som ennå ikke finnes på 
markedet, forretningsplaner, prosesser, og datainnsamling som identifiserer eller gjelder Medlemmer, 
inkludertslektsforhold. 
 
Herbalife Nutrition sin intellektuelle eiendom inkluderer Herbalife Nutrition sitt opphavsrettsbeskyttede 
materiale, varemerker, handelsnavn og forretningshemmeligheter.  
 
 
6.2.2 Opphavsrettsbeskyttet materiale 
Herbalife Nutrition eier opphavsretten til alt trykt materiale, internettinnhold, lydopptak og videoopptak, som 
er produsert av Herbalife Nutrition eller for Herbalife Nutrition. Medlemmer må følge alle betingelser som er 
listet opp i nedlastingsinstruksjonene eller annen skriftlig autorisasjon. 
 
Alt det opphavsrettsbeskyttede materialet til Herbalife Nutrition må ledsages av følgende erklæring: 
 

Gjengitt med tillatelse fra Herbalife Nutrition. Alle rettigheter reservert. 

 
36 Herbalife Nutrition har ikke territorier eller franchiser, og et Herbalife Nutrition-medlemskap er ikke en franchise. 
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Herbalife Nutrition forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake sitt samtykke om å bruke 
opphavsrettsbeskyttet materiale, fullt og helt etter eget skjønn. 
 
 
6.2.3 Varemerker, merkenavn og handelsnavn 
Medlemmer kan bruke de varemerkene, handelsnavnene, og andre former for merkenavn, som Herbalife 
Nutrition gjør tilgjengelig for nedlasting.  
 

- Herbalife Nutrition sine varemerker og handelsnavn kan kun fås fra Herbalife Nutrition. 
- Medlemmer må alltid tydelig identifisere seg som Selvstendige Herbalife Nutrition -medlemmer. 
- Medlemmer kan ikke endre varemerker og andre former for Herbalife Nutrition-merkenavn på noe 

vis, med unntak av å endre størrelsen. Det er kun tillatt å endre størrelsen på elementer hvis bildet 
forblir klart og detaljert, og endringen ikke forringer oppfatningen av eller kvaliteten på Herbalife 
Nutrition-produktene og -tjenestene. 

- Medlemmer kan kun bruke varemerker og merkenavn i henhold til den  gjeldende Medlemsguide om 
logostiler, som gjelder for Selvstendige Herbalife Nutrition-medlemmer.37 

- Medlemmer må innlemme følgende erklæring: «Varemerker, design og annen intellektuell eiendom 
tilhører Herbalife International, Inc., eller dets lisensgivere. Brukt med tillatelse fra Herbalife 
Nutrition.» 

 
Herbalife Nutrition forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake sitt samtykke om å bruke disse 
elementene, fullt og helt etter eget skjønn. 
 
 
6.2.4 Forretningshemmeligheter 
Et Medlem skal holde forretningshemmeligheter konfidensielle og kan ikke avsløre dem på noe tidspunkt, 
selv ikke etter at Medlemskapet er avsluttet. 
 
 
6.2.5 Bruk som er begrenset til Herbalife Nutrition-virksomheten 
Medlemmer kan bruke Herbalife Nutrition sin intellektuelle eiendom utelukkende i den hensikt å drive sin 
Herbalife Nutrition-virksomhet. 
 
 
6.2.6 TV, radio, magasiner eller aviser 
Ordene «Herbalife Nutrition», eller den spesifikke omtalen eller bildet av Herbalife Nutrition-produkter eller -
tjenester, kan ikke bli brukt i noen form for reklame, inkludert trykk, digitalopptak, lydopptak eller bildeopptak, 
i aviser, magasiner, radio og TV, på Internett, eller i noe annet medium, med unntak av det som er tillatt. 
 
 
6.2.7 Avgiftsfrie telefonnumre 
Medlemmer kan ha avgiftsfrie telefonnumre. Et Medlem kan derimot ikke bruke noen av Herbalife Nutrition 
sine varemerker, handelsnavn, produktnavn eller slagord i forbindelse med avgiftsfrie telefonnumre. 
Medlemmer kan kun identifisere eller omtale seg selv som et Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem. 
 
 
6.2.8 Oppføring i telefonkatalogen 
Medlemmer kan stå i telefonkatalogen under overskriften «Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem». Den 
eneste påfølgende informasjonen som tillates, er Medlemmets navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, 
e-postadresse eller nettsted. Visningsannonser må være i samsvar med alle reklamereglene til Herbalife 
Nutrition. Ordene «Herbalife Nutrition» (foruten Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem) og andre former for 
Herbalife Nutrition sin intellektuelle eiendom, kan ikke brukes på noen annen måte enn som brukt i annonser 
som er godkjent på forhånd av Herbalife Nutrition. Oppføringer etter kategori er tillatt under nøyaktige og 
lovlige overskrifter, inkludert: «Hårpleieprodukter», «Hudpleieprodukter», «Helseprodukter» eller 
«Ernæringsprodukter», og «Vektopprettholdelse/-kontroll». 
 
 
6.2.9 Mark Hughes’ navn eller bilde 
Mark Hughes’ navn eller bilde (grunnleggeren av Herbalife Nutrition) kan ikke brukes i noen form for reklame. 
 
 
6.2.10 Adressene til Herbalife Nutrition 
Ingen av adressene til Herbalife Nutrition-kontorer kan brukes, publiseres eller promoteres av et Medlem 
som tilhørende ham/henne. 
 

 
37 Medlemsguide om logostiler, som gjelder for Selvstendige Herbalife Nutrition-medlemmer, finnes i Kunnskapssonen > Profilering på 

MyHerbalife.no. 
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6.2.11 Ulovlig bruk av en tredjeparts intellektuelle eiendom 
Medlemmer kan ikke bruke en tredjeparts opphavsrettsbeskyttede materiale, varemerker, handelsnavn, 
produktnavn (eller noen varianter av disse), tekst, bilder, videoer eller grafikk, som eies eller er skapt av en 
tredjepart, med mindre det er innhentet skriftlig tillatelse fra eieren på forhånd. All intellektuell eiendom, som 
tilhører en tredjepart, må bli referert til på riktig måte, som tredjepartens eiendom. Medlemmer må overholde 
alle restriksjoner og betingelser som eieren av den intellektuelle eiendommen plasserer på bruken av sin 
eiendom. 
 
 
6.2.12 Oppheving av Herbalife Nutrition-medlemskap 
Hvis et Herbalife Nutrition-medlemskap av en eller annen grunn blir opphevet, så må Medlemmet 
umiddelbart avslutte bruken av Herbalife Nutrition sin intellektuelle eiendom og oppdatere sin 
profilinformasjon i alle sosiale mediekontoer for å informere om at vedkommende ikke lenger er et 
Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem. 
 
 
6.3 REKLAME OG MARKEDSFØRING 
 
6.3.1 Reklamemaler fra Herbalife Nutrition 
Herbalife Nutrition publiserer en rekke reklamemaler, som Medlemmer kan bruke uten endringer, med 
unntak av å legge til sitt navn og kontaktinformasjon. Malene er tilgjengelige for nedlasting fra 
MyHerbalife.no. 
 
 
6.3.2 Medlemmers reklame- og markedsføringsmateriale 
Herbalife Nutrition produserer salgsfremmende litteratur og salgshjelpemidler, som Medlemmer kan bruke 
for å markedsføre og fremme sin Herbalife Nutrition-virksomhet. Medlemmer kan produsere sitt eget 
salgsfremmende materiale, men må da sørge for at materialet: 
 

- er sannferdig og nøyaktig 
- ikke inneholder noen påstander som gjelder behandling, sykdom eller medisiner 
- ikke antyder at det finnes en ansettelsesmulighet 
- er i overensstemmelse med alle gjeldende regler og lover 

 
 
6.3.3 Reklameoppslag 
 
Privat eiendom Medlemmer som driver virksomhet på privat eiendom, kan ha reklameoppslag på den 
private eiendommen hvis de har fått skriftlig tillatelse fra eieren på forhånd. For å dokumentere en 
godkjennelse, må Medlemmer bruke Herbalife Nutrition sin mal «Tillatelse til reklameoppslag på privat 
eiendom», som er tilgjengelig på MyHerbalife.no og fra Medlemsservice. 
 
Reklamemateriale kan ikke være synlig fra gaten eller fortauet når det brukes i et privat kontor eller på andre 
beliggenheter der det drives en Herbalife Nutrition-virksomhet, og det kan ikke vises på en måte som kan 
distrahere kjørende eller fotgjengere.  
 
Materiale må fjernes umiddelbart etter anmodning fra offentlige myndigheter, eieren av eiendommen eller 
Herbalife Nutrition.  
 
Medlemmer som driver virksomhet på offentlig eiendom, kan ikke ha reklameoppslag på den offentlige 
eiendommen, som for eksempel ledningsstolper, gatelys, trafikklys, parkeringsautomater eller trafikkskilt. 
 
 
6.3.4 Kringkasting 
Medlemmer kan ikke kringkaste, på TV, via satellitt eller radio, noe lydopptak eller bildeopptak som nevner 
Herbalife Nutrition, dets produkter eller Herbalife Nutrition-muligheten, med unntak av følgende 
markedsføring: 
 

Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem 
Kontakt meg for produkter eller muligheter 
(Medlemmets navn og telefonnummer eller e-postadresse)  

 
Dersom Herbalife Nutrition kringkaster på TV, via satellitt eller radio, så kan Medlemmer ikke markedsføre 
på den stasjonen én time før eller etter Herbalife Nutrition-kringkastingen. 
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6.4. TILBUD OG REKLAMEKAMPANJER 
 
6.4.1 Tilbud og reklamekampanjer 
Herbalife Nutrition-medlemmer er selvstendige forretningspersoner og kan selge Herbalife Nutrition-
produkter, og Herbalife Nutrition-produsert litteratur og kampanjeprodukter til den prisen de ønsker. I Norge 
angir Herbalife Nutrition foreslåtte utsalgspriser, men disse er bare anbefalinger som kun er ment  
veiledende, og Herbalife Nutrition-medlemmer er til enhver tid fri til å fastsette sine egne utsalgspriser.  
 
Men, Herbalife Nutrition-medlemmer er ansvarlige for å forsikre at alle kampanjer de tilbyr er rettferdige, 
sanne og korrekte, og ikke misledende på noen måte. Misledende kampanjer skader Herbalife Nutritions 
merkevare og alle Medlemmers forretninger. Nedenfor er en ikke-uttømmende liste av eksempler på 
misledende reklamer eller kampanjer:  
 

• Markedsføre et produkt som et ‘rabattert produkt’ om Medlemmet alltid har solgt vedkommende 
produkt til den prisen. 

• Bruk av reklametekst som “opp til X% rabatt” og “fra 200 kroner” når dette kun gjelder en begrenset 
mengde (mindre enn 10%) av produktene.   

• Å vise en kampanje i ubegrenset tid. Medlemmet må alltid vise hvor lenge kampanjen varer. 
• Tydelig vise en pris, anbefalt utsalgspris eller ‘prisen produktet vanligvis blir solgt for’, 

gjennomstreket eller på en tilsvarende måte, der Medlemmet aldri har markedsført eller solgt 
produktet til den prisen. 

• Å vise kampanjeprodukter der Medlemmet har rimelig grunn til å tro at hans/hennes varebeholdning 
ikke holder til å levere produktene til den indikerte prisen innen en rimelig tidsperiode og i rimelige 
mengder. Der noen eller antallet på produktene er ukjente eller begrensede, skal dette tydelig vises 
på Medlemmets hjemmeside med “kjøp mens beholdningen rekker” og/eller “begrenset 
tilgjengelighet på noen produkter”og/eller “kun i [X] dager”. 

• Noen som helst feilaktig bruk av frasen “begrenset tilgjengelighet” eller lignende for å generere 
forespørsler eller kjøp fra en kunde. 
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Kapittel 7 Bruk av Internett og elektronisk markedsføring 
 
7.1 MEDLEMMERS ATFERD 
 
7.1.1 Standard for personlig atferd 
Medlemmer kan ikke publisere, legge ut eller distribuere på eller via Internett, uavhengig av om det er i 
forbindelse med Herbalife Nutrition-virksomheten, noe materiale som Herbalife Nutrition fullt og helt etter 
eget skjønn anser for å være ærekrenkende, injurierende, nedsettende, truende, støtende, trakasserende, 
fornærmende, uanstendig eller pornografisk. 
 
 
7.1.2 Uautorisert datatilgang 
Medlemmer kan ikke: 

• blande seg inn i eller handle på noen måte som fører til innblanding i eller forstyrrelse av: 
- Herbalife.no 
- MyHerbalife.no 
- andre nettsteder som vedlikeholdes av Herbalife Nutrition eller dets Medlemmer 

• oppnå eller forsøke å oppnå tilgang til datasystemer eller nettverk, som er tilknyttet disse stedene, 
uten skriftlig godkjennelse fra Herbalife Nutrition på forhånd  

 
 
7.1.3 Forbrukeropplysninger 
Medlemmer kan ikke selge, leie ut eller drive handel med forbrukeres eller nettstedsbrukeres 
personopplysninger (definert i kapittel 12). Videre kan medlemmer bare bruke slike personopplysninger i 
forbindelse med Herbalife Nutrition-produkter eller -muligheten, og de kan ikke bruke opplysningene til andre 
formål med mindre de har et rettslig grunnlag for tilleggsbruken. Eksempler på rettslige grunnlag for bruk er: 

- samtykke fra personen 
- overholdelse av en rettslig forpliktelse 
- gjennomføring av en kontrakt med personen (for eksempel en avtale om å selge ham eller 

henne produkter) eller nødvendig behandling for å gjennomføre en kontrakt med personen 
- berettiget forretningsinteresse, forutsatt at personverninteressene til personen ikke veier tyngre 

 
Hvis en person eller enhet ber om at deres informasjon ikke skal brukes, så må medlemmet umiddelbart 
innfri denne forespørselen. 
 
 
7.2 MEDLEMMERS NETTSTEDER 
 
7.2.1 Medlemmer må opplyse om forhold til Herbalife Nutrition 
For å unngå å forvirre Herbalife Nutritions kunder og publikum ellers, må Medlemmer som driver nettsteder 
som bruker Herbalife Nutrition-varemerker for å markedsføre eller tilby Herbalife Nutrition-produkter for salg 
klart og tydelig identifisere seg som et selvstendig Herbalife Nutrition-medlem.  
 
Medlemmer skal: 

• Tydelig vise en pop-up, forsynt av Herbalife Nutrition uten endringer, som vises én gang per besøk 
på siden; og  

• Tydelig vise Medlemmets fulle navn og kontaktinformasjon, inkludert adresse og telefonnummer, 
sammen med “Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem”-logoen; og  

• sørge for at hans eller hennes nettsted ikke har det samme visuelle utseendet som det offisielle 
Herbalife-nettstedet Herbalife.no. 

 
“Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem”-logoen sammen med Medlemmets fulle navn og 
kontaktinformasjon, inkludert telefonnummer, må tydelig vises på et fremtredende sted (over folden, som 
betyr at det er plassert i øvre del av websiden slik at det er synlig uten å scrolle ned på siden) og i en font 
og/eller måte som trekker til seg oppmerksomheten til besøkende av websiden. 
 
Vennligst kontakt Medlemsservice, eller besøk MyHerbalife.no for logoen, og for å få en veiledning om bruk 
av popup-meldingen. 
 
Medlemmets forretningsnavn og forretningsadresse kan ikke erstatte, men kan inkluderes i tillegg til 
Medlemmets personlige navn og kontaktinformasjon, inkludert adresse og telefonnummer, og må vises 
sammen med “Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem”-logoen. 

• på hjemmesiden; 

• som en del av all form for kontaktinformasjon; og 

• som en del av all form for offentlig tilgjengelig profilinformasjon. 
 

https://edge.myherbalife.com/vmba/media/6894C11F-8300-45E8-B14B-2C3D3A6F05AF/Web/General/Original/nn-NO.zip
https://www.herbalife.no/
https://no.myherbalife.com/Home/Default
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Anonyme innlegg, eller bruk av alias, er forbudt. 
 
Herbalife forbeholder seg retten, fullt og helt etter eget skjønn, til å kreve at Medlemmer endrer sine 
nettsteder slik at de overholder denne regelen.  
 
 
7.2.2 Domenenavn, e-postadresser og nettsteder 
Et Medlem kan ikke bruke Herbalife Nutrition sin intellektuelle eiendom i: 

• Sitt domenenavn (URL). 

• Noen av sidetitlene på Medlemmets nettsted (inkludert, men ikke begrenset til, hjemmesiden) med 
henhold til regel 7.2.7. 

• e-postadresser. 
 
Eksempler på begreper som er Herbalife Nutrition sin intellektuelle eiendom, og som ikke kan brukes: 

• Herbalife Nutrition 

• Herbalife Nutrition-produktnavn 
 
Ethvert Medlem som bryter denne regelen, må overføre domenenavnet eller e-postkontoen til Herbalife 
Nutrition etter at Herbalife Nutrition ber om det, og kostnadsfritt for Herbalife. Herbalife Nutrition forbeholder 
seg retten til å benytte andre løsninger. 
 
Medlemmer som har et nettsted i forbindelse med sin Herbalife-virksomhet, skal drive nettstedet uavhengig 
av andre Medlemmer. Bare ett Medlem kan ekspedere ordre eller utføre handlinger i tilknytning til nettstedet. 
 
 
7.2.3 Hyperlenker og koblinger 
Medlemmer kan knytte sitt nettsted til: 

• hjemmesiden på Herbalife.no (eller alle andre nettsteder som er produsert eller vedlikeholdt av 
Herbalife Nutrition) 

• alle andre nettsteder som er vedlikeholdt av Medlemmet for å fremme Herbalife Nutrition-produkter 
og -muligheten 

• alle nettsteder fra tredjeparter, som vil hjelpe Medlemmet med å fremme Herbalife Nutrition-
produkter og -muligheten, såfremt slike nettsteder er i samsvar med regel 7.2.4 

 
Medlemmer kan ikke bruke en tredjeparts varemerker, handelsnavn eller produktnavn i: 

• sitt domenenavn (URL) 
• noen av sidetitlene innenfor et nettsted (inkludert hjemmesider) 
• e-postadresser 
• tittelkoder eller metakoder.38 

 
 
7.2.4 Reklame fra tredjeparter på Medlemmers nettsteder 
Medlemmer kan ha reklame fra tredjeparter på nettsteder som de bruker i forbindelse med sin Herbalife 
Nutrition-virksomhet, såfremt, fullt og helt etter Herbalife Nutrition sitt skjønn, reklamen IKKE 
 
1. er tilknyttet noen religiøs, politisk eller kommersiell organisasjon 
2. skader omdømmet til Herbalife Nutrition eller dets Medlemmer 
3. misbruker Herbalife Nutrition sin intellektuelle eiendom 
4. direkte eller indirekte markedsfører noen annen form for 
 

a. direktesalg eller MLM-selskap, uavhengig av produktene som tilbys 
b. produkter som konkurrerer med dem som selges av Herbalife Nutrition, slik som: 

 

i. måltidserstatninger 
ii. kosttilskudd 
iii. kosmetikk/hudpleie 

 
 
7.2.5 Internasjonal forretningsvirksomhet 
Medlemmer som driver, eller som ønsker å drive, virksomhet i internasjonale markeder via sitt eget eller 
andre nettsteder, kan kun selge produkter som overholder alle juridiske krav i det landet der 
kommunikasjonen rettes. 
 
 

 
38 Det eneste unntaket fra denne regelen, er hvis og når et Medlem har fått skriftlig tillatelse fra eieren på forhånd. Et Medlem skal holde 

Herbalife Nutrition skadesløs overfor ethvert krav som dukker opp, eller som er tilknyttet, Medlemmets bruk av en tredjeparts 
varemerker, handelsnavn eller produktnavn. 
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7.2.6 Personvernerklæring og samsvar for nettsteder 
Medlemmer må godt synlig på sitt selvstendige nettsted legge ut en «personvernerklæring» som: 

• informerer forbrukerne om hvilke personopplysninger som blir innhentet om dem forteller hvordan 
opplysningene vil bli brukt, og  

• hvem de vil bli delt med (inkludert Herbalife Nutrition), og  

• inneholder eventuell tilleggsinformasjon som må utleveres i henhold til personvernlovgivningen i alle 
jurisdiksjoner der medlemmet driver virksomhet  

 
I tillegg er medlemmer ansvarlige for å overholde alle regler og all personvernlovgivning som gjelder deres 
selvstendige nettsteder, blant annet om: 

• innhenting av opplysninger 
• markedsføring 
• informasjonssikkerhet, konfidensialitet og rapportering av brudd på personvernet 

 
 
7.2.7 Søkemotorannonsering og søkemotoroptimalisering 
Medlemmer kan ikke bruke noen misvisende eller villedende taktikker for å forbedre sin synlighet i 
søkemotorer. 
 
Medlemmer må dessuten vise følgende erklæring på sidebeskrivelsen til ethvert søkemotorresultat:  
 

“Dette er nettstedet til et selvstendig Herbalife Nutrition-medlem” 
[valgfritt å inkludere Medlemmets navn] 

 
Medlemmer må identifisere seg og inkludere teksten «Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem» i nettstedets 
tittelkode ved ethvert søkemotorresultat. 
 
 
7.2.8 Overføring av medlemsnettside 
Et medlem som planlegger å selge Herbalife Nutrition-produkter gjennom en nettside39 som tidligere har 
vært eid av et annet medlem eller et tidligere medlem, må få skriftlig samtykke av Herbalife Nutrition før de 
opererer nettsiden i sammenheng med Herbalife Nutrition-virksomheten sin. Herbalife Nutrition skal ikke på 
urimelig grunnlag tilbakeholde eller forsinke et slikt samtykke. Skjemaet for samtykke til å overføre 
medlemsnettside er tilgjengelig på www.myherbalife.com/nn-NO.  
 
For å beskytte integriteten til salgs- og markedsplanen, reserverer Herbalife Nutrition retten til å nekte å gi 
samtykke til at en relevant nettside opereres i sammenheng med et medlems Herbalife Nutrition-virksomhet. 
Vennligst se samtykkeskjemaet for en liste over situasjoner hvor samtykke kan nektes.  
 
Manglende overholdelse av denne regelen kan lede til alvorlige sanksjoner på medlemskapet ditt, inkludert 
suspensjon av kjøpsprivilegier og oppheving av medlemskapet ditt.  
 
 
7.3 FORBUD MOT SALG PÅ AUKSJONSSIDER OG I TREDJEPARTS ONLINE MARKEDSPLASS 
(SAMLET KALT “TREDJEPARTS NETTSIDER”) 
 

Det er viktig at all markedsføring av og alt tilbud om Herbalife Nutrition-produkter for salg, enten det er på 
nett eller ikke, overholder Herbalife Nutritions standarder for produktkvalitet, bidrar til å fremme Herbalife 
Nutrition-merkevarens verdi og image, og er i samsvar med Herbalife Nutrition-produktenes 
markedsposisjon. Dette omfatter at man ikke må sette frem ulovlige, feilaktige eller upassende påstander om 
Herbalife Nutrition-produkter, og at Herbalife Nutrition-produkter ikke må forbindes med andre produkter som 
setter frem slike påstander. I tillegg må alt salg bidra til å skape og styrke god kundepleie gjennom 
Medlemmenes personlige forhold til kundene – noe som er selve grunnlaget for Distributor Difference. 
 
Herbalife Nutrition erkjenner at e-handel blir en stadig viktigere distribusjonskanal og gir Medlemmene 
mulighet til å selge Herbalife Nutrition-produkter på Internett. Dette er en av grunnene til at Herbalife 
Nutrition har investert mye i å utvikle GoHerbalife, en egen salgsplattform som følger lover og regler, og som 
Medlemmene kan bruke kostnadsfritt* der den er tilgjengelig. 
 
Salg via tredjeparts nettsider svekker derimot det personlige forholdet Medlemmene må utvikle til kundene 
sine, Herbalife Nutritions merkevare og image samt markedsposisjonen Herbalife Nutrition har etablert for 
produktene sine. Dette skyldes blant annet følgende: 
 

(i) Tredjeparts nettsider viser navnet og logoen til den som driver tredjepartsnettsiden. 

 
39 En nettside er definert som en samling av offentlig tilgjengelige, sammenkoblede nettsider som deler samme domenenavn eller URL, 

som brukes for å selge Herbalife Nutrition-produkter. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UNFhCSlRGRUg5QkdTS01JSDgzVUVEUzVETy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UNFhCSlRGRUg5QkdTS01JSDgzVUVEUzVETy4u
http://www.myherbalife.com/nn-NO
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UNFhCSlRGRUg5QkdTS01JSDgzVUVEUzVETy4u
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(ii) Tredjeparts nettsider fremsetter ofte upresise, og iblant også feilaktige eller ulovlige, påstander om 
produktkvalitet og -ytelse.  

(iii) Tredjeparts nettsider plasserer Herbalife Nutritions produkter i en kontekst som ikke er i tråd med 
Herbalife Nutritions ønskede markedsposisjon og produktimage.  

 
Derfor gjelder følgende: 
 

◼ Medlemmer har tillatelse til å selge Herbalife Nutrition-produkter på nett 
a) via en personlig nettside som oppfyller Herbalife Nutritions standarder for kvalitetssikring, 

kundeservice og teknologiske spesifikasjoner  
b) via GoHerbalife.com40  

 

◼ Medlemmer har ikke tillatelse til å markedsføre eller selge, eller legge til rette for markedsføring 
eller salg av, Herbalife Nutrition-produkter (direkte eller indirekte, på en hvilken som helst måte), 
enten ved å be om eller motta åpne bud eller ved å legge ut produkter for salg til fast pris eller annet 
på kommersielle auksjonsnettsider, auksjonsmarkeder på nett, tredjeparts nettsider eller andre 
nettsider som via navn eller logo eller på annen måte markedsføres som eller kan identifiseres som 
en tredjeparts nettside. 

 
 
7.4 E-POST 
Disse reglene gjelder Medlemmer som sender e-post vedrørende Herbalife Nutrition-produkter eller -
muligheten og kommer i tillegg til gjeldende lover. 
 
Medlemmer må også overholde bruksvilkårene eller tjenestene til alle tjenesteleverandører av e-post, som 
brukes i deres Herbalife Nutrition-virksomhet. 
 
 
7.4.1 Krav og restriksjoner 
1. Alle e-postmeldinger som Medlemmer sender om Herbalife Nutrition, må oppfylle følgende krav: 

a. Medlemmer må informere om opprinnelsen til enhver e-postmelding: 
 

i. Kilde, bestemmelsessted og rutinginformasjon, som er vedlagt meldingen (inkludert opprinnelig 
domenenavn og opprinnelig e-postadresse), må være nøyaktig. 

 

ii. «Fra»-linjen i hver beskjed må nøyaktig identifisere personen som startet beskjeden. 
 

a. «Emne»-linjen kan ikke være villedende i noen beskjeder. 
 
2. Følgende tilleggskrav gjelder Medlemmers e-postmeldinger som er av kommersiell art, uavhengig av om 
de inngår i en masseutsendelse, eller om mottakerne er bedrifter eller privatpersoner. En kommersiell e-
postmelding er en e-postmelding som reklamerer for eller markedsfører et kommersielt produkt eller en 
kommersiell tjeneste, inkludert innhold på en nettside som drives med et kommersielt formål. Kommersielle 
e-postmeldinger omfatter meldinger som markedsfører Herbalife Nutrition. En e-postmelding anses som 
kommersiell selv om den også har innslag av ikke-kommersielt innhold. 
 

b. Hver melding må inneholde Medlemmets gyldige, fysiske postadresse. 
c. Each message must include a clear, conspicuous notice about how to make an opt-out request: 

i. Meldingen må inneholde en fungerende returadresse eller nettbasert mekanisme som 
mottakeren kan bruke til å sende en forespørsel om at han eller hun ikke ønsker å motta flere e-
postmeldinger fra avsenderen (en «avmeldingsmekanisme»). Alle avmeldingsmekanismer må 
kunne behandle forespørsler om stopp av abonnement innen 30 dager etter at meldingen ble 
sendt. 

 

ii. Alle forespørsler om stopp av abonnement må tas til følge uten ugrunnet opphold, og 
medlemmer må slutte å ta initiativ til eller sende kommersielle e-postmeldinger til de aktuelle 
personene. 

 

iii. Avmeldingsmekanismen må ikke være tungvint og må ikke kreve at mottakeren gjør noe annet 
enn å sende et svar via e-post eller besøke ett enkelt nettsted for å stoppe abonnementet. 
Mottakerne skal ikke bli spurt eller bedt om å oppgi personopplysninger ut over en e-
postadresse for at forespørselen skal kunne behandles. 

 

iv. Medlemmer kan ikke kreve en avgift for å behandle forespørsler om stopp av abonnement. 
 

v. Hvert Medlem må opprette og oppdatere sin egen liste over personer som ikke ønsker e-post, 
og sjekke Reservasjonsregisteret for å holde oversikt over og respektere alle forespørsler om 
stopp av abonnement. 

 
3. Medlemmer har ikke lov til å sende kommersielle e-postmeldinger, med mindre: 

 
40 GoHerbalife er tilgjengelig på utvalgte markeder. 
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i. Medlemmet har et eksisterende kundeforhold med mottakeren, basert på et tidligere kjøp eller 
en tidligere transaksjon som omfatter et Herbalife Nutrition-produkt (der mottakeren på det 
aktuelle tidspunktet hadde tilgang til en enkel, kostnadsfri metode for å nekte å gi samtykke til 
fremtidige meldinger), eller 

 

ii. Medlemmet er en venn eller et familiemedlem av mottakeren, eller 
 

iii. Mottakeren har gitt forutgående samtykke til å motta meldingen, og ikke trukket det tilbake. 
Samtykket må spesifikt gjelde mottak av meldinger om Herbalife Nutrition. 

 

4. . Medlemmer kan ikke innhente e-postadresser gjennom adresseinnhøsting eller ordbokangrep. 
 

i. «Adresseinnhøsting» vil si bruk av automatiserte hjelpemidler for å samle inn e-postadresser 
som er listet opp på et nettsted eller onlinetjeneste, når dette nettstedet eller onlinetjenesten 
inneholder et varsel om at det ikke vil gi bort, selge eller på annet vis overføre adresser som 
vedlikeholdes på nettstedet eller onlinetjenesten til noen annen person med den hensikt å sende 
kommersielle e-postmeldinger. 

 

ii. «Ordbokangrep» vil si bruk av automatiserte hjelpemidler for å generere potensielle e-
postadresser ved å kombinere navn, bokstaver eller tall i en rekke ulike varianter. 

iii. «Brute force-søk» vil si automatiserte eller manuelle forsøk på å finne potensielle e-postadresser 
ved å gjennomsøke offentlige nettsteder for å få tak i tekststrenger som inneholder «@». 

 
5. Medlemmer har ikke lov til å bruke skript eller andre automatiserte hjelpemidler for å registrere mange e-
postkontoer eller brukerkontoer online, som benyttes for å sende kommersielle e-postmeldinger. 

 
6. Medlemmer har ikke lov til å selge, lease, utveksle, eller på annet vis overføre eller frigjøre, e-
postadressene til en person, med mindre Medlemmet har fått spesifikk skriftlig tillatelse fra personen om å 
gjøre dette. Alle tillatelser opphører fra det øyeblikket personen trekker tilbake godkjennelsen. 
 
 
7.4.2 Varsel om å avslutte e-postbruk 
Medlemmer må umiddelbart avbryte sin e-postaktivitet hvis de mottar noen form for varsel fra offentlige 
myndigheter, reguleringsmyndigheter eller personvernmyndigheter vedrørende sin e-postpraksis. 
Medlemmer må omgående rapportere alle slike varsler til Herbalife Nutrition ved å ringe 67 12 66 66 innen 
24 timer etter å ha mottatt et slikt varsel. 
 
 
7.5 SOSIALE MEDIER 
Disse reglene gjelder Medlemmer som bruker sosiale medier som Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, 
Pinterest og Snapchat, i tillegg til nettsamfunn som for eksempel en blogg. Disse reglene kommer i tillegg til 
gjeldende lover. 
 
 
7.5.1 Ansvar for innlegg 
Medlemmer er ansvarlige for alt Herbalife Nutrition-tilknyttet innhold, som de legger ut online. Medlemmer 
som bruker sosiale medier som en del av sin Herbalife Nutrition-virksomhet, må klart og tydelig identifisere 
seg med navn og som Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem. 
 
 
7.5.2 Sosiale medier som et salgs- og reklameforum 
Sosiale medier kan ikke brukes for å selge Herbalife Nutrition-produkter. Onlinesalg av Herbalife Nutrition-
produkter kan kun utføres fra et Medlems nettsted. 
 
 
7.5.3 Innlegg og påstander 
Medlemmer må være nøyaktige og sannferdige i alle innlegg på sosiale medier. Alle påstander, fremstillinger, 
personlige historier og produkthistorier må være i overensstemmelse med våre regler, inkludert reglene om 
påstander. Se del 6.1 Påstander og erklæringer. 
 
 
7.5.4 Bruk av Herbalife Nutrition sin intellektuelle eiendom 
Profilnavn og innlegg på sosiale medier må være i overensstemmelse med kravene i regel 6.2: Bruk av 
Herbalife Nutrition sin intellektuelle eiendom, inkludert kravet om at Medlemmer kun kan bruke 
handelsnavnet «Herbalife Nutrition» på et vis som klart identifiserer Medlemmet som et Selvstendig 
Herbalife Nutrition-medlem. 
 
Eksempler på uautorisert bruk av Herbalife Nutrition sitt handelsnavn i  profilnavn/innlegg på sosiale medier: 

• «Herbalife Nutrition Velværeutfordring» 
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• «Herbalife Nutrition-siden» 
• «La oss snakke om Herbalife Nutrition» 

 
Eksempler på autorisert bruk av Herbalife Nutrition-handelsnavnet i innlegg og profilnavn på sosiale medier:  

• «Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem Velværeutfordring» 

• «Herbalife Nutrition-siden – Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem» 

• «La oss snakke om Herbalife Nutrition – Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem» 

• #HerbalifeNutrition 

• #TeamHerbalife 

• #JegErHerbalife 
 
Medlemmer kan derimot benytte selskapets offisielle emneknagger (hashtag), som inkluderer navnet 
«Herbalife Nutrition», dele selskapets innlegg på sosiale medier, eller ha en lenke til selskapets offisielle 
nettsteder og sosiale kanaler. 
 
 
7.5.5 Bilder, video-/lydopptak 
Medlemmer kan legge ut lyd-/videomateriale på YouTube og lignende sosiale medier, såfremt innholdet er i 
overensstemmelse med våre regler. 
 
Herbalife Nutrition forbeholder seg retten til å avgjøre, fullt og helt etter eget skjønn, om opptak eller bilder 
(inkludert hvordan de blir brukt) er i strid med våre regler eller skader omdømmet til Herbalife Nutrition. 
Herbalife Nutrition forbeholder seg retten til å be om at alle slike bilder eller opptak blir fjernet. Medlemmer 
må følge alle lover som gjelder personvern og intellektuell eiendom, samt policyer for sosiale medier, 
bruksvilkår, vilkår og betingelser, retningslinjer eller andre lignende vilkår, og Herbalife Nutrition sine regler, 
når de bruker bilder eller opptak av andre personer på sosiale medier. 
 
 
7.5.6 Bruksvilkår 
Medlemmer må overholde bruksvilkårene, vilkår og betingelser, tjenestevilkår, retningslinjer for akseptabel 
bruk eller lignende vilkår til de sosiale mediene de bruker i sin Herbalife Nutrition-virksomhet. 
 
 
7.5.7 Profesjonalitet 
Medlemmer bør ikke svare personer som publiserer negative innlegg om dem, andre Selvstendige Herbalife 
Nutrition-medlemmer, eller Herbalife Nutrition. Negative innlegg kan rapporteres via e-post til:  
MPCNorway@herbalife.com 
 
 
7.5.8 Det er forbudt å kjøpe følgere og «likes» på sosiale medier  
Medlemmer har ikke lov til å kjøpe følgere eller «likes»41 . De har dessuten ikke lov til å bruke noen 
misvisende eller villedende metoder for å øke den antatte populariteten til sine sosiale mediekontoer eller -
sider. 
 
 
7.5.9 Det er forbudt å sikte seg inn mot følgere på sosiale medier   
Medlemmer kan ikke systematisk sikte seg inn mot en annen persons følgere for å selge Herbalife 
Nutrition-produkter, eller for å tilegne seg kundeemner. Det er dessuten forbudt med systematiske, 
automatiserte apper eller programvare og manuelle direktebeskjeder til andre Medlemmer med tanke på 
salg av Herbalife Nutrition-produkter eller rekruttering. 
 
 
7.5.10 Det er forbudt å bruke programvare for datautvinning og skjermskraping 
Medlemmer som benytter seg av sosiale medier for å drive sin Herbalife Nutrition-virksomhet, må 
overholde alle personvernpolicyene og bruksvilkårene til hver sosiale medieplattform samt 
internettleverandørens personvernpolicy og bruksvilkår. Metoder for datautvinning og skjermskraping 
(inkludert, men ikke begrenset til, bruk av søkeroboter, indekseringsroboter og webboter) regnes som 
villedende og er derfor forbudt. 
 
 
7.5.11 Det er forbudt med upassende kommunikasjonsformer  
Medlemmer som benytter seg av sosiale medier for å drive sin Herbalife Nutrition-virksomhet, må 
overholde alle regler og policyer på hver sosiale medieplattform. Uønsket kommersiell kommunikasjon er 

 
41 En følger er en person som abonnerer på en sosiale mediekonto for å motta oppdateringer. På Facebook er en person som liker en 

side det samme som en følger, venn eller tilhenger.  En «like» er en handling som kan utføres av en bruker på Facebook, Twitter eller 
Instagram. I stedet for å skrive en kommentar eller dele et innlegg, kan en bruker klikke på liker-knappen for raskt å vise anerkjennelse. 
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generelt forbudt. Medlemmer må sørge for at de har tillatelse til å kontakte folk, og de må innfri alle 
ønsker om å avslutte kontakten. 
 
 
7.6 TELEFONSALG 
 

Regelverk har strenge begrensninger for telefonsalg og er svært teknisk. Disse reglene blir gitt for å hjelpe 
Medlemmer (men er ikke ment som juridiske råd). Medlemmer er ansvarlige for å kjenne og følge alle 
gjeldende lover vedrørende telefonsalg. 

 
Når et Medlem inngår kontrakt med en leverandør, så må Medlemmet bekrefte at leverandørens tjenester er 
i overensstemmelse med alle gjeldende lover. Handlingene eller unnlatelsene fra et Medlems leverandør vil 
bli betraktet som Medlemmets handlinger eller unnlatelser. 
 
 
7.6.1 Definisjoner 
 
Automatisk oppringning 
Automatisk oppringning skjer via utstyr som ringer telefonnumre automatisk, inkludert alt datautstyr som 
utfører ringefunksjonen, uavhengig av om maskinen er forhåndsprogrammert med en liste telefonnumre eller 
ringer telefonnumre på vilkårlig basis.42 
 
Kringkastingsfaks eller massefaks 
Å sende en faks til mottakere som ikke har bedt om faksen, inkludert utstyr som kan sende mange fakser til 
mange mottakere. 
 
Etablert kundeforhold 
Et tidligere forhold mellom et Medlem og en telefonabonnent, basert på abonnentens: 
 

• kjøp eller transaksjon i løpet av 18 måneder umiddelbart før datoen for telefonsamtalen, hvis 
forholdet ikke tidligere har blitt avsluttet 
 

• henvendelse om produkter eller tjenester i løpet av tre (3) måneder umiddelbart før telefonsamtalen, 
hvis forholdet ikke tidligere har blitt avsluttet 

 

(Hvis abonnenten ber Medlemmet om ikke å ringe i fremtiden, så avslutter dette ønsket det etablerte 
kundeforholdet, selv om abonnenten fortsetter å handle hos Medlemmet.) 
 
Uttrykkelig forhåndssamtykke 
En skriftlig avtale eller e-post mellom et Medlem og forbruker, som klart erklærer at forbrukeren samtykker i 
å bli kontaktet av Medlemmet angående Herbalife Nutrition-produkter eller -muligheten, inkludert 
telefonnummeret eller faksnummeret som forbrukeren kan kontaktes på. 
 
Telefonsalg 
Salg, oppfordring, markedsføring, promotering eller informasjon vedrørende et produkt eller tjeneste, ved 
bruk av telefon, mobiltelefon, tekstmelding, faks, automatisk oppringning, forhåndsinnspilte eller kunstige 
taleopptak, eller lignende innretning. 
 
 
7.6.2 Krav vedrørende telefonsalg 
Medlemmer er ansvarlige for å følge alle gjeldende lover og reguleringer som styrer telefonsalg, inkludert 
alle statlige regler om telefonsalg og reservasjon mot telefonsalg. Dette kravet gjelder både personlige 
oppringninger fra standard telefoner samt alle andre former for telefonsalg. 
 
Medlemmer kan ikke kontakte, verken via telefon eller faks, noen personer eller enheter som befinner seg i 
noe statlig sponset reservasjonsregister. Medlemmer kan KUN kontakte, enten via telefon eller faks, 
personer eller enheter som har gitt sitt uttrykkelige forhåndssamtykke til å bli oppringt,  og ikke senere har 
trukket tilbake dette forhåndssamtykket, som har et etablert kundeforhold til Medlemmet, eller som har et 
personlig forhold til Medlemmet. 
 
Medlemmer som driver med telefonsalg, må: 

 
42 Inkluderer datautstyr som: 

• Forutsigende oppringningsprogram, som ringer når telefonselgeren snakker med andre kunder ved å forutsi den 
gjennomsnittlige tiden det tar for en kunde å svare på telefonen og når en telefonselger vil være klar til å ta neste samtale. 

• Forhåndsvisende oppringningsprogram, som viser et nummer som kan ringes på telefonselgerens skjerm og, når anvist av 
telefonselgeren, slår nummeret for telefonselgeren. 
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• kjøpe og se igjennom alle statlig sponsede reservasjonsregistre i alle land der de driver virksomhet 

• kikke gjennom registrene og fjerne nylig registrerte telefonnumre fra sin egen oppringningsliste minst 
hver 28. dag 

• opprette sin egen forretningskonto i reservasjonsregisteret (Medlemmer må oppgi identifiserende 
informasjon og bruke sitt personlige navn eller firmanavn som selgeridentifikasjon43)  

• betale alle avgifter tilknyttet tilgang til et reservasjonsregisters database 

• vedlikeholde sin egen reservasjonsliste, som viser alle numrene til alle personer eller enheter som 
ikke ønsker å bli kontaktet 

• oppbevare en skriftlig policy som gjelder reservasjonslister og andre krav vedrørende telefonsalg 

• lære opp alt personell, som driver med telefonsalg på vegne av Medlemmet, med tanke på disse 
reglene 

• Medlemmer kan ikke bruke noen telefonnumre fra tredjeparter til telefonsalg, hvis dette 
telefonnummeret befinner seg i et statlig sponset reservasjonsregister, eller hvis telefonnummeret 
befinner seg i Medlemmets egen reservasjonsliste. 

 
Ytterligere eller andre krav kan komme til å gjelde hvis Medlemmet ringer innenfor eller utenfor landet. Det er 
Medlemmets ansvar å få kunnskap om hvilke krav som finnes i relevante lover og regler tilknyttet 
reservasjonsregistre og å overholde disse kravene. 
 
 
7.6.3 Automatisk oppringning 
Medlemmer kan ikke bruke automatisk oppringning i forbindelse med sin Herbalife Nutrition-virksomhet, 
Herbalife Nutrition-produkter eller -mulighet. 
 
 
7.6.4 Forhåndsinnspilte eller kunstige talemeldinger 
Medlemmer kan ikke bruke forhåndsinnspilte eller kunstige talemeldinger i forbindelse med sin Herbalife 
Nutrition-virksomhet. 
 
 
7.6.5 Uønskede faksmeldinger 

• Medlemmer kan ikke bruke utstyr som sender kringkastingsfakser, massefakser eller lignende. 
• Medlemmer kan kun sende fakser til personer de har et etablert kundeforhold til, som har gitt sitt 

uttrykkelige forhåndssamtykke til å motta fakser fra Medlemmet, og ikke senere har trukket tilbake 
dette forhåndssamtykket. 

• Ved utsending av fakser til etablerte kunder, så må Medlemmet ha fått faksnummeret via: 
o mottakerens frivillige kommunikasjon 
o fra en katalog, annonse eller nettsted der den etablerte kunden har samtykket i å gjøre 

faksnummeret tilgjengelig  
• Alle fakser må inkludere 

o en klar og tydelig beskjed på den første siden om at mottakeren kan be om at senderen ikke 
sender fakser i fremtiden og at det er ulovlig å ikke overholde denne forespørselen innen 30 
dager 

o et innenlandsk telefonnummer og et faksnummer (som mottakeren kan bruke for å be om at 
det ikke sendes flere fakser i fremtiden) 

o minst én kostnadsfri mekanisme som mottakeren kan bruke for å be Medlemmet om ikke å 
sende flere fakser i fremtiden, som nettadresse, e-postadresse eller avgiftsfritt 
telefonnummer 

• 24 timer i døgnet og sju dager i uken må Medlemmer akseptere og behandle forespørsler om ikke å 
motta flere fakser i fremtiden. Alle ønsker må innfris innen 30 dager. 

• Alle fakser må inkludere (enten på toppen eller bunnen av hver side, eller på den første siden av 
faksen): 

o dato og tidspunkt for når faksen ble sendt 
o senderens identitet (som må være Medlemmets personlige navn og hvis aktuelt firmanavn) 
o faksnummeret til den sendende faksmaskinen og Medlemmets telefonnummer 

 
 
7.6.6 Henvendelser fra offentlige myndigheter 
Medlemmer må umiddelbart slutte med telefonsalg hvis de mottar varsel fra offentlige myndigheter 
angående sin telefonsalgvirksomhet. Medlemmer må omgående rapportere alle slike varsler til Herbalife 
Nutrition. 

 
43 Medlemmer kan ikke oppgi Herbalife Nutrition som «selger» eller «klient». 
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Kapittel 8 Nutrition Club 
 

Mange medlemmer bruker en Nutrition Club som en suksessrik forretningsmetode. Nutrition Clubs drives 
med det formålet å introdusere og selge Herbalife Nutrition-produkter til nye og eksisterende kunder, og som 
en mulighet til å tilby aktiviteter. Selv om dette avsnittet gir en kort forklaring om driften av en Nutrition Club, 
er det ikke beregnet til å være en erstatning for den omfattende opplæringen medlemmer får som en del av 
Nutrition Club-programmet. 

 
En Nutrition Club («klubb») byr på en uformell atmosfære til å: 

• introdusere potensielle medlemmer til Herbalife Nutrition 
• dele oppskrifter og bruk av Herbalife Nutrition-produkter 
• sette mål for en sunn livsstil 
• delta i fysiske aktiviteter 
• få venner som deler samme livsstilsmål 
• omgås andre 
• snakke om god ernæring 
• lære verdien av regelmessig mosjon 
• planlegge strategier for å oppnå en sunn livsstil 

 
En klubb må følge disse reglene. Herbalife Nutrition kan fullt og helt etter eget skjønn avgjøre om en klubb 
følger disse reglene. 
 
 
8.1 GENERELLE REGLER  
 
8.1.1 Evalueringer 
Medlemmer må samarbeide med Herbalife Nutritions periodiske gjennomgang av klubben.  
 

Medlemmer aksepterer at når Herbalife Nutrition foretar en inspeksjon av en Nutrition Club, kan tredjeparter 
brukes som assistanse i slike inspeksjoner, for eksempel gjennom testbesøk. 
 
 
8.1.2 Opplæring 
En klubboperatør må få opplæring av et upline-medlem med erfaring eller gjennom lokale Herbalife Nutrition-
opplæringsarrangementer. Hovedansvaret for å lære opp en downline-klubboperatør ligger hos første upline 
TAB Team-medlem.  
 

Medlemmer kan tilby valgfri opplæring mot et gebyr, forutsatt at gebyret ikke er mer enn medlemmets 
kontantutlegg for å tilby opplæringen 44 
 
 
8.1.3 Ansatte 
En Nutrition Club kan bare drives av Herbalife Nutrition-medlemmer. Medlemmer kan ikke bruke ansatte for 
å hjelpe til med Nutrition Club-aktiviteter. 
 
 
8.1.4 Ikke franchiser 
Medlemmer kan ikke si eller antyde at en klubb er en franchise og kan ikke motta gebyr eller betaling fra et 
annet medlem for hjelp eller råd knyttet til åpningen eller driften av en klubb, annet enn det som er tillatt i 
henhold til regel 8.1.2 Opplæring. 
 
Klubber er ikke franchise, og de er forskjellige fra franchise på mange måter, inkludert:  

• Herbalife Nutrition tar ikke betaling fra medlemmer for å åpne en klubb og krever heller ikke 
regelmessige franchiseavgifter 

• medlemmer er ikke pålagt å kjøpe noe fra Herbalife Nutrition 

• klubber er ikke underlagt franchiselover, som blant annet krever presentasjon av et 
opplysningsdokument om franchisen til potensielle kjøpere 

 
 
 
 

 
44 Medlemmer må oppbevare kvitteringer og dokumentasjon i en periode på fem (5) år, som spesifiserer kontantutlegg og innkrevde 

gebyrer. Herbalife Nutrition kan be om kopier for å verifisere overholdelse med regel 3.3.1 Salg av forretningsverktøy skal ikke være for 
profitt, og regel 5.1.1 Ledelse og opplæring av organisasjonen, som forbyr medlemmer å profittere på forretningsverktøy, opplæringer 
og møter. 
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8.1.5 Selvstendig forretningsdrift 
Medlemmer er selvstendig næringsdrivende, og klubbene deres er uavhengige av Herbalife Nutrition. 
Herbalife Nutrition hverken godkjenner, støtter, autoriserer, garanterer eller påtar seg noen plikter eller 
ansvar for en klubb. 
 
 
8.1.6 Primær klubboperatør 
Ett medlem må være utpekt som den primære klubboperatøren og påta seg fullt ansvar for og føre tilsyn 
med alle klubboperasjoner. 45  
 

Hvis flere medlemmer deler et felles område der de driver sine klubber, må den primære klubboperatøren 
utpeke et annet medlem som skal være ansvarlig når den primære klubboperatøren ikke er til stede i 
klubben. 
 
 
8.1.7 Policy om godt naboforhold 
Klubboperatører må være gode og hensynsfulle naboer (spesielt når klubben drives i deres egne boliger). 
Derfor må operatører begrense klubbens deltakerantall og ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at 
klubbmøter ikke blir unødvendig høylytte, forårsaker trafikkproblemer eller andre former for 
ordensforstyrrelser. 
 
 
8.1.8 Overholdelse av  loven 
Som med all annen forretningsvirksomhet må medlemmer overholde alle lover og forskrifter som gjelder 
driften av klubben deres, inkludert handelsbrev, godkjenning av matservering, brann- og sikkerhetskrav, 
forbrukervern, personvern og databeskyttelsesloven samt skatteforpliktelser46. Ved kontakt med offentlige 
myndigheter må fremtidige og eksisterende klubboperatører være samarbeidsvillige og fremstille foreslåtte 
eller faktiske aktiviteter på en sannferdig og nøyaktig måte. 
 
 
8.1.9 Ingen tildelte eller eksklusive territorier 
Det finnes ingen tildelte eller eksklusive klubbterritorier: Klubber kan åpnes og drives overalt hvor det er 
lovlig. 
 
 
8.1.10 Flere klubber 
Et medlem kan ikke drive Nutrition Clubs på mer enn to steder eller inngå mer enn to leieavtaler for å drive 
klubber, bortsett fra i unntakene nedenfor.47 
 

Et medlem kan inngå mer enn to leieavtaler for å drive Nutrition Clubs etter Herbalife Nutritions absolutte 
skjønn og hvis det foreligger tilstrekkelig bevis på følgende: 
 

• Nutrition Club-en er ikke en franchise (se regel 8.1.4 Ikke franchise for mer informasjon) 

• kubben vil ikke bli solgt med fortjeneste (se regel 8.2.12 Salg av klubber er forbudt) 

• husleie eller fasilitetsavgifter innkrevd fra andre medlemmer for bruk av klubblokalet, 
overstiger ikke kostnadene direkte knyttet til disse medlemmenes bruk av fasilitetene (se 
regel 8.1.11 Deling av klubblokale) 

• Klubbeieren eller -operatøren skal ikke tildele produktsalg eller salgspoeng til medlemmer 
for å tilrettelegge for kvalifiseringer eller delta i noen annen aktivitet som vil bryte regel 
3.1.10 Misbruk av salgs- og markedsplanen  

 
 
8.1.11 Deling av klubblokaler 
En klubboperatør som krever betaling fra andre medlemmer for bruk av klubblokalet, kan kreve husleie eller 
fasilitetsavgifter, men ikke mer enn kostnadene direkte knyttet til disse medlemmenes bruk av fasilitetene. 
Klubboperatøren kan ikke tjene på andre medlemmers bruk av klubblokalene. Alle medlemmer som leier en 
del av klubben, må fylle ut registreringskravene angitt i regel 8.4.1 Registreringsprosess. 
 
 
 
 

 
45 Oppslag om ansvarlig operatør må alltid vise navnet og kontaktinformasjonen til det ansvarlige medlemmet. Ved fravær må 

medlemmet velge et medlem (som medlemmet selv har lært opp) til å personlig overvåke alle klubboperasjoner. Når dette skjer, må 
navnet og kontaktinformasjonen på notisen oppdateres deretter. 
46 Medlemmer bør kontakte sine egne juridiske rådgivere og skatterådgivere angående disse spørsmålene før de åpner en Nutrition 

Club. 
47 Denne regelen gjelder medlemmer som driver som enkeltpersoner, gjennom en enhet og på alle andre måter 
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8.1.12 Obligatoriske oppslag 
Alle klubboperatører må henge opp oppslag om ansvarlig operatør og oppslag om hygiene og rengjøring på 
et godt synlig sted i klubben.  
 

Oppslagene må være minst 21 x 29,7 cm store (A4), med en skriftstørrelse på minst 17 punkter 48 
 
 
8.1.13 God hygiene 
For å kunne servere Herbalife Nutrition-produkter til kunder må en klubboperatør praktisere god hygiene og 
holde klubben ren. Følgende hygienepraksis er obligatorisk, men Herbalife Nutrition kan ikke garantere at 
denne praksisen vil sikre samsvar med lokale lover. Klubboperatører er ansvarlig for å forstå og overholde 
alle gjeldende regler for oppbevaring og servering av mat: 
 
Innkjøp, håndtering og tilberedning av mat 

• kjøp frukt, grønnsaker og andre ikke-Herbalife Nutrition-ingredienser fra pålitelige leverandører som 
opprettholder høy standard for renslighet og mattrygghet 

• inspiser ingredienser med tanke på ferskhet og kvalitet ved levering og igjen før bruk 
• Bruk vann av god kvalitet (eller kokt vann) til drikke som serveres i klubben 
• rengjør grundig og steriliser alle kjøkkenredskaper før og etter hver gangs bruk, inkludert blendere og 

skjærefjeler 
• rengjør kjøleskap minst en gang i uken 
• bruk engangskopper til servering av drikke 

 
Bedervelige og ikke-bedervelige produkter 

• bruk eldre produkter først 
• ikke bruk produkter som er gått ut på dato 
• vask frukt og grønnsaker før bruk 
• oppbevar bedervelige produkter på en måte som beskytter dem mot skade, forråtnelse eller 

kontaminering 
• oppbevar Herbalife Nutrition-produkter og ikke-bedervelige ingredienser på et kjølig, rent og godt 

ventilert sted 
 
Personlig hygiene 

• vask hender og underarmer ofte med såpe og varmt vann, og alltid: 
- etter toalettbesøk 
- før og etter enhver håndtering av mat 
- etter å ha nyst, hostet eller pusset nesen 
- etter å ha røyket, spist, drukket eller forlatt klubblokalet 
- etter å ha berørt hår eller andre kroppsdeler 
- etter å ha berørt en annen person 
- etter å ha berørt brukte eller skitne kjøkkenredskaper eller -utstyr 

• hold hår og klær rene og i orden til enhver tid 
• forlat klubblokalet umiddelbart hvis du føler deg syk, selv om klubben må stenge (der det er mulig, 

kan et annet medlem, som har fått tilstrekkelig opplæring i Nutrition Club-drift, ta over i ditt fravær for 
å støtte klubbaktivitetene) 

 
Klubblokaler 

• tørk umiddelbart opp søl, og be gjestene om å unngå området til det er fullstendig rengjort 
• ha mange søppelbeholdere med lokk og søppelposer av god kvalitet, gjennom hele klubblokalet og 

fjern og tøm søppel ofte 
 
 
8.2 KLUBBDRIFT 
 
8.2.1 Avgifter 
En klubboperatør kan kreve Nutrition Club-avgift til den prisen operatøren selv velger. Nutrition Club-avgifter 
på forskjellige nivåer for ekstra privilegier er tillatt.49 
 

Klubboperatøren er ansvarlig for å forstå og følge alle lovfestede krav og skatteforpliktelser. 
 
 

 
48 Disse oppslagene er tilgjengelige for kopiering på MyHerbalife 
49 Hvis klubboperatøren foretar et skattepliktig salg, kan han eller hun være pålagt å kreve og betale inn 

merverdiavgift. Klubboperatører må tilby kopier av kvitteringer for Nutrition Club-avgifter og produktkjøp av klubbens kunder. 
 

Spør din egen skatterådgiver om din Nutrition Club er forpliktet til å sende inn MVA-melding. 
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8.2.2 Klubbdeltakelse er ikke obligatorisk 
Deltakeren eller gjesten kan selv velge om han eller hun skal delta i klubben (uavhengig av om 
vedkommende er medlem). Klubboperatører må aldri påstå eller antyde at deltakelse er obligatorisk. 
 
 
8.2.3 Klubbaktiviteter og tjenester 
En Nutrition Club må tilby sine deltakere: 

• regelmessige muligheter til å omgås 
• hyppige opplæringsøkter og coaching-økter enten i gruppe eller enkeltvis om ernæring og 

vektkontroll 
 
 
8.2.4 Insentiver til deltakerhenvisninger 
Klubboperatører kan tilby passelige belønninger, som gratis produkter, for å henvise nye deltakere. 
Klubboperatører har derimot ikke lov til å utbetale kontanter eller kontantekvivalenter for slike henvisninger. 
 
 
8.2.5 Kun autoriserte Herbalife Nutrition-produkter 
Det er bare Herbalife Nutrition-produkter som kan serveres, selges, fremmes eller på annen måte 
distribueres i en klubb 50 
 
 
8.2.6 Produktinntak og produktutvalg 
Klubboperatører kan tilby produkter som shaker, teer og Herbal Aloe-drikker og andre Herbalife Nutrition-
produkter som er i tråd med reglene.  
 

Alle Herbalife Nutrition-produkter må tilberedes i overensstemmelse med instruksjonene på 
produktetikettene, og medlemmer kan ikke tilsette alkoholholdige drikker eller medisiner til noe produkt. 
Dessuten kan ikke løse tabletter serveres i klubber. 
 

Ved tilberedning av shaker, teer, Herbal Aloe-drikker og andre Herbalife Nutrition-produkter som skal spises 
eller drikkes, må medlemmer:  

• informere kunden om hvorvidt andre produkter er tilsatt Herbalife Nutrition-shakene, -drikkene eller 
andre produkter som tilbys 

• informere deltakere om eventuelle allergener i maten eller produktene som tilbys i klubben 

• la produktemballasje eller produktetiketter være tilgjengelige for inspeksjon av deltakerne 

• foreslå at kunden oppsøker medisinsk rådgivning hvis noen har spørsmål om inntak av Herbalife 
Nutrition-produkter 

 
Hvorvidt kunden skal innta Herbalife Nutrition-produkter, skal være helt opp til kunden selv å avgjøre.  
 
 
8.2.7 Takeaway 
I og med at sosialt samvær er en verdifull del av klubbopplevelsen, er produktene som tilbys, ment å nytes i 
klubben. Imidlertid kan kunder ta med seg opptil to (2) fulle porsjoner per besøk, som kan inkludere en shake, 
te, aloe eller et hvilket som helst annet produkt som inntas i Nutrition Club. 
 
 
8.2.8 Produktsalg 
Klubboperatører kan ha nok Herbalife Nutrition-produkter på lager til både å servere i klubben og å selge. 
 

Alle Herbalife Nutrition-produkter må selges uåpnet og i sin originale Herbalife Nutrition-emballasje. 
 

Klubboperatører kan ikke: 
• selge individuelle enheter eller enkeltporsjoner av produkter som ikke er pakket og merket for 

individuelt salg, inkludert løse tabletter, som ikke kan selges eller tilbys som produktprøver 
• avertere priser på produkter, forbruk eller ingredienser 
• bruke pågående salgsteknikker 
• påstå eller antyde at det er nødvendig å kjøpe produkter for å gå inn i, delta i, bli en deltaker eller 

forbli en deltaker i en klubb 
 
 
8.2.9 Produktprøver 
Produkter kan ikke gis som produktprøver, med mindre de er merket for distribusjon i enkeltporsjoner. 
 

 
50 Kun Herbalife Nutrition-produkter autorisert for salg i Norge kan serveres eller selges i norske klubber. Tilsetninger i shaker er tillatt, 

som frukt, grønnsaker og smakstilsetninger. 
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Produkter som er pakket av Herbalife Nutrition, men ikke merket individuelt, kan kun tilbys som produktprøve 
til deltakere hvis deltakeren også gis bruksanvisning, ernæringsmessige fakta, ingredienser (med allergener 
fremhevet) og all annen informasjon som er inkludert på etiketten på produktet, eller som følger med 
produktet i form av brosjyre, flyveblad eller lignende.  
 
 
8.2.10 Produktemballasje og utstilling 
Klubboperatører kan stille ut Herbalife Nutrition-produkter i originalemballasje, med produktrelaterte brosjyrer 
og reklameartikler, så lenge utstillingen ikke er synlig utenfra. 
 
 
8.2.11 Korrekt kassering av produktemballasje 
For å beskytte Herbalife Nutrition-produktene mot forfalskning må klubboperatører fjerne eller ødelegge 
produktetiketter og produktbeholdere før tomme forpakninger kastes. 
 
 
8.2.12 Salg av klubber er forbudt 
 
Overføring av leieavtale: En klubboperatør kan ikke selge klubben sin til et annet medlem. Hvis en 
klubboperatør ikke lenger ønsker å drive klubben sin, er det tillatt å overføre klubbens leieavtale til et annet 
medlem. Før et annet medlem kan overta leieavtalen, må medlemmet ha vært et Herbalife Nutrition-medlem 
i minst 90 dager og samtidig ha fullført den gjeldende registreringsprosessen. Klubboperatøren kan deretter 
overføre leieavtalen uten å kreve noen form for avgift, annet enn leieforpliktelsene overfor utleieren.  
 

Salg av gjenstander som brukes i klubben: Klubboperatøren kan selge møblene, det faste inventaret og 
utstyret som brukes i driften av klubben, til erververen hvis hun eller han ønsker å kjøpe dem. Kjøpsprisen 
for leieforbedringer, møbler, inventar og utstyr kan ikke overstige den avskrevne verdien på disse 
gjenstandene. 
 
 
8.2.13 Satellittklubber 
Klubboperatører kan tilberede og servere Herbalife Nutrition-produkter til kunder som er personlig invitert til 
et annet sted enn sin Nutrition Club, enten det er i en annen bygning eller ute i friluft («satellittklubber»), så 
lenge de har deeventuelle nødvendige tillatelsene 51  som autoriserer tilberedelse og servering av 
matprodukter på disse stedene. 
 

Produkter må tilberedes som individuelle porsjoner i henhold til instruksjonene på produktetiketten. 
Klubboperatører må overholde gjeldende helseforskrifter når de tilbereder mat til et arrangement, enten 
maten skal spises umiddelbart eller om den tilberedes på forhånd. Det er viktig å følge gjeldende forskrifter 
for servering og oppbevaring av tilberedt mat samt vilkårene for enhver tillatelse. 
 

I tillegg er bruk av matbiler, stander, boder og lignende oppsett ikke egnet for satellittklubber og er derfor 
ikke tillatt. 
 
 
8.3 MARKEDSFØRING, PROMOTERING OG REKLAME 
 
8.3.1 Påstander og fremstillinger 
Klubbdeltakere kan dele sine erfaringer. Imidlertid må alle påstander, fremstillinger, personlige historier og 
produkthistorier være i overensstemmelse med loven og regler. Klubboperatører er ansvarlige for alle 
påstander og fremstillinger uttrykt i deres klubber, uansett hvem som uttrykker dem. 
 
Klubboperatører må alltid bruke de nødvendige ansvarsfraskrivelsene og gjøre rimelige anstrengelser for å 
rette opp eventuelle uttalelser i deres klubber som ikke samsvarer med loven eller våre regler 52 
 
 
8.3.2 Ernæringsmessige råd til deltakere og gjester 
Klubboperatører kan tilby generell informasjon om helse, velvære og ernæring som er i tråd med 
produktetiketter og annet offisielt materiell. Dette inkluderer veiledning om produktene, bruken av dem og 
produktenes hovedfordeler. Operatører kan også tilby egnede produkter, personlige historier og historier om 
vektkontroll, både muntlig og skriftlig (ledsaget av Herbalife Nutritions påkrevde ansvarsfraskrivelser). 
 
Klubboperatører kan ikke påstå eller antyde at bruk av produktene vil diagnostisere, behandle, forhindre eller 
helbrede noen sykdommer eller medisinske tilstander. All informasjon som gis til klubbdeltakere og gjester, 

 
51 Det kan være påkrevd med en tillatelse, avhengig av lokale lover og reguleringer. 
52 Se regel 6.1 Påstander og fremstillinger. 
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skal være i samsvar med informasjon som finnes på Herbalife Nutrition-produktetiketter og annet offisielt 
materiell. 
 
 
8.3.3 Annonsering og fremming av klubben 
Fordi personlig kontakt er fordelaktig for direktesalg, er ikke klubber ment å tiltrekke seg tilfeldige besøkende. 
Derfor er annonsering og promotering til allmennheten begrenset til: 
 

• fremming av tjenester som klubben tilbyr, som vektkontrollutfordringevelværeevalueringer og 
velværepresentasjoner 

• opplysning av navnet på klubben 53 og klubboperatøren  
• opplysning av klubbens telefonnummer og klubboperatørens e-postadresse  

 

Adressen og klubbens åpningstider kan ikke inkluderes i annonsen. Denne informasjonen kan bare 
kommuniseres til personer som har hatt personlig kontakt med klubboperatøren fra før.  
 

For å kunne bevare det personlige forholdet i direktesalget og for å beskytte relasjoner som er bygget opp 
med kunder, gjelder det ovennevnte for kommunikasjon både på nettet og i virkeligheten.  
Hvis funksjonaliteten tillater privat kommunikasjon, kan medlemmer dele og inkludere ytterligere detaljer 
(f.eks. klubbens adresse), men ellers kan ikke klubbens adresse annonseres til allmennheten. 
 
 
8.3.4 Personlige klubbinvitasjoner 
I samsvar med grunnprinsippet for direktesalg kan medlemmer invitere andre under en samtale eller sende 
skriftlige invitasjoner (inkludert e-post) etter en samtale. Klubbinvitasjoner kan inkludere:  
 

• navnet på klubben og klubboperatøren 

• telefonnummer 

• klubbens adresse 

• klubboperatørens e-postadresse 

• klubbens åpningstider 

• alt annet innhold som er tillatt i henhold til reglene 
 
Medlemmer må ikke sende skriftlige invitasjoner (inkludert e-post)  uten mottakerens forutgående samtykke 
til å motta markedsføringskommunikasjon. 
 
 
8.3.5 Tilkjennegivelse på sosiale medier  
Adressen til en Nutrition Club kan tilkjennegis på sosiale medier, som følger: 

• i innlegg  

• på medlemmets eller klubbens Facebook-side 

• ved innsjekking av kunder når de besøker en Nutrition Club-side 

• ved å opprette en «steder»-side eller oppføring på Facebook, Instagram eller Google 
 
 
8.3.6 Nutrition Club-skilting på bolighus er forbudt  
 
Klubber i boligområder (privathus) kan ikke benytte noen form for utendørs skilting. Se regler om skilting for 
klubb i kommersielle lokaler regel 8.4.3 Nutrition Clubs’ utvendig skilting. 
 
 
8.4 NUTRITION CLUB UTENFOR EGEN BOLIG 
 

Aktiviteter som drives fra kommersielle lokaler, kan inkludere en klubb for sunn livsstil, en Nutrition Club, et 
velværesenter, en aktiv livsstilsgruppe eller et kontor som brukes som base til regelmessige 
sammenkomster av inviterte kunder til forbruk av produkter samt til å holde sosiale eller samfunnsmessige 
aktiviteter for å fremme Herbalife Nutrition-produkter.  
Forberedelser til å drive en hvilken som helst av de ovennevnte aktivitetene fra et kommersielt lokale 
kvalifiserer lokalet til obligatorisk registrering før åpningen. Se regel 8.4.1 Registreringsprosess for mer 
informasjon. Registrering er obligatorisk uansett av lokalet er i første etasje eller de øvre etasjene av en 
bygning.  

 
 

 
53 Klubbnavnet kan ikke inneholde Nutrition Club eller annet av Herbalife Nutritions immaterielle eiendeler. Se regel 8.4.3 Nutrition 

Clubs’ utendørs skilting og del 6.2 Bruk ava Herbalife Nutrition sin intellektuelle eiendom. 
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Hvis et kommersielt lokale utelukkende brukes som medlemmets kontor, 54  er det ikke nødvendig å 
registrere lokalet med Herbalife Nutrition. 
 
 
8.4.1 Registreringsprosess 
Før et medlem inngår en leieavtale, fremleieavtale eller kjøp av et fysisk lokale for å drive en Nutrition Club, 
må vedkommende: 

• ha vært et Herbalife Nutrition-medlem i minst 90 dager 
• fullføre prosessen som på det tidspunktet kreves av Herbalife Nutrition med hensyn til beliggenhet, 

foreslått skilting, tildekning, forretningsplan, opplæring 55 og andre saker 
• registrere klubben online på MyHerbalife. 

 

Medlemmer må overholde lokale regler, lover og forskrifter. 
 
 
8.4.2 Ikke salgs- eller serviceetablissement 
 

Salgsetablissement: Klubber kan ikke drives i lokalene til salgsetablissementer. Salgsetablissementer 
defineres som faste salgssteder, der primæraktiviteten er å selge eller levere varer til forbrukere på stedet. 
 

Serviceetablissement: Klubber kan ikke drives i lokalene til et serviceetablissement, der primærformålet er 
å tilby tilberedt mat (inkludert, men ikke begrenset til restauranter, kaféer, iskrembarer osv.). Det er derimot 
tillatt å drive i serviceetablissementer som skjønnhetssalonger, frisørsalonger, treningssentre og 
helseklubber, såfremt klubbaktivitetene og all skilting er begrenset til et avgrenset rom og ikke synlige for 
forbipasserende eller allmennheten som bruker serviceetablissementet, og ikke er åpent mot en gate, allé, 
svalgang, kjøpesenter eller kommersielle salgsområder.  
 
 
8.4.3 Nutrition Club utvendig skilting 
 

Klubber er ikke salgssteder, kafeer, restauranter eller takeaway-etablissementer. Fordi personlig kontakt er 
grunnlaget for direktesalg, bør potensielle deltakere inviteres personlig. Begrenset synlighet fra utsiden av 
klubben støtter medlemmenes personlige relasjoner, som de jobber hardt for å etablere som en del av 
direktesalgvirksomheten. Disse utvendige begrensningene bidrar til å unngå å tiltrekke seg forbipasserende 

 

En Nutrition Club kan ikke ha noen form for skilting på utsiden av lokalet eller i omgivelsene rundt som 
identifiserer klubben. En plakett ved siden av døren til klubben som identifiserer enten medlemmets eller 
klubbens navn, eller begge, er tillatt under følgende betingelser: 
 

• utformingen og innholdet av den foreslåtte plaketten må ikke bli oppfattet som tilhørende en butikk, 
restaurant, franchise eller lignende virksomhet, eller et annet utsalgssted, og kan ikke invitere 
forbipasserende til å kjøpe produkter 

 

• plaketten kan være opptil A1-størrelse, og ikke større enn 594 x 841 mm56. 
 

• som en del av registreringsprosessen er medlemmene pålagt å sende inn detaljer om den planlagte 
plaketten (innhold og dimensjon) og utsiden av klubben 

 

• to klubber som drives fra kommersielle lokaler, kan ikke ha identiske eller svært like navn eller 
plaketter innenfor en radius på 160 km 57 

 

o plaketter kan ikke inneholde repeterende navn med tall, for eksempel «Glad ernæring 1» 
o  og «Glad ernæring 2» 

 

• plaketter kan ikke brukes som identifikator for en bestemt gruppe (geografisk lokalitet, 
medlemsorganisasjon, Nutrition Clubs osv.) på en slik måte at det kan tolkes som en franchise eller 
en del av en Nutrition Club-kjede  

 
54 Et forretningssted i et kommersielt lokale som bare fungerer som en forretningsbase, for eksempel et sted å ta telefoner og 

oppbevare forretningsdokumenter, og som ikke vanligvis brukes til sammenkomster med klienter eller aktiviteter som fremmer Herbalife 
Nutrition-produkter eller forretningsmuligheten. 

 
55 Medlemmer kan få tilgang til opplæringen på MyHerbalife. 
56 noen omstendigheter kan formatet og utformingen av plaketten endres (for eksempel oval eller sirkel), men den totale størrelsen på 

plaketten kan ikke være større enn 100 x 100 cm. Se eksempler på MyHerbalife.  

 
57 Dette inkluderer alt som er synlig utenfor som kan antyde at lokalet er en franchise. 
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• følgende er eksempler på forbudt skilting som brukes som identifikatorer til bestemte grupper: 
o «Glad ernæring Oslo» 
o «Glad ernæringTrondheim» 
o «Glad ernæringBergen» 
o «Julies familieklubb» 
o «Toms familieklubb» 
o «Maries familieernæring» 

 

• plaketter kan ikke identifisere, antyde eller signalisere at innehaveren er et medlem av Herbalife 
Nutrition eller på annen måte indikere en Herbalife Nutrition-virksomhet 

 

• plaketter kan ikke avertere tjenester som tilbys som en del av en klubb, for eksempel en 
vektkontrollutfordring eller lignende  

• plaketter kan ikke uttrykke eller antyde at Herbalife Nutrition-produkter er tilgjengelige for salg i 
lokalene 

• plaketter kan ikke bruke Herbalife Nutritions immaterielle eiendeler, produktnavn eller varemerker, 
ordet «shake» eller noe annet ord som antyder eller signaliserer at Herbalife Nutrition-produkter er 
tilgjengelige på stedet, som: 

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

• skilt som viser «åpent – stengt» skal ikke være synlig fra utsiden 
 
Det følgende er eksempler på hva man kan og ikke kan gjøre med plaketter: 
 

Kan bruke Kan ikke bruke 

«Annas velværesenter» 
«Sunn stjerneklubb» 

«Velværesonen» 

«Lises shakekafé» 
«Sunn ernæringsbar» 

«Herbalife Nutrition vektkontrollbutikk» 
 

Forutsatt at klubboperatøren følger punktene som er nevnt ovenfor, er bruken av følgende begrep og alle 
lignende begrep tillatt: «klubb», «senter» og «møte». Klubboperatører kan også benytte firmanavnet sitt eller 
navnet til enkeltpersonen eller gruppen. 
 
 
8.4.4 Nutrition Club-eksteriør 
Klubber er ikke salgssteder, kafeer, restauranter eller takeaway-etablissementer. For å unngå misforståelser 
fra forbipasserende kan ikke klubber ha bord, stoler eller andre sitteplasser utenfor. 
 

Dørene og vinduene i en klubb som er i et kommersielt lokale, må tildekkes. Alternativt kan dørene og 
vinduene være delvis tildekket, det vil si at den øverste delen av vinduet eller døren kan være avdekket, så 
lenge innsiden og aktivitetene i klubben ikke er synlige for folk utenfor klubben. 
 

Tildekningen må være frostet eller på annen måte ugjennomsiktig og uten varemerker. Eventuelt kan 
tildekningen være påtrykket tekst, grafikk, farger eller bilder under følgende betingelser. 
 
Tildekningen av dører og vinduer kan ikke: 

• vise noen av Herbalife Nutritions varemerker (navn, logoer, produkter osv.) eller bruke Herbalife 
Nutritions immaterielle eiendom  

• vise «før og etter»-bilder eller sammenlignende bilder  
• vise ordet «shake», bilder av shaker eller andre produkter (selv uten varemerke) 
• erklære eller antyde (selv uten ord) at Herbalife Nutrition-produkter er tilgjengelige for salg i lokalet 

eller at innehaveren har en Herbalife Nutrition-virksomhet  
• hentyde til tjenestene som tilbys gjennom klubben, for eksempel en vektkontrollutfordring 
• ingen klubber som drives fra kommersielle lokaler fra samme organisasjon, kan ha identiske eller 

svært like tildekninger 
• følgende er heller ikke tillatt på klubbens utside: 

• kredittkortselskapers logo eller skilt 
• bilder av shaker, blendere, mat eller matvarer 
• telefonnumre 
• referanser til nettsider som «www», «.com, eller «.no» 

logoer, mottoer eller slagord 
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Klubboperatører må sende inn ideer for vindus- og dørtildekning til Herbalife Nutrition, så dette kan 
evalueres før klubbens åpningsdato, slik at forhastede innkjøp som kanskje ikke følger Herbalife Nutritions 
atferdsregler, kan unngås. 
 
 
8.4.5 Kassaapparat 
Ettersom klubbene ikke er salgsetablissementer, skal kassaapparat, pengebokser og lignende ikke være 
synlige for klubbdeltakere 
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Kapittel 9 Konkurranseutfordringer 
 

 Konkurranseutfordringer (“utfordringer”) er en frivillig fremgangsmåte som brukes, organiseres og drives av 
selvstendige Herbalife Nutrition-medlemmer (“medlemmer”). Utfordringer er en flott måte for medlemmer å 
tiltrekke seg nye kunder. Disse utfordringene kan eksempelvis være konkurranseutfordringer som 
vektnedgangsutfordringer, kroppsendringsutfordringer, vektnedgangsmaratoner eller lignende, som kan 
hjelpe kunder med å oppnå sine kroppsmål og som ofte ikke er basert utelukkende på vektnedgang. De 
fokuserer også på kroppsendringer, selvforbedring eller bare på å være bedre enn dagen før. 

 
Selv om utfordringer er en morsom måte for deltakere å lære om Herbalife Nutritions produkter og 
oppnå sine kroppsmål, er det viktig at regler overholdes. 
 
 
9.1 LOTTERIER 
 
9.1.1 Forbud mot lotterier  
Lotterier er strengt forbudt. Et arrangement er et lotteri dersom: 
 

a. personer er påkrevd å betale for å delta på arrangementet 

b. én eller flere premier deles ut til en eller flere deltagere i løpet av arrangementets varighet 

c. premiene deles ut gjennom en prosess som utelukkende baseres på tilfeldigheter 

 
Loddtrekninger er lotterier, derfor er de forbudt.  
 
 
9.2 KONKURRANSEUTFORDRINGER 
Konkurranseutfordringer, som vektnedgangsutfordringer, kroppsendringsutfordringer, 
vektnedgangsmaratoner eller lignende er premiekonkurranser eller markedsføringskonkurranser basert 
utelukkende på evnene til og ytelsen gjort av deltakeren. 
 
For å tilby et minimumsnivå av kundeservice til alle deltakere, er medlemmer som arrangerer en utfordring 
oppmuntret til å begrense antallet deltakere i utfordringen til et nivå som gjør det mulig å utvikle et personlig 
forhold med hver av deltakerne og tilby god kundeservice (se regel 4.3.8 Kundeservice). 
 
Vinneren blir aldri avgjort basert på flaks eller tilfeldigheter, men ved bruk av objektive bedømmelseskriterier. 
Følgende regler gjelder for konkurranseutfordringer.  
 
 
9.2.1 Avgiften skal ikke gi profitt  
Medlemmer kan bare kreve inn en rimelig deltakeravgift58 for å delta i utfordringen, dersom:  
 

• alle innsamlede midler brukes på premier for å arrangere utfordringen 

• innsamlede midler (ekskludert produktsalg) ikke er for profitt59 

• innsamlede midler ikke brukes som insentiver eller belønninger for at deltakerne skal bli medlemmer 

 
I tillegg kan ikke medlemmer tilbakeholde premier i stedet for å samle inn avgifter.  
 
Ingen andre betalinger eller kjøp skal belastes deltakeren dersom ikke dette kravet er inkludert i 
utfordringens vilkår og betingelser og er gjort tilgjengelig for deltakeren før de melder seg på utfordringen. 
 
 
9.2.2 Premiebegrensning  
Det er ingen begrensning på antall premier60 som kan utdeles. Premier kan være: 

• penger (for eksempel kontanter) 

• andre premier (for eksempel verdikuponger, gavekort, produkter, osv.)  

• anerkjennelse  

 
58 Merverdiavgift skal legges til deltakeravgiften dersom dette er relevant. Medlemmer bør ta kontakt med sine egne juridiske rådgivere 

og skatterådgivere angående disse spørsmålene før de organiserer en utfordring. 
 

59 Medlemmer må oppbevare detaljerte fortegnelser og støttedokumentasjon i en periode på fem (5) år, som spesifiserer kontantutlegg 

og innkrevde avgifter. Herbalife Nutrition kan etterspørre kopier for å verifisere at medlemmet overholder regel 3.3.1 Salg av 
forretningsverktøy skal ikke være for profitt, som forbyr medlemmer å profittere fra forretningsverktøy. 
 

60 Premien kan være momspliktig og skattepliktig. Medlemmer bør ta kontakt med sine egne juridiske rådgivere og skatterådgivere 

angående disse spørsmålene før de organiserer en utfordring. 
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Det er ikke noen begrensning på hvor lenge en utfordring kan vare. 
 
For utfordringer som har lengre varighet enn 21 dager, kan ikke maksimal premieverdi per enkeltperson 
overstige 10 000 kroner.  
 
For utfordringer som har kortere varighet enn 21 dager kan vinnere kun få anerkjennelse og bli premiert med 
Herbalife Nutrition-produkter eller rimelige forbruksvarer.  
 
I tillegg bør varigheten gi rom for et trygt og sunt miljø som forhindrer deltakere fra usunne og utrygge 
praksiser (se regel 9.2.7 Ingen usunne praksiser) og bør gi nok tid til at deltakerne kan engasjere seg i 
utfordringen og oppnå målet sitt mens det samtidig er respekt for en balansert kroppsendring. 
 
 
9.2.3 Refusjon 
Om en deltaker ber om refusjon etter å ha betalt deltakeravgift (uansett grunn) må medlemmet gi pengene 
tilbake innen de første 14 dagene etter at deltakeren har registrert seg og betalt for utfordringen. Om 
tjenester allerede ble utført under kanselleringsperioden, kan medlemmet gi delvis refusjon av avgiften.  
 
Deltakere kan avslutte sin deltakelse i utfordringen og be om pengene tilbake når som helst (dvs. både før 
og etter de første 14 dagene) om de ikke er friske eller har helseproblemer.  
 
Dersom, av hvilken som helst grunn, deltakeren ikke er fullstendig fornøyd med hvilket som helst Herbalife 
Nutrition-produkt kjøpt i sammenheng med en utfordring, kan deltakeren returnere produktet og få pengene 
tilbake eller motta et nytt produkt innen 30 dager fra datoen deltakeren mottok produktet (se regel 4.1.4 
Kunders angrerett). 
 
 
9.2.4 Markedsføringsmateriell  
Når de lager markedsføringsmateriell, må medlemmer overholde disse retningslinjene:  
 
Alle gjeldende retningslinjer og informasjon relatert til å melde seg på og delta i utfordringen (vilkår og 
betingelser for utfordringen) må gjøres tilgjengelig av medlemmene. Alle viktige vilkår og betingelser (for 
eksempel der tilbakeholdelse av slike betingelser sannsynligvis vil villede deltakeren) må inkluderes i det 
innledende markedsføringsmateriellet. Alternativt, der det er begrenset plass, må medlemmene inkludere så 
mye informasjon som mulig og gi deltakerne en tydelig og lett tilgjengelig alternativ kilde (for eksempel 
gjennom en lenke) der alle gjeldende betingelser er tydelig oppført.  

 
Utfordringen kan ikke bli markedsført som en konkurranse der målet er at deltakerne skal gå ned så mye 
som mulig i vekt, da dette kan tolkes som å oppmuntre deltakere til å gå ned mer i vekt enn det som anses 
som sunt. 

 
Medlemmer kan ikke promotere eller markedsføre ugunstige praksiser eller overdrevne resultater når det 
kommer til kroppsendring.  

 
Alt markedsføringsinnhold relatert til utfordringen og alle anbefalinger rettet mot deltakerne under 
utfordringen må ikke inneholde medisinske råd eller presentert som et alternativ til medisinske råd eller 
behandling. 

 
Markedsføringsmateriell for utfordringen og kampanjemateriell må ikke være misvisende og må alltid 
overholde atferdsreglene og alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til følgende 
regler: 
 

• 6.1 Påstander og erklæringer  

• 6.3 Reklame og markedsføring 

• 7.5 Sosiale medier 

 
Medlemmer må sørge for at de har tillatelse til å kontakte enkeltpersoner, og må innfri alle ønsker om å 
avslutte kontakten. Uønsket kommersiell kommunikasjon er generelt forbudt. Dette gjelder all elektronisk 
kommunikasjon, inkludert, men ikke begrenset til kommunikasjon i sosiale medier, e-poster, tekstmeldinger 
og telefonsamtaler. Se følgende regler: 

 

• 7.4 E-post  

• 7.5.11 Det er forbudt med upassende kommunikasjonsformer  

• 7.6 Telefonsalg  

• 12. Personvern og databeskyttelse 
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Annonser må vise at utfordringen tilbys av medlemmet og ikke av selskapet (se seksjon 6.2 Bruk av 
Herbalife Nutritions intellektuelle eiendom). 
 
Medlemmer som markedsfører en utfordring er ansvarlige for alle aspekter og alle deler av markedsføringen 
sin og bør på forhånd planlegge slik at det er nok ressurser tilgjengelig for å arrangere og gjennomføre 
utfordringen uten at unngåelige problemer oppstår. 
 
 
9.2.5 Markedsføring av premier 
Selv om det ikke er noen begrensning på antall premier som kan utdeles, kan ikke annonser som referer til 
premieverdier promotere den totale verdien av premiene (totalpris på premiene) som deles ut når denne 
overstiger 50 000 kroner.  
 
Annonsene må også inneholde en klar og fremtredende ansvarsfraskrivelse som opplyser om totalverdien 
av premiene én person kan vinne (se regel 9.2.2 Premiebegrensning). 
 
 
9.2.6 Markedsføring av utfordringer som holdes i en Nutrition Club 
Ved markedsføring av utfordringer som arrangeres i en Nutrition Club, kan klubboperatøren kun dele 
følgende klubbinformasjon: 
 

• navnet på klubben og klubboperatøren 

• klubboperatørens telefonnummer  

• klubboperatørens e-postadresse  

• klubbens adresse  

• kubbens åpningstider 

• alt annet innhold som er tillatt i henhold til reglene 

 

 
9.2.7 Ingen usunne praksiser 
For å fremme et trygt og sunt miljø som hindrer deltakere i å ta del i usunn og utrygg vektnedgang, må 
medlemmer som arrangerer utfordringen:  
 

• Ikke ha mål som kan skade deltakerne (for eksempel oppmuntre til å sette høye vektnedgangsmål 
som skal oppnås innen korte tidsperioder eller andre usunne endringer) og medlemmer skal sørge 
for at deltakere ikke tar del i utfordringer på en uansvarlig måte, spesielt på en slik måte at det kan 
være skadelig for deltakerens helse. Det er viktig å promotere et balansert kosthold og kontrollert 
vektnedgang i tillegg til å be deltakere om å søke råd fra lege eller ernæringsfysiolog. 
 

• Ha jevnlig kontakt med deltakere for å tilby og gi støtte for å følge fremgang og forstå deltakerens 
personlige mål.  
 

• Diskvalifiser alle som driver med usunne praksiser eller oppførsel, dette inkluderer spesifikt å 
gjennomføre (eller tilsynelatende har gjennomført) usunt vekttap eller kroppsendring. Dette bør 
inkluderes i utfordringens vilkår og betingelser og i alt markedsføringsmateriell. 

 
Å gi informasjon og råd:  
 

• Medlemmer kan ikke gi spesifikke helse-, velvære- eller kostholdsråd med mindre de er 
profesjonelle kostholdseksperter eller ernæringsfysiologer61. 
 

• Medlemmer kan tilby informasjon (men ikke råd) om generell helse, velvære og ernæring som 
samsvarer med produktetiketter, Herbalife Nutrition-materiell og lokalt lovverk. Dette inkluderer 
informasjon om produkter, vesentlige fordeler og bruksveiledning.  
 

• Medlemmer kan ikke påstå eller antyde at bruk av produktene vil diagnostisere, behandle, forhindre 
eller helbrede noen sykdommer eller medisinske tilstander. All informasjon som gis skal være i 
samsvar med informasjon som finnes på Herbalife Nutritions produktetiketter og materiell. 

 
 
 

 
61 Å gi spesifikke råd om helse, velvære og ernæring krever spesifikke profesjonelle kvalifikasjoner og lisenser. Medlemmet anbefales 

sterkt til å rådføre seg om disse kravene med lokale myndigheter med riktig kompetanse. 
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9.2.8 Kjøpskrav 
Medlemmer kan kreve at deltakerne kjøper produkter for å melde seg på en utfordring, så lenge dette 
overholder alle gjeldende lover og forskrifter. 
 
Når produktkjøp kreves: 
 

• deltakerne må informeres før de melder seg på utfordringen  

(se regel 9.2.11 Vilkår og betingelser for utfordringen) 

• medlemmer må overholde retningslinjene om refusjon  

(se regel 4.1.4 Kunders angrerett) 

• medlemmer kan bare selge et rimelig antall produkter til deltakerne 

• produktet må gjøres tilgjengelig til samme pris som normalt utenfor utfordringen 

• produktkjøpet kan ikke fremstilles som en deltakeravgift for å delta og bli medlem 

(se regel 1.1.1 Restriksjoner på kjøpskrav) 

 
 
9.2.9 Minstealder 
Minstealderen for å delta i en utfordring er 18 år.  
 
 
9.2.10 Overholdelse av alle gjeldende lover, regler og forskrifter 
Som med alle fremgangsmåter, må medlemmer overholde Herbalife Nutritions atferdsregler og alle lover og 
forskrifter som gjelder når de arrangerer en utfordring, inkludert, men ikke begrenset til forretningslisenser, 
kundebeskyttelse, personvern- og databeskyttelseslover og skatteforpliktelser. Medlemmer må også alltid 
konsultere sine egne rådgivere angående juridiske, skattemessige eller forretningsmessige spørsmål når de 
arrangerer utfordringer. 
 
Medlemmer må også rette seg etter betingelser satt av tredjepartsplattformer. 
 
 
9.2.11 Vilkår og betingelser for utfordringen 
Medlemmer må opplyse alle deltakere om de offisielle vilkår og betingelser for utfordringen. Disse vilkårene 
og betingelsene skal være klare når deltakeren melder seg på og under utfordringens varighet. Vilkårene og 
betingelsene må inkludere følgende:  
 

• arrangørens (medlemmets) fullstendige informasjon (inkludert kontaktinformasjon)  

• berettigelseskrav 

• utfordringsdetaljer (for eksempel start- og sluttdato, om den er online eller offline osv.) 

• instruksjoner og hva som trengs for å være med, inkludert kostnader 

• begrensninger eller restriksjoner (for eksempel alder) 

• premieinformasjon 

• objektive bedømmelseskriterier (hvordan vinneren avgjøres) 

• klageprosedyre 

• kansellering og refusjon 

• personvernerklæring 

• annen informasjon som kreves under gjeldende lovverk 

 
 
9.2.12 Kommunikasjon 
En deltaker må gi skriftlig samtykke før medlemmet kan dele resultatene deres, dette inkluderer bilder.  
 
I tillegg må medlemmer sørge for at deltakere overholder seksjon 6.1 Påstander og erklæringer når de deler 
resultater oppnådd i utfordringen eller når medlemmer deler sine egne resultater. Lokale lover må følges og 
de riktige ansvarsfraskrivelsene må brukes. 
 
 
9.2.13 Personvern og konfidensialitet  
Vennligst se kapittel 12 Personvern og databeskyttelse for mer informasjon om innsamling og beskyttelse av 
personlig informasjon. 
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Kapittel 10 Håndhevingsprosedyrer 
 

Våre regler beskytter Herbalife Nutrition-muligheten og -merkevaren. Brudd på reglene kan påvirke 
tilsynsmyndigheter, media og offentligheten negativt med tanke på hva de synes om Herbalife Nutrition, dets 
produkter og Medlemmer. Selv om mange regelbrudd kan løses ved å lære opp Medlemmene med tanke på 
reglene og forretningspraksis, så finnes det tilfeller der brudd på reglene krever mer alvorlige tiltak. 

 
Medlemmer oppmuntres på det sterkeste til umiddelbart å rapportere alle brudd på reglene til Herbalife 
Nutrition, slik at Herbalife Nutrition kan beskytte sitt og sine Medlemmers goodwill og omdømme. Herbalife 
Nutrition vil vanligvis kun behandle klager som bringes til oss innen ett år fra den datoen da Medlemmet 
visste, eller burde ha visst, om regelbruddet, men vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en 
undersøkelse til enhver tid.62 
 
 
10.1 KLAGEPROSEDYRE 
Medlemmer bør rapportere mistenkte regelbrudd skriftlig til Herbalife Nutrition.63 Informasjonen som kreves, 
skal inkludere klagens innhold og faktabaserte detaljer som støtter opp under påstandene.64 Klagen må 
signeres og inkludere det rapporterende Medlemmets Herbalife Nutrition ID-nummer. 
 
 
10.1.1 Undersøkelse 
Hvis Herbalife Nutrition bestemmer, fullt og helt etter eget skjønn, at det finnes tilstrekkelig informasjon til å 
støtte påstanden, så vil en Herbalife Nutrition-representant kontakte Medlemmet som er gjenstand for klagen, 
slik at Medlemmet får en mulighet til å komme med et svar. 
 
Ved spesielle omstendigheter kan det bli nødvendig å innføre restriksjoner på et Medlemskap i løpet av 
undersøkelsesprosessen. Disse restriksjonene kan inkludere et forbud mot å delta på et Herbalife Nutrition-
arrangement og suspensjon eller avslag med tanke på: 
 

- kjøpsprivilegier 
- utbetaling av Discountrabatter 
- utbetaling av TAB Team Produksjonsbonus 
- belønninger eller fordeler (f.eks. ferier, pins etc.) 
- å snakke på Herbalife Nutrition-sponsede opplæringsseminarer eller andre møter 
- kvalifikasjoner som kan være i gang 
- retten til å presentere seg selv som Herbalife Nutrition-medlem  

 
Herbalife Nutrition forbeholder seg retten til å publisere navnet, overtredelsen og straffen til Medlemmet som 
har brutt en regel. 
 
 
10.1.2 Sanksjoner 
Regelbrudd kan føre til rettslige eller regulatoriske utfordringer for Herbalife Nutrition, og true virksomheten til 
alle Medlemmer. Av denne grunn kan straffene bli betydelige. Herbalife Nutrition kan fullt og helt etter eget 
skjønn bestemme en passende straff, basert på overtredelsens innhold og konsekvensene det resulterte i, 
eller kunne ha resultert i, inkludert: 
 

- suspensjon av alle Medlemsrettigheter og -privilegier 
- økonomiske sanksjoner 
- krav om å betale Herbalife Nutrition sine rettslige kostnader 
- forbud mot å delta eller tale på Herbalife Nutrition sponsede arrangementer 

- diskvalifisering fra å delta i den årlige Mark Hughes Bonus 
- diskvalifisering fra å delta i Produksjonsbonus-programmet 
- permanent tap av linje 
- salgspoengs- og inntjeningsjusteringer65   

 
62 Herbalife Nutrition sin håndhevelse av reglene skal ikke føre til noe ansvar for å betale kompensasjon for tap av profitt, goodwill eller 

noen følgeskader. 
 

63 Klagen kan sendes til Herbalife Nutrition via post eller e-post til MPCNorway@herbalife.com. 
 

64 Faktabaserte detaljer inkluderer navnene, adressene og telefonnumrene til alle de involverte personene, i tillegg til datoer, tider, 

steder etc. 
65 Justering av salgspoeng og inntjening, som er et resultat av korrigerende tiltak for å løse brudd på regelen om doble medlemskap, vil 
ikke inkludere aktivitet som foregikk mer enn to år før datoen da Herbalife Nutrition mottok den aktuelle klagen. Salgspoengs- og 
inntjeningsjusteringer inkluderer også korrigerende tiltak for å stoppe misbruk av salgs- og markedsplanen og forbudet mot salg på 
auksjonsnettsteder og tredjeparts markedsplasser på nett. 

 

mailto:MPCNorway@herbalife.com
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- oppheving av Medlemskap (se regelen som gjelder oppheving eller sletting av Medlemskap 
nedenfor) 

 
Hvis Herbalife Nutrition konkluderer med at andre Medlemmer har assistert, oppmuntret eller deltatt i 
regelbruddene, så kan Herbalife Nutrition også holde slike Medlemmer ansvarlige for regelbruddene. 
 
Herbalife Nutrition forbeholder seg retten til å publisere navnet, overtredelsen, omstendigheten rundt denne 
og straffen til medlemmet som har brutt en regel. 
 
 
10.1.3 Forespørsel om ny vurdering (angår ikke oppheving av Medlemskap) 
Medlemmer kan levere en forespørsel til Herbalife Nutrition innen 15 dager fra den datoen da avgjørelsen 
ble tatt, og be om at Herbalife Nutrition vurderer avgjørelsen på nytt. Når et Medlem ber om en ny vurdering, 
så må Medlemmet levere ytterligere informasjon som vedkommende mener er av betydning og må også 
forklare hvorfor denne informasjonen ikke ble gitt i løpet av undersøkelsesprosessen. Hvis forespørselen om 
en ny vurdering ikke blir sendt innen fristen på 15 dager, så vil forespørselen bli avvist, selv om Herbalife 
Nutrition forbeholder seg retten til å vurdere bevis som er sendt etter fristen på 15 dager, fullt og helt etter 
eget skjønn. 
 
 
10.1.4 Oppheving av Medlemskap 
Herbalife Nutrition kan, fullt og helt etter eget skjønn, oppheve et Medlemskap hvis et Medlem bryter 
reglene.66 
 
Opphevingen trer i kraft fra og med den datoen som finnes i det skriftlige varselet som Herbalife Nutrition har 
sendt til Medlemmet. Ved oppheving av et Medlemskap, så vil Medlemmet ikke ha noen krav overfor 
Herbalife Nutrition som et resultat av opphevingen.  
 
Det tidligere Medlemmet67 kan ikke lenger  
 

• drive virksomhet som Medlem 
• presentere seg selv som Selvstendig Herbalife Nutrition-medlem 
• bruke Herbalife Nutrition sitt handelsnavn, logo, varemerker og annen intellektuell eiendom 
• delta på Herbalife Nutrition sine opplæringer, møter, sosiale arrangement eller kampanjer, ikke 

engang som ektefelle eller gjest 
 
 
10.1.5 Anke en oppheving 
Medlemmer kan levere en forespørsel til Herbalife Nutrition innen 15 dager fra den datoen da avgjørelsen 
ble tatt, og be om at Herbalife Nutrition vurderer avgjørelsen på nytt. Når et Medlem ber om en ny vurdering, 
så må Medlemmet levere ytterligere informasjon som vedkommende mener er av betydning og må også 
forklare hvorfor denne informasjonen ikke ble gitt i løpet av undersøkelsesprosessen. Hvis forespørselen om 
en ny vurdering ikke blir sendt innen fristen på 15 dager, så vil forespørselen bli avvist, selv om Herbalife 
Nutrition forbeholder seg retten til å vurdere bevis som er sendt etter fristen på 15 dager, fullt og helt etter 
eget skjønn. 
 
Anken vil deretter bli behandlet av en komité som består av utnevnte representanter fra Salgsavdelingen, 
Medlemsservice og den juridiske avdelingen («granskingskomitéen»). Majoriteten av granskingskomitéen 
kan velge å opprettholde opphevingen, gjeninnsette Medlemskapet eller anbefale en alternativ straff for de 
påståtte regelbruddene. Ved en gjennomgang av beslutningen om oppheving, så vil granskingskomitéen 
vurdere om det påståtte regelbruddet var graverende. 
 
Avgjørelsen skal ikke føre til noe ansvar for å måtte betale kompensasjon for tap av profitt eller goodwill. 
 

 
66 Oppheving betyr fullstendig kansellering av Medlemskapet og tilbaketrekking av Medlemmets rett til å drive en Herbalife Nutrition-

virksomhet. Dette inkluderer kansellering av Medlemmets rett til å motta enhver fremtidig inntekt fra Medlemskapet. 
 

67 Disse forbudene gjelder også Medlemmer som sier opp, eller på annet vis forlater Herbalife Nutrition-virksomheten, mens de blir 

gransket for mulige regelbrudd. 
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Kapittel 11 Ytterligere lovbestemmelser 
 
Alle henvisninger til «Avtalen» betyr medlemssøknaden og hele kontraktsforholdet mellom Medlem 
og Herbalife Nutrition. 
 
 
11.1. SKADER 
I den grad det er tillatt under gjeldende lovverk skal verken Herbalife Nutrition eller Medlemmet bli holdt 
ansvarlige overfor hverandre for noen følgeskader, indirekte, utilsiktede, spesielle eller strafferettslige skader 
av noe slag, inkludert uten begrensninger ethvert tap av goodwill, forretningsmuligheter, gode tilbud, profitt 
eller inntekter, under noen rettslig teori eller teori som er grunnet på rimelighet, og uavhengig av om 
muligheten for slik skade er kjent for noen av partene. 
 
 
11.1.1 Frafallelse og forsinkelse 
Herbalife Nutrition kan ta seg av regelbrudd, eller andre brudd på Avtalen som gjelder ethvert Medlem, fullt 
og helt etter eget skjønn. Hvis Herbalife Nutrition unnlater, nekter eller lar være å utøve noen rettighet, 
myndighet eller alternativ under Avtalen, så betyr ikke det på noe tidspunkt en frafallelse av bestemmelsene 
eller et avkall fra Herbalife Nutrition sin side vedrørende Herbalife Nutrition sine rettigheter under Avtalen. 
 
 
11.1.2 Ugyldighet 
Hvis noen bestemmelse i Avtalen blir funnet å være ugyldig, ulovlig eller ugjennomførbar på noe vis, så vil 
denne bestemmelsen bli fjernet fra Avtalen og ikke påvirke de gjenværende bestemmelsene i Avtalen, som 
vil beholde sin fulle kraft og virkning. En bestemmelse vil dessuten automatisk bli lagt til i Avtalen, som vil 
være lovlig, gyldig og gjennomførbar, og som vil ligne så mye som mulig på den fjernede bestemmelsen. 
 
 
11.1.3 Valg av lov og forum 
Enhver konflikt som måtte oppstå fra forholdet mellom Herbalife Nutrition og Medlemmer, skal håndheves av 
norsk lov uten bruk av motstridende rettsprinsipper. 
Enhver slik konflikt skal utelukkende løses gjennom rettslige prosesser av en kompetent domstol i Oslo, 
Norge.  
 
 
11.1.4 Erstatning 
Et Medlem vil forsvare, holde Herbalife Nutrition skadesløs og ikke erstatningspliktig med tanke på alle 
søksmål, handlinger, forlangender, tiltaler eller krav, inkludert alle krav eller ansvar og skader som er knyttet 
til, eller som oppstår på grunn av, Medlemmets brudd på Avtalen eller driften av Medlemmets Herbalife 
Nutrition-virksomhet. Herbalife Nutrition kan, blant annet, holde tilbake beløp det skylder Medlemmet for å 
dekke alle forpliktelser som måtte oppstå i denne prosessen. 
 
 
11.1.5 Påstander mellom Medlemmer 
Herbalife Nutrition skal ikke være ansvarlig overfor noe Medlem hva gjelder noen form for kostnad, tap, 
skade eller utgift, som er påført noe Medlem, enten direkte eller indirekte, som et resultat av noen form for 
handling, unnlatelse, fremstilling eller påstand fra noe annet Medlem. 
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Kapittel 12 Personvern og databeskyttelse 
 
Med mindre annet er angitt, innhenter, bruker og deler Herbalife Nutrition kun “personopplysninger” (for 
eksempel fornavn og etternavn, postadresse, sted, postnummer, telefonnummer, e-postadresse, 
kredittkortinformasjon og bankinformasjon) i samsvar med personvernerklæringen på 
https://www.herbalife.no/footer-pages/retningslinjer-for-personvern-og-informasjonskapsler/.  
 
På grunn av den enestående måten nettverkssalg fungerer på, kan medlemmer få tilgang til personlige 
opplysninger om andre direkte fra Herbalife Nutrition, dette kan være opplysninger om andre medlemmer i et 
medlems downline, eller kunder og henvisninger som uttrykker interesse i Herbalife Nutritions produkter eller 
tjenester, eller personer som bruker våre nettbaserte eiendommer og mobilapplikasjoner (“nettsider”). 
Downline-organisasjonen består utelukkende av medlemmer som ble personlig sponset av et spesifikt 
medlem, og at alle andre ble sponset av de etterfølgende medlemmene. Når Herbalife Nutrition utleverer 
personlige opplysninger til et medlem, er han eller hun ansvarlig for disse og må behandle dem strengt 
fortrolig.  
 
Medlemmer kan bare bruke disse personopplysningene som behandlingsansvarlige for å utvikle forholdet 
mellom egen Herbalife Nutrition-virksomhet og downline, kunder eller henvisninger. Medlemmer kan kun 
bruke disse personopplysningene til andre formål hvis de har informert personen og sørget for å ha et gyldig 
rettslig grunnlag for denne tilleggsbruken. Eksempler på gyldig rettslig grunnlag for bruk er: 
 

• samtykke fra personen 

• etterlevelse av en rettslig forpliktelse  

• gjennomføring av en kontrakt med personen  
(for eksempel en avtale om å selge ham eller henne produkter) 

• ivaretakelse av en berettiget forretningsinteresse, forutsatt at personverninteressene til den aktuelle 
personen ikke veier tyngre enn denne interessen 

 
Bruk av informasjon i markedsføringsøyemed krever uttrykkelig samtykke fra personen det gjelder. 
 
En måte Herbalife Nutrition deler informasjon med medlemmer på, er gjennom linjerapporter. Disse 
rapportene inneholder informasjon om andre medlemmer i et medlems downline, som navnet og 
kontaktopplysningene deres, medlemsnummer, forretningsinformasjon som nivå eller rangering, salgspoeng 
og salgsstatistikker. Linjerapporter gis til medlemmer i streng fortrolighet og utelukkende for å hjelpe 
medlemmene med å videreutvikle Herbalife Nutrition-virksomheten sin. Linjerapporter, inkludert alle 
personopplysninger og annen informasjon de inneholder, utgjør fortrolige, proprietære 
forretningshemmeligheter som tilhører Herbalife Nutrition. 
 
Medlemmer kan ikke innhente, spre eller samle inn konfidensielle opplysninger, personopplysninger eller 
sammenfattede opplysninger om andre Herbalife Nutrition-medlemmer, deres kunder eller foretrukne kunder, 
unntatt i sammenheng med egen downline og utelukkende for å markedsføre egen Herbalife Nutrition-
virksomhet og for å administrere, motivere og lære opp egen downline. 
 
Medlemmer kan også innhente personopplysninger fra enkeltpersoner direkte eller på andre måter, for 
eksempel når de innhenter kontakt- og betalingsinformasjon fra kunder for å behandle produktordrer.  
Medlemmer må følge gjeldende lover om personvern og databeskyttelse, inkludert internasjonale 
begrensninger hva gjelder dataoverføring, med henhold til alle personopplysninger innhentet av et medlem 
(fra Herbalife Nutrition eller på annen måte) i sammenheng med medlemmets Herbalife Nutrition-virksomhet. 
Om et medlem innhenter personopplysninger eller deler personopplysninger vedkommende har innhentet 
med Herbalife Nutrition, samtykker medlemmet til å gi nødvendige varsler og innhente alle nødvendige 
samtykker under gjeldende lovverk. Medlemmer kan ikke bruke personopplysninger til andre formål enn til 
det spesifikke formålet de ble innhentet til, bortsett fra om enkeltpersonen uttrykkelig har autorisert dem til å 
gjøre dette eller dersom de har andre gyldige rettslige grunnlag for denne tilleggsbruken som beskrevet 
ovenfor. 
 
I tillegg er det medlemmets ansvar å opprettholde sikkerheten til alle personopplysninger som han eller hun 
blir gitt og bare å beholde slike opplysninger så lenge som kreves for formålet de ble innhentet til eller så 
lenge som kreves av loven, det som er lengst. 
 
I tillegg, avhengig av gjeldende lovverk kan enkeltpersoner ha ulike rettigheter når det gjelder 
personopplysninger, som rett til tilgang, korrigeringer og begrensninger på eller innsigelser til behandling, 
overførbarhet til en annen behandlingsansvarlig og sletting. Disse rettighetene er underlagt begrensninger i 
lovverket.  
 
Vennligst vær oppmerksom på at personvern- og databeskyttelseslover oftere har strengere samtykke-, 
sikkerhet- og oppbevaringskrav for spesifikke kategorier av personopplysninger, som helse- og 

https://www.herbalife.no/footer-pages/retningslinjer-for-personvern-og-informasjonskapsler/
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velværeinformasjon, biometrisk informasjon og informasjon angående barn og mindreårige. For eksempel 
kan medlemmer kun innhente opplysninger relatert til helse og velvære, som kroppsvekt, kroppsmål og 
livsstil (for eksempel i sammenheng med velværeevalueringer eller konkurranser, som loddtrekninger, 
vektnedgangsutfordringer og kroppstransformasjonsutfordringer), dersom de har innhentet uttrykkelig 
samtykke til dette. Et slikt samtykke kan trekkes tilbake av personen når som helst. 
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Kapittel 13 DEFINISJONER 
 
Automatisk oppringning: Automatisk oppringning skjer via utstyr som ringer telefonnumre automatisk, 
inkludert alt datautstyr som utfører ringefunksjonen, uavhengig av om maskinen er forhåndsprogrammert 
med en liste telefonnumre eller ringer telefonnumre på vilkårlig basis. 
 
Avgift: Årlig administrasjonsavgift for Medlemskap. 
 
Avhender: Det tidligere Medlemmet som overfører sitt Medlemskap til en annen person. 
 
Deltaker: En person som deltar i en utfordring. 
 
Erverver: Medlemmet som får overført et Medlemskap til seg. 
 
Etablert kundeforhold: Et tidligere forhold mellom et Medlem og en telefonabonnent, basert på 1) 
abonnentens kjøp eller transaksjon i løpet av 18 måneder umiddelbart før datoen for telefonsamtalen, hvis 
forholdet ikke tidligere har blitt avsluttet, eller 2) henvendelse om produkter eller tjenester i løpet av tre 
måneder umiddelbart før telefonsamtalen, hvis forholdet ikke tidligere har blitt avsluttet. (Hvis abonnenten 
ber Medlemmet om ikke å ringe i fremtiden, så avslutter dette ønsket det etablerte kundeforholdet, selv om 
abonnenten fortsetter å handle hos Medlemmet.) 
 
Forretningsverktøy: Et salgshjelpemiddel som ikke har blitt tilbudt av Herbalife Nutrition. 
 
Granskingskomité: Komitéen som vurderer en anke, som gjelder en beslutning om å oppheve Medlemskap. 
Består av utnevnte representanter fra både salgsavdelingen, Medlemsservice og den juridiske avdelingen. 
 
Herbalife Nutrition sin intellektuelle eiendom: Inkluderer Herbalife Nutrition sitt opphavsrettsbeskyttede 
materiale, varemerker, handelsnavn, merkenavn og forretningshemmeligheter. 
 
HMP: Herbalife Nutrition Medlemspakke. 
 
Inaktivitetsperiode: En venteperiode der en tidligere deltaker ikke kan delta i Herbalife Nutrition-
virksomheten på noen måte før vedkommende bytter sponsor. 
 
• Venteperiode: Supervisorer og lavere nivå – ett år 
• World Team og høyere nivå – to år (fra oppsigelsesdato eller når den årlige serviceavgiften for 

Medlemmer forfalt) 
 
Se regel 2.1.9 Inaktivitetsperiode for å få mer informasjon. 
 
Klubb: Nutrition Club.  
 
Konkurranseutfordringer: Er en frivillig fremgangsmåte som er tilgjengelig for alle medlemmer. 
Konkurranseutfordringer kan inkludere evnebaserte konkurranser (for eksempel vektnedgangsutfordringer, 
vektnedgangsmaratoner og lignende) der vinnerne avgjøres av bedømmelseskriterier. 
 
Kringkastingsfaks eller massefaks: Å sende en faks til mottakere som ikke har bedt om faksen, inkludert 
utstyr som kan sende mange fakser til mange mottakere. 
 
Kundeemner: Uttrykket «kundeemner» inkluderer potensielle kunder hva gjelder Herbalife Nutrition-
produkter eller -muligheten, i tillegg til kundeemnerelatert markedsføring, reklameoppslag eller prøvepakker. 
 
Linjerapporter: Disse rapportene inneholder informasjon om andre medlemmer i et medlems downline, for 
eksempel navn og kontaktinformasjon, deres ID-nummer hos Herbalife Nutrition samt forretningsdata som 
deres nivå eller rangering, salgspoeng og salgsstatistikk. 
 
Lister over personer som ikke ønsker e-post: En liste som lages og vedlikeholdes av et Medlem for å 
spore og innfri alle ønsker om å stoppe e-postabonnement. 
 
Livspartner: En person som et Herbalife Nutrition-medlem utpeker som sin livspartner gjennom skjemaet 
«Forespørsel om å legge til livspartner».  
 
Lotterier: Lotterier er strengt forbudt. Et lotteri er en kampanje der premier deles ut, en vinner er valgt 
utelukkende ved hjelp av tilfeldigheter og penger eller informasjon kreves for å melde seg på. Loddtrekninger 
og lotterier er derfor forbudt. 
 
Materiale: Herbalife Nutrition-produsert litteratur og salgshjelpemidler. 
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Medlemsservice: Herbalife Nutrition sin avdeling for Medlemsservice, som kan kontaktes på telefon 67 12 
66 66. 
 
MLM: Multi-level marketing (nettverkssalg). 
 
Nutrition Club-operatør: også kjent som «operatør», er et selvstendig Herbalife Nutrition-medlem som 
driver en Nutrition Club.  
 
Påstander om inntjening: Enhver erklæring som gjelder et Medlems faktiske eller potensielle inntekt. 
 
Påstander om livsstil: En type påstand om inntjening. 
 
Personopplysninger: Opplysninger om en person, for eksempel fornavn og etternavn, postadresse, 
poststed, postnummer, telefonnummer, e-postadresse samt kredittkort- og bankinformasjon. 
 
Premie (konkurranseutfordringer): Noe av verdi som tilbys alle deltakerne og deles ut til vinner eller 
vinnere av utfordringen. 
 
Regler: Herbalife Nutrition sine Atferdsregler og alle andre regler, policyer og veiledninger, som Herbalife 
Nutrition publiserer, eller i fremtiden kan komme til å publisere, fra tid til annen. 
 
Salgs- og markedsplanen: Herbalife Nutrition sin Salgs- og markedsplan.  
 
Søker: En person som leverer søknad for å bli Herbalife Nutrition-medlem. 
 
Søknad: Herbalife Nutrition Medlemssøknad og avtale. 
 
Sponsor: Medlemmet som får en annen person inn i Herbalife Nutrition som Medlem. 
 
Telefonsalg: Salg, oppfordring, markedsføring, promotering eller informasjon vedrørende et produkt eller 
tjeneste, ved bruk av telefon, mobiltelefon, tekstmelding, faks, automatisk oppringning, forhåndsinnspilte 
eller kunstige taleopptak, eller lignende innretning. 
 
Tidligere deltaker: Et tidligere Medlem, ektefelle, livspartner, eller alle andre som har deltatt i et 
Medlemskap. 
 
Tilknytning: Ved en skilsmisse eller oppløsning av partnerforhold, så kombineres Salgspoengene fra det 
opprinnelige Medlemskapet med Salgspoengene i de separate Medlemskapene til det skilte paret eller de 
tidligere livspartnerne, med tanke på utregning av inntjeningsprosenter. 
 
Tredjeparts nettsider: Auksjonssider og tredjeparts online markedsplasser. 
 
Utfordring: Vektkontrollutfordring. 
 
Utfordringer: vektnedgangsutfordringer, kroppsendringsutfordringer, vektnedgangsmaratoner og lignende. 
 
Uttrykkelig forhåndssamtykke: En skriftlig avtale eller e-post mellom et Medlem og forbruker, som klart 
erklærer at forbrukeren samtykker i å bli kontaktet av Medlemmet angående Herbalife Nutrition-produkter 
eller -muligheten, inkludert telefonnummeret eller faksnummeret som forbrukeren kan kontaktes på.  
 
Vektnedgangsmaratoner: Vektnedgangsmaraton er en flott måte å gjøre små, men konsekvente og 
konstante sunne livsstilsendringer. Et maratonlag vil konkurrere med andre lag for å se hvem som får de 
beste resultatene. En maraton består av ni personer, inkludert én kaptein og har en gjennomsnittlig varighet 
på 10 dager. Deltakere kan så melde seg på maratonen på nytt til de har oppnådd ønsket resultat eller for å 
opprettholde det. Generelt, siden maratoner har kort varighet, er premiene vanligvis anerkjennelse og ikke 
pengepremier. 
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DIREKTESALGSFORBUNDETS 
ETISKE REGLER 

 
 
 
For å sikre god forretningsskikk har Direktesalgsforbundets medlemmer og deres direkteselgere et sett etiske regler de skal 
etterleve. Disse regulerer blant annet til hvem og hvordan en selgerkontakt tas, hvilke salgsmetoder som kan benyttes, hvilken 
informasjon og dokumentasjon som skal gis ut, og hvordan eventuelle tvister håndteres. 
 
Et direktesalgsselskap som er medlem av DF har gjennom sitt medlemskap også akseptert foreningens etiske regler. Selv om 
Direktesalgsforbundet sine etiske regler ikke er lov i ordets rette forstand, kan de i visse tilfeller overskride et etisk nivå som går lengre 
enn så. Brudd på reglene kan derfor medføre rettslige følger i samsvar med norsk lovgivning. For å sikre at Direktesalgsforbundet og 
våre medlemsbedrifter følger de etiske reglene, har man oppnevnt en uavhengig «Code Administrator». Denne har til oppgave å 
gjennom passende tiltak sørge for at reglene etterleves. 
 
Reglene er bestemt av både den europeiske (Seldia) og den internasjonale direktesalgsforeningen (WFDSA) og er obligatorisk for alle 
nasjonale foreninger. De etiske reglene sørger blant annet for at forbrukerne skal kunne føle seg trygge, bli korrekt behandlet og være 
fornøyde med sin direktehandel. Det er direktehandelsselskapet som er ansvarlig for at medlemsbedriftene følger de etiske reglene. 
 
Etiske regler for selgere og virksomheter innen direktesalg 
Reglene omhandler: 
• Forholdet til forbrukere 
• Forholdet til selgere 
• Forholdet mellom medlemsbedrifter 
 
Direktesalgsforbundet kan bruke, og offentliggjøre, de Etiske Regler overfor forbrukerne, og likeledes de Etiske Reglene for selgere og 
medlemsvirksomheter hver for seg eller samlet, ettersom det er nødvendig. 
 
Direktesalgsforbundet kan også kombinere de to sett med regler og bruke dem som en helhet. 
1) Etiske regler for selgere og virksomheter. 
2) Etiske regler overfor forbrukerne. 
 

 
1. Generelt 
 
1.1. Område: 

De Etiske Regler overfor Forbrukerne (heretter kalt «reglene») 
er utgitt av World Federation of Direct Selling Associations 
(Seldia) til bruk for medlemmer i de nasjonale 
Direktesalgsforbund.  
 
Reglene omhandler relasjonene mellom på den ene siden 
direktesalgsbedriftene og deres selgere, og på den andre siden 
forbrukerne. Formålet med reglene er å skape tilfredshet og 
beskyttelse av forbrukerne, og å fremme fair konkurranse 
innenfor den frie handels rammer, samt å styrke den offentlige 
image av direktesalg. 
 
1.2. Ordliste og vendinger: 
I forbindelse med de etiske regler har vendingene følgende 
mening: 
 
Direktesalg: Markedsføring av produkter direkte til forbrukerne 
i deres hjem, på arbeidsplassen samt andre steder utenfor faste 
utsalgssteder, hvor salget ivaretas av en selger ved beskrivelse 
eller demonstrasjon av produktene. 
 
DF: DF er forkortelsen av Direktesalgsforbundet, som er et 
nasjonalt forbund for Direktesalgsbedrifter, og som ivaretar 
direktesalgets interesser i et land. 
 
Virksomhet: En Direktesalgsvirksomhet er en forretningsenhet, 
som anvender et Direktesalgskonsept i forbindelse med 
markedsføring av produkter, som er knyttet til dets varemerke 
eller andre identifiserbare relasjoner, og som er medlem av DF. 
 
Selgere: En selger er en person, som er medlem av et 
distribusjonssystem i en Direktesalgsbedrift. En direkteselger 
kan være en uavhengig handelsagent, uavhengig kontrahent, 
uavhengig selger eller distributør ansatt eller selvstendig 
representant, franchise eller lignende. 
 
Produkt: Produkt inkluderer varer og serviceytelser så vel 
materielle som immaterielle. 
 
Rekruttering: Enhver aktivitet, som utføres med det formål å 
verve en person til å bli selger/distributør. 
 

1.3. DF:  
Som en betingelse for opptagelse samt medlemskap i WFDSA 
forplikter ethvert nasjonalt direktesalgsforbund seg til å anvende 
Etiske Regler, som skal inneholde essensen av de 
internasjonale etiske regler. 
 
1.4. Bedrifter. 
Alle medlemsvirksomheter er forpliktet til å følge Etiske Regler, 
som er en betingelse for opptak og medlemskap i DF. 
 
1.5. Selgere: 
Selgere er ikke direkte underkastet reglene, men bedriften vil 
kreve, at de overholder disse eller tilsvarende regler, som en 
betingelse for medlemskap i virksomhetens 
distribusjonssystem. 
 
1.6. Selvregulering: 
Reglene er en måleenhet for selvregulering av Direktesalg. Det 
er ikke en lov, men dens bestemmelser kan kreve ett nivå av 
etikk, som overstiger eksisterende legale krav. Brudd medfører 
ikke noe rettslig ansvar. Hvis en bedrift opphører å være 
medlem i DF, er bedriften ikke lenger bundet av reglene, men 
bestemmelsene er stadig gjeldende ved krav eller andre 
transaksjoner, som er oppstått, mens bedriften var medlem av 
DF. 
 
1.7. Lovgivning: 
Bedrifter og selgere skal følge den nasjonale lovgivnings regler, 
selv om reglene ikke inneholder disse legale forpliktelser. 
 
1.8. Standarder: 
Reglene inneholder etiske standarder for Direktesalgs 
virksomheter og selgernes profesjonelle opptreden. Nasjonale 
forbund kan justere disse standarder, forutsatt at innholdet av 
reglene er bevart og den nasjonale lovgivning respektert. 
Det anbefales å følge reglene som bevis for standarden av 
Direktesalg. 
 
 
2. Etiske regler overfor forbrukerne 
 
2.1. Forbudt praksis: 
Selgere må ikke benytte seg av villedende, bedragerske eller 
uhederlige salgsmetoder. 
 
2.2. Legitimasjon: 
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Selgerne skal uoppfordret i begynnelsen av 
salgspresentasjonen oppriktig legitimere seg ovenfor den 
potensielle kunde. Likedan skal de legitimere sin virksomhet, 
sine produkter samt formålet med sin henvendelse. Ved salg 
via hjemmedemonstrasjoner skal selgerne ovenfor vertskap og 
gjestene gjøre klart formålet med demonstrasjonen. 
 
Det er et krav at enhver uttalelse og informasjon ved tilbud av 
produkter er nøyaktig og fyldestgjørende spesielt med hensyn 
til pris, evt. kredittpris, betalingsbetingelser, avbestilling, 
returrett, garantibetingelser, service og levering. 
 
2.3. Svar på spørsmål: 
Svar til forbrukerne i forbindelse med produkttilbud ved 
direktesalg skal være nøyaktige og forståelige. 
 
2.4. Ordreblanketter: 
På salgstidspunktet skal det leveres en skriftlig ordreblankett til 
kunden, som skal inneholde navn og adresse og 
telefonnummer enten på bedriften eller selgeren og alle 
salgsbetingelser. 
 
Alle betingelser skal være klare og tydelige. 
 
2.5. Muntlige løfter: 
Selgerne kan kun avgi muntlige løfter vedrørende produktene 
som er godkjent av bedriften. Disse må være skriftlig 
dokumentert fra bedriften. 
 
2.6. Avbestillingsrett og retur av varer: 
Bedrifter og selgere skal forsikre seg om at alle bestillingslister, 
uansett om det er lovkrav eller ikke, skal inneholde en 
avbestillingsklausul, som tillater kunden å annullere ordren 
innenfor et bestemt tidsrom, og også få refundert betalinger 
eller varer. 
 
Bedrifter og selgere, som tilbyr en ubetinget returrett skal gjøre 
dette skriftlig. 
 
2.7. Garanti og service: 
Følgende betingelser skal klart fremgå enten av bestillingslisten 
eller en separat trykksak som er vedlagt produktet: 
 

• Garantibetingelser/reklamasjonsbestemmelser 

• Detaljer og begrensning i service etter salget. 

• Navn og adresse på vedkommende som er ansvarlig for 

garantien 

• Garantiens varighet 

• Kundens lovmessige rettigheter. 

 
2.8. Trykksaker: 
Salgsfremmende trykksaker og annonseringer må ikke 
inneholde produktbeskrivelser eller illustrasjoner som kan virke 
villedende og bedragerske. Trykksakene skal inneholde navn 
og adresse eller telefonnummer på bedriften eller selgeren. 
 
Trykksakene skal også være i henhold til markedsføringsloven 
og dessuten forenlig med internasjonale retningslinjer for 
markedsføring overfor barn og ungdom. 
 
2.9. Brukeranbefaling: 
Bedrifter og selgere må ikke henvise til beskrivelser relatert til 
tilbudet, som ikke er realistiske, sanne, tilsvarende, eller på 
annen måte ikke anvendelige lenger, som kan villede 
forbrukeren. 
 
2.10. Sammenligninger og nedrakning: 
Bedrifter og selgere skal holde seg unna sammenligninger som 
er villedende og som ikke passer inn i hederlig konkurranse. 
F.eks. enkeltpunkter til sammenligning må ikke utvelges 
tendensiøst til egen fordel, men skal være basert på fakta, som 
kan bekreftes. 
 
Bedrifter og selgere må verken direkte eller indirekte på unfair 
måte baktale andre virksomheter eller produkter. Bedrifter eller 
selgere må heller ikke dra fordel av den goodwill som er knyttet 
til andre firmaer eller produkters navn eller varemerker. 
 
 
 
2.11. Respekt for privatlivet: 

Personlig eller telefonisk kontakt skal skje på en fornuftig måte 
og på et passende tidspunkt for kunden for å unngå å være 
påtrengende. En selger skal avslutte demonstrasjonen, hvis 
kunden ber om det. Bedrifter og selgere skal sikre all personlig 
informasjon som oppgis av eksisterende eller potensielle 
kunder. 
 
2.12. Ærlighet: 
Selgerne må ikke misbruke den individuelle forbrukers tillit, men 
skal respektere forbrukerens manglende handelsmessige 
erfaring, og skal ikke utnytte kundens alder, sykdom, 
manglende forståelse eller mangel på språklig viten. 
 
2.13. Salg med verving for øyet «Referral selling»: 
Bedrifter og selgere må ikke presse en kunde til å kjøpe varer 
eller serviceytelser. De må heller ikke forsøke å overtale en 
forbruker til å foreta et kjøp gjennom et løfte om at forbrukeren 
kan redusere eller dekke kostnaden gjennom at forbrukeren 
verver potensielle kunder til selgeren for liknende kjøp. 
 
2.14. Levering: 
Det er et krav at avtalte leveringsterminer overholdes. Hvis et 
produkt ikke er tilgjengelig, skal kunden informeres om at det 
ikke kan leveres til avtalt tid. Kunden har da rett til enten  

• heve kjøpet og få tilbake det som er betalt. Beløpet skal 

tilbakebetales omgående og under alle omstendigheter 

innen 30 dager; eller 

• akseptere et erstatningsprodukt av samme kvalitet og til 

samme pris. 

 
Forbrukeren har rett til erstatning i henhold til kjøpsloven. 
 
 
3. Håndhevelse av reglene 
 
3.1. Bedrifters ansvar: 
Hovedansvaret for overholdelse av reglene ligger hos hver 
enkelt bedrift. I tilfelle brudd på reglene skal bedriften gjøre alt 
hva de kan, for å tilfredsstille den som har klaget. 
 
3.2. DF sitt ansvar: 
DF skal stille en person til rådighet, som er ansvarlig for 
behandlingen av klager. DF skal gjøre sitt beste for å sikre at 
klager blir avgjort. 
 
3.3. Administrator: 
DF kan utpeke en uavhengig person eller et organ som 
administrator. Administratoren skal passe på, at bedriftene 
gjennom sine tiltak overholder reglene. Videre skal 
administratoren sørge for at enhver uavgjort forbrukerklage 
over brudd på reglene blir behandlet. 
 
3.4. Sanksjoner: 
Sanksjoner, som kan brukes av bedrifter, DF eller administrator, 
kan være avbestilling av ordre, returnering av kjøpte varer, 
refunderinger av betalinger, eller andre tiltak, herunder advarsel 
til selgerne, annullering eller oppsigelse av selgerens kontrakt 
og andre avtaleforhold med bedriften, advarsler til bedriftene og 
utelukkelse av bedrifter fra DF medlemskap samt 
offentliggjørelse av slike tiltak eller sanksjoner. 
 
3.5. Klagehåndtering: 
Bedriftene, DF og administratoren skal etablere prosedyrer for 
klagehåndtering og sikre at enhver klage blir bekreftet innen 
kort tid og avgjørelser foretas innen rimelig tid. Håndtering av 
klage fra forbrukere skal være kostnadsfritt for forbrukeren. 
 
3.6. Publikasjon: 
DF skal offentliggjøre sine etiske regler og sørge for, at de i så 
omfattende grad som mulig når ut til offentligheten. 
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Angrefrist på 14 dager 
 
Angrerett på kjøp av varer 
(angrerettloven) 
 
Denne informasjonen gjelder kun ved kjøp av varer. For kjøp av 
tjenester gjelder andre regler. 
 
Angrerettloven gir alle som har kjøpt en vare en mulighet til å 
komme ut av et impulsivt kjøp, uten at de behøver å begrunne 
overfor selgeren hvorfor de vil gå fra kjøpsavtalen. 
 
Loven gjelder forbrukerkjøp, dvs. at varen er til personlig bruk 
for kjøperen, hans husstand eller omgangskrets. Selgeren må 
være næringsdrivende. 
 
Angrerettloven gjelder for alle avtaler om kjøp av varer som er 
inngått utenfor fast utsalgssted eller via fjernsalg. Loven gjelder 
også kjøp av ting som skal lages eller produseres etter 
kjøperens behov (tilvirkningskjøp). 
 
Loven gir 14 dagers angrefrist, men fristen kan i visse tilfeller 
forlenges til 3 måneder, og i enkelte tilfeller til 1 år.  
 
Angrerettloven gjelder ikke for kjøp i butikk.  
 
Angrerettloven gjelder: 

• Salg utenfor fast utsalgssted, når kjøpesummen er over 

300 kroner, som f.eks. dørsalg, messesalg, gatesalg, 

hjemmeselskap (home-parties) og på arbeidsplassen. 

• Fjernsalg som postordresalg, Internet, TV-shop og 

telefonsalg. 

• Loven gjelder også enkeltbestillinger i klubbmedlemskap 

(f.eks. bokklubb). 

 
Loven gjelder ikke: 
• Kjøp av fast eiendom. 

• Avtaler om tidspart og fritidsbolig (timehare). 

• Salg på tradisjonell auksjon. Ved auksjon via 

fjernkommunikasjon, for eksempel via Internert gjelder 

loven likevel. 

• Salg fra automat. 

 
Selgeren skal gi informasjon 
 
Før kjøp skal selger gi opplysninger om varens viktigste 
egenskaper, totale kostnader med spesifikasjon av de enkelte 
elementer i totalprisen, angrerett, vesentlige avtalevilkår, 
selgers navn og adresse, samt hvor lenge tilbudet er gyldig. 
 
Ved kjøp skal selger gi de samme opplyninger. I tillegg skal 
selgeren gi opplysninger om fremgangsmåte og vilkår for 
angreretten, om garanti- og servicevilkår, om vilkår for eventuell 
oppsigelse, samt en bekreftelse på bestillingen. Informasjonen 
skal gis skriftlig på papir eller annet varig medium (f.eks. e-
post). 
 
All denne informasjonen skal være gitt på en klar og forståelig 
måte. Dersom markedsføringen er rettet mot norske forbrukere 
skal informasjonen være gitt på norsk. Selgeren skal også gi 
opplysninger om eventuelle andre språk informasjonen er 
tilgjengelig på. 
 
Angreskjema skal følge med 
 
Det skal følge med et standard angreskjema med varen. Dette 
skal være ferdig utfylt av selgeren, og kan benyttes av kjøperen 
for å gi melding til selgeren om at angreretten benyttes. 
Kjøperen er imidlertid ikke forpliktet til å benytte angreskjema. 
Melding til selgeren skal gis på hensiktsmessig måte. Standard 
angreskjema kan fås ved henvendelse til Barne- og 
Familiedepartementet eventuelt lastes ned fra deres 
internettsider (se også om Angreskjema nedenfor). 
 
Last ned alt om angrefrist: angrerett_varer.pdf 2.23 Mb 
 
 
 
 
 
 

Angrefristen 
 
Du har 14 dagers angrefrist fra den dagen du har mottatt varen. 
Hvis du ikke vil beholde varen, må du gi beskjed innen fristens 
utløp. Hvis det gjelder kostbare varer, bør angreskjemaet 
sendes rekommandert.  
 
Angrerettloven gjelder uansett hva som ellers er avtalt mellom 
deg og selgeren. Dørselgere kan f.eks. ikke bruke en 
«kontrakt» som forkorter angrefristen eller fratar deg retten til å 
angre kjøpet innen 14 dager.  
 
Noen varer er unntatt fra angreretten 
 
Varer som raskt forringes fysisk (f.eks. ferske matvarer). 
 
Varer hvor selve leveringen hindrer en tilbakeføring (f.eks. 
fyringsolje som er fylt på en underjordisk tank, eller jord som er 
spredt utover hagen). 
 
Når angreskjemaet ikke følger med 
 
Dersom selgeren ikke har gitt alle opplysninger som kreves og 
angreskjema ikke følger med, er fristen inntil 3 måneder. 
Regelen gjelder også dersom skjemaet ikke er korrekt utfylt av 
selgeren. 
 
Mottar du likevel opplysninger og skjemaet fra selgeren innen 3 
måneder etter at varen ble levert, begynner 14 dagers 
angrefrist å løpe fra den dagen du mottar opplysningene og 
skjemaet. 
 
Dersom selgeren ikke har gitt opplysninger om angreretten, er 
angrefristen uansett 1 år. 
 
Tilhørende kredittavtaler 
 
Kredittavtaler som er inngått samtidig med kjøpet hvor kreditten 
ytes av selgeren, eller andre på bakgrunn av avtale mellom 
selgeren og kredittyteren, faller bort samtidig som angreretten 
benyttes. Eventuelle kredittkostnader som er betalt skal da 
tilbakeføres. Selgeren plikter å gi kredittyteren beskjed 
umiddelbart dersom du angrer. 
 
Slik angrer du 
 
Direkte levering av en vare 
 
Varen må leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde 
som da du mottok den. Hvordan oppgjøret mellom deg og 
selgeren skal foregå, avhenger ellers av hvilken måte du mottok 
varen på. Er varen f.eks. overtatt direkte på en salgsmesse eller 
i et hjemmeselskap, er hovedregelen at du ikke er nødt til å gi 
varen fra deg før selgeren har betalt tilbake kjøpesummen. Og 
varen må ikke bringes til selgeren, det holder at selgeren får 
beskjed om at den er klar til henting hos deg eller på det sted 
du mottok den. Inntil så skjer, må den oppbevares forsvarlig så 
den ikke blir ødelagt eller skadet. 
 
Mottok du varen direkte fra selgeren på annet sted enn i eget 
hjem kan det avtales at retur skal skje på annen måte. Dette må 
da være uttrykkelig avtalt før kjøpet, og selger må dekke alle 
omkostningene på forhånd. 
 
Dersom du har stilt varen til rådighet for selgeren og han ikke 
henter varen innen 3 måneder tilfaller den deg kostnadsfritt. 
 
Nekter selgeren å gi deg pengene tilbake, kan du be 
Forbrukerrådet i fylket bringe kravet ditt inn for 
Forbrukertvistutvalget (FTU) som kan bestemme at pengene 
skal inndrives av namsmannen. 
 
Vare som er mottatt i posten 
 
Har du etter avtale fått tilsendt en vare i posten etter bestilling 
på messe eller lignende, er det du som må returnere den til 
selgeren. Varen bør ikke returneres før selgeren har betalt deg 
kjøpesummen. Selgeren skal ved salg utenfor fast utsalgssted 
og telefonsalg, sørge for returporto og egnet returpakning. Gjør 
han ikke det, er hovedregelen at han må hente varen selv. 
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Gjelder det postordresalg, hvor du har bestilt etter katalog, 
Internet eller TV-shop, må du returnere varen før selgeren 
betaler deg kjøpesummen tilbake. Du må selv dekke utgiftene 
ved tilbakesendingen. Men det gjelder ikke hvis selgeren har 
latt være å sende med egnet returpakning. Da er det nok å stille 
varen til disposisjon for selgeren der hvor den er mottatt. 
 
Når du angrer ved postordresalg, behøver du ikke å løse ut 
varen fra postkontoret. Det er nok at du sender et brev til 
selgeren om at du angrer, og sender varen i retur. Du må selv 
dekke returkostnadene.  
 
Varer som skal lages spesielt for forbrukeren 
 
Når varen lages spesielt for forbrukeren kan det avtales at 
produksjonen begynner før utløpet av angrefristen. Dette må 
avtales før kjøpet og etter at alle andre vesentlige opplysninger 
er gitt av selgeren, herunder også opplysninger om angreretten. 
Benytter du angreretten i slike tilfeller, skal kjøperen dekke 
kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer. Slik 
påbegynnelse kan ikke avtales ved telefonsalg. 
 
Varer som er forseglet av selger 
 
Ved kjøp via Internet, postordre eller TV-shop har selgeren 
adgang til å forsegle lyd- eller bildeprodukter (for eksempel CD-
er og videofilmer), samt datamaskinprogram, med den følge at 
angreretten må anses tapt dersom du bryter forseglingen. 
Selgeren må imidlertid opplyse om dette klart og tydelig på 
forseglingen, hvis ikke, vil du kunne angre innen 14 dager 
uavhengig av om forseglingen er brutt. 
 
Forbrukerrådet kan hjelpe deg 
 
Forbrukerrådet i fylket ditt kan hjelpe dersom det skulle oppstå 
tvist om de rettigheter du har etter angrerettloven. Adressen 
finner du i telefonkatalogen eller på Forbrukerrådets 
internettsider – www.forbrukerradet.no  
 
Forbrukertvistutvalget 
 
Hvis selgersiden ikke vil godta den løsningen som 
Forbrukerrådet i fylket foreslår, kan de fleste saker legges fram 
for Forbrukertvistutvalget (FTU), og du kan få en avgjørelse der. 
 
Les mer hos Forbrukerportalen. 
 

Medlemsbedriftens behandling av direkteselgere. 
 
Som direkteselger kan du forvente deg: 
 
Rettferdig rekruttering 
Bedriften skal ikke anvende seg av villedende, agressive, 
bedragerske, illojale eller på annet sett utilbørlige metoder i 
forbindelse med rekruttering. Direkteselgeren skal opplyses om 
realistiske fortjenestemetoder sett over en lengre tidsperiode 
samt få en forståelig presentasjon av foretakets 
kompensasjonsplan med angivelse av reell arbeidsinnsats for å 
nå ulike nivåer og antall direkteselgere som samtidig befinner 
seg på samme nivå. 
 
Respekt for privatlivet  
Bedriftens og direkteselgerens kontakt med potensielle 
direkteselgere skal gjøres på et ansvarsfullt sett til tidspunkter 
som ikke virker påtrengende. 
 
Åpenhet 
En potensiell direkteselger skal informeres om de kostnader 
som er tilknyttet å være direkteselger hos bedriften, f.eks. 
startkostnad og årsavgift samt kostnader for kurs, 
informasjonsmateriell, startpakke m.m. Den potensielle 
direkteselgeren skal dessuten informeres om direkteselgerens 
ansvar i forhold til DF’s etiske regler, markedsrettslig og 
konsumentrettslig lovstiftning og ansvaret overfor nye 
direkteselgere som han eller hun har vervet samt om 
skatterettslige regler i tilknytning til salgsfortjeneste eller 
eventuell provisjon/bonus. 
 
Realistiske fortjenestemuligheter 
Bedrifter og direkteselgere får ikke gi overdrevne forventninger 
om direkteselgerens faktiske eller potensielle salg og 
fortjeneste. Enhver informasjon om fortjeneste eller salg skal 
baseres på dokumenterte fakta og får ikke gjenspeile enkelte 
framgangsrike tilfeller. 
 
Direkteselgerens angrerett 
Direkteselgeren skal innenfor en periode på 14 kalenderdager 
ha rett til å si opp avtalen uten å angi noen særskilt grunn. 14-
dagers perioden starter den dagen kontrakten blir undertegnet. 
Selv om det ikke er et formelt krav, bør direkteselgeren 
informere bedriften skriftlig om sin oppsigelse. 
 
Mulighet for tilbakekjøp 
Dersom en direkteselger velger å si opp sin avtale med 
bedriften, skal bedriften kjøpe tilbake usolgt og salgbart lager 
og kreditere direkteselgeren med vedkommendes opprinnelige 
kostnad for dette lageret minus et administrasjonsgebyr på 10% 
av denne kostnaden. Bedrifter skal ikke oppmuntre sine 
direkteselgere å kjøpe inn urimelig stor lagerbeholdning. 
 
Akseptable avgifter 
Bedrifter og direkteselgere får ikke kreve urimelig høye avgifter 
for innmelding, utdannelse, franchise, reklamemateriell eller 
salgshjelpemiddel eller andre utgifter relatert til retten å delta i 
organisasjonen. Samtlige avgifter skal representere en reell 
verdi i forhold til hva direkteselgeren får for avgiften og den får 
ikke være grunnlag for provisjon. 
 
Lovlige handlinger 
Bedrifter og direkteselgere får ikke tillate en virksomhet der en 
direkteselger eller konsument betaler beløp under forespeiling 
av fortjeneste basert på at de verver andre å delta eller betale 
tilsvarende beløp, i stedet for via salg eller konsumpsjon av et 
produkt. 
 
Utdannelse og trening 
Bedriften skal gi direkteselgeren nødvendig utdannelse og 
trening for at vedkommende skal kunne utføre sitt arbeid på en 
etisk riktig måte, inkludert informasjon om det aktuelle markedet 
og produktet. Dette kan oppnås gjennom muntlig utdannelse 
eller gjennom skriftlige instruksjoner eller retningslinjer, evt. via 
audiovisuelle hjelpemidler, hvilket skal være tilgjengelig for en 
akseptabel kostnad eller gratis. 
 
Ved behov for ytterligere detaljer, vil Direktesalgsforbundet 
rette seg etter Seldias etiske regler som kan lastes ned via 
www.seldia.eu. 
 

http://www.forbrukerradet.no/

