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STARFSREGLUR Á ÍSLANDI 
 
Inngangsorð 
 
Til hamingju! Sem sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition tilheyrir þú nú samfélagi fólks með svipað hugarfar 
og þú, sem á sér tilgang sem drífur það áfram – að gera heimsbyggðina heilbrigðari og hamingjusamari. Sem 
leiðtogar í næringariðnaðinum á heimsvísu er okkur skylt að hafa gott siðferði og heilindi að leiðarljósi í allri 
starfsemi okkar. Í samræmi við það biðjum við þig að fara vel yfir þessar starfsreglur1 til þess að hjálpa þér á 
þinni vegferð. 
 
Flestir meðlimir ganga til liðs við okkur til þess að njóta afsláttar af vörunum frá Herbalife Nutrition um leið og 
þeir kappkosta að ná persónulegum markmiðum sínum varðandi næringu og þyngdarstjórnun. Ef það er 
ástæðan fyrir að þú gekkst til liðs við okkur þarft þú aðeins að einbeita þér að nokkrum fyrstu blaðsíðunum af 
reglum Herbalife Nutrition. 
 
Ef þú óskar þess núna, eða einhvern tíma í framtíðinni, að hefja sjálfstæð viðskipti skalt þú taka þér tíma til að 
lesa sérhverja reglu og tryggja þér fullan skilning á henni.  
 
Þar sem við gerum okkur grein fyrir að sumar hliðar þess að stunda viðskipti geta verið flóknar bjóðum við hjá 
Herbalife Nutrition upp á stuðningsteymi sem er ávallt reiðubúið að hjálpa þér. Ef þú ert með einhverjar 
spurningar getur þú náð sambandi við það í síma 800 9896. 
 
Hver sem markmið þín eru – betri næring eða betri næring og aukatekjur – vonum við að þér finnist gefandi 
að vera meðlimur í Herbalife Nutrition. 
 
Við óskum þér góðs árangurs, 
Teimi Herbalife Næringar 
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1 Herbalife Nutrition hefur óskorað vald til þess að breyta starfsreglunum og gefa út nýjar reglur, stefnu og fyrirmæli eftir því sem tímar 

líða (nefnt í sameiningu „reglur Herbalife Nutrition“). Hins vegar verða allar breyttar og nýjar reglur framvirkar, sem þýðir að þeim verður 
ekki beitt gagnvart fyrra framferði. Herbalife Nutrition getur gripið til hvers kyns úrbóta eða viðurlaga til þess að bregðast við brotum á 
reglum Herbalife Nutrition og við áskiljum okkur jafnframt rétt til þess að afsala okkur heimildinni til þess að bregðast við broti á reglu, hvort 
sem er að fullu eða að hluta til. 
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Kafli 1 Fyrstu skrefin 
 
1.1 AÐILDARUMSÓKN (UMSÓKN UM AÐ VERÐA MEÐLIMUR) 
Einstaklingur sem sækir um að verða sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition („umsækjandi“) verður: 
 

1. að sækja um fyrir milligöngu sjálfstæðs meðlims í Herbalife Nutrition (sem kallast þá „sponsor“ hans); 
2. að kaupa meðlimapakka Herbalife Nutrition (HMP – Herbalife Nutrition Member Pack);  
3. að fylla út og skila inn umsókn og samningi um aðild („umsókn“); og 
4. að fá umsóknina samþykkta hjá Herbalife Nutrition.2 

 
 
1.1.1 Takmarkanir á kröfum um innkaup 
Það eina sem skylt er að kaupa til að verða meðlimur í Herbalife Nutrition er meðlimapakki Herbalife Nutrition 
(HMP) sem er seldur nýjum meðlim á kostnaðarverði, án álagningar eða hagnaðar fyrir sponsorinn. 
 
Óheimilt er að sameina meðlimapakkann öðrum vörum, þjónustu eða gögnum. Sponsorar mega ekki krefjast 
þess að meðlimir kaupi: 
 

• birgðir af vörum; 
• gögn, vörur eða þjónustu, hvort sem framangreint er framleitt af Herbalife Nutrition eður ei; 
• aðgangsmiða að hvers kyns námskeiðum, fundum eða öðrum viðburðum.  

 
 
1.1.2 Ráðið frá skuldasöfnun 
 

Einn af góðum kostum Herbalife Nutrition viðskiptanna er að þau eru ódýr: Einu nauðsynlegu útgjöldin eru 
kaup á meðlimapakka Herbalife Nutrition (HMP). Meðlimir eru hvattir til að byggja viðskipti sín upp skuldlaust. 
Meðlimir sem velja að selja vörur í smásölu og/eða byggja upp undirlínuhópa af meðlimum þurfa ekki að 
fjárfesta í miklum birgðum eða stofna til íþyngjandi skulda. 

 
Herbalife Nutrition ræður alfarið frá því að stofna til skulda eða taka lán til að grípa viðskiptatækifæri Herbalife 
Nutrition. Óheimilt er að nota fjármuni sem eru lánaðir eða veittir í einhverjum tilgangi sem tengist Herbalife 
Nutrition ekki beint (þ.m.t. námslán eða styrki) til að stunda Herbalife Nutrition viðskipti.   
 
 
1.1.3 Aðeins eitt aðildarnúmer heimilt á hvern einstakling 
Einstaklingi er einungis heimilt að eiga, stunda og styðja starfsemi á einu aðildarnúmeri, að undanskildu því 
sem er heimilað í reglunum: Hjón og meðlimir sem stofna til hjónabands, Skilnaður að borði og sæng, 
hjónaskilnaður og sambandsslit við lífsförunaut og Erfðir. (Sjá reglur 2.1.4, 2.3 og 2.4.) Ef einstaklingur leggur 
inn fleiri en eina aðildarumsókn telst það aðildarnúmer gilt sem hann fær í tengslum við fyrstu umsóknina sem 
er móttekin og samþykkt. 
 
 
1.1.4 Árlegt þjónustugjald fyrir aðild 
Árlegt þjónustugjald fyrir aðild („þjónustugjald“) er lagt á meðlimi fyrir tölvuvinnslu og aðra þjónustu sem 
Herbalife Nutrition veitir. Gjaldið verður að berast frá meðlimnum sjálfum og má ekki greiðast af öðrum meðlim. 
Ef meðlimur greiðir ekki gjaldið í síðasta lagi á árlegu viðskiptaafmæli upprunalegrar umsóknar er aðild hans 
slitið. Herbalife Nutrition reynir að minna meðlimi á eindaga greiðslunnar með burðarpósti/rafrænum pósti. Hins 
vegar ber meðlimurinn sjálfur ábyrgð á að greiða gjaldið í tæka tíð. 
 
 
1.1.5 Samþykkt/höfnun þjónustugjalds  
Ef meðlimur hefur brotið reglur Herbalife Nutrition er fyrirtækinu heimilt að synja móttöku á greiðslu 
þjónustugjaldsins. Aðildinni verður þá slitið og Herbalife Nutrition endurgreiðir greitt þjónustugjald.   
 
 
1.1.6 Samskipti við Herbalife Nutrition 
Meðlimum er skylt að gefa Herbalife Nutrition upp fast heimilisfang í heimahúsi eða á starfsstöð og gæta 
þess að allar samskiptaupplýsingar séu réttar á hverjum tíma í gagnaskrá Herbalife Nutrition. Öll skjöl og 
yfirlit sem eru send til Herbalife Nutrition verða að vera vandlega útfyllt, sannleikanum samkvæm og send í 
tæka tíð. 
 
 
 

 
2 Herbalife Nutrition áskilur sér fullan og óskoraðan rétt til að samþykkja eða hafna hvaða umsókn sem er. Þar til umsóknin hefur verið 

samþykkt er umsækjandanum veitt afturkallanlegt leyfi til að kaupa og selja vörur frá Herbalife Nutrition. 
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1.1.7 Rétt innkaupaferli 
Einungis vörur sem eru keyptar beint frá Herbalife Nutrition gilda upp í réttindaöflun, tekjur og hlunnindi 
samkvæmt sölu- og markaðskerfinu. 
 
Meðlimum er óheimilt að leggja inn eða greiða fyrir pantanir fyrir hönd annarra meðlima.3 
 
 
1.1.8 Greiðsla 
 
Sending á greiðslum: 
Meðlimir verða að tryggja að allar greiðslur sem eru sendar til Herbalife Nutrition njóti fullnægjandi heimildar 
og að baki þeim sé nægilegt fé. Meðlimum er óheimilt að nota kreditkort, persónulegar ávísanir eða einhverja 
aðra tegund greiðslu frá meðlimum sínum, smásöluviðskiptavinum eða öðrum einstaklingum til að greiða fyrir 
pantanir sem eru keyptar frá Herbalife Nutrition. 
 
Meðlimir bera fjárhagslega ábyrgð á greiðslum sem er hafnað af einhverri ástæðu.4 
 
Herbalife Nutrition er heimilt að takmarka forréttindi meðlims við innkaup vegna brota á þessari reglu og aðlaga 
viðskiptapunkta og tekjur til að ganga frá skuldfærslum sem ágreiningur ríkir um. 
 
 
Móttaka á greiðslum: 
Þegar meðlimir taka við greiðslum gegnum vefinn eða farsíma verða þeir að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 
 

o Skylt er að bjóða upp á örugga greiðslugátt. Dæmi: 
▪ Square, Flint, Spark Pay, iZettle eða PayPal Here.5 

 
o Skylt er að innleiða viðeigandi öryggisráðstafanir til þess að vernda kreditkorta- eða 

greiðsluupplýsingar um viðskiptavini6 gegn óheimilli birtingu, aðgangi eða berskjöldun. Dæmi: 
▪ Gæta verður þess að senda aldrei kreditkorta- eða greiðsluupplýsingar um viðskiptavini í 

tölvupósti eða sms-skilaboðum þar sem slík upplýsingamiðlun er ekki örugg aðferð til að 
senda kreditkorta- eða greiðsluupplýsingar.  

▪ Ávallt skal geyma kreditkorta- eða greiðsluupplýsingar um viðskiptavini á miðlægum og 
vernduðum stað.  

▪ Framkvæma ber reglulega tiltekt í kreditkorta- eða greiðsluupplýsingum um viðskiptavini og 
eyða þeim um leið og þeirra er ekki lengur þörf eða viðskiptavinurinn heimilar ekki frekari 
notkun á þeim. 

▪ Farga skal á réttan hátt öllum prentuðum eintökum af kreditkorta- eða greiðsluupplýsingum 
um viðskiptavini með því að tæta þau, brenna eða mylja í duft. 

▪ Fylgjast ber vel með, og hlíta, öllum stöðlum sem kveðið er á um í gildandi lögum um 
upplýsingavernd. 

 
o Hlíta verður nýjustu útgáfu af öryggisstaðli alþjóðlegu greiðslukortafyrirtækjanna (PCI-DSS) 

sem gildir um greiðslur með kredit- og debetkortum.7 Greiðslufyrirkomulag sem samræmist 
gildandi kröfum í öryggisstaðli alþjóðlegu greiðslukortafyrirtækjanna (PCI-DSS) tryggir að miðlun, 
vinnsla og geymsla upplýsinga sem varða kredit- og debetkort viðskiptavina samræmist bestu 
starfsháttum sem kveðið er á um í þeim staðli. 

 
  

 
3 Þessi regla gildir nema Herbalife Nutrition fari fram á og móttaki skriflega heimild frá meðlimnum fyrir því að annar einstaklingur 

framkvæmi greiðslu fyrir hans hönd. Einungis er leyft að gefa skriflega heimild fyrir eina tilgreinda pöntun. 
 

4 Herbalife Nutrition gæti lagt aukagjald á meðlim sem fær greiðslu sína endursenda vegna ónógrar innistæðu.  
 

5 Þær öruggu greiðslugáttir sem eru nefndar sem dæmi eru hugsaðar fyrir litlar til miðlungsstórar viðskiptaeiningar. 
 

6 Til kreditkorta- og greiðsluupplýsinga viðskiptavina teljast m.a.: kreditkortanúmer, öryggiskóði og gildistími, bankareikningsnúmer, 

ávísanir og aðrar greiðsluupplýsingar, þ.m.t. kvittanir, dagbækur eða skrár sem innihalda slíkar upplýsingar. 
 

7 Dæmi um verndandi öryggisráðstafanir sem alþjóðlegu greiðslukortafyrirtækin (PCI) gera kröfu um í staðli sínum eru m.a. eldveggir og 

upplýsingakóðun. Farið inn á https://www.pcisecuritystandards.org/ til að fá frekari upplýsingar um þær kröfur sem er kveðið á um í 
öryggisstaðli alþjóðlegu greiðslukortafyrirtækjanna (PCI-DSS). 

https://www.pcisecuritystandards.org/
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Kafli 2 Nánari skilmálar um aðild 
 
2.1 GJALDGENGI TIL AÐ VERÐA MEÐLIMUR 
 
2.1.1 Meðlimir verða að vera einstaklingar 
Herbalife Nutrition samþykkir einungis aðildarumsóknir í nafni einstaklinga.Tilkynnt verður um tekjur af aðild 
að Herbalife Nutrition á nafni og þjóðskrárnúmeri („kennitölu“) hvers einstaks meðlims.  
 
 
2.1.2 Tvöföld aðild 
Ef Herbalife Nutrition sker úr um að meðlimur, maki, lífsförunautur eða annar einstaklingur sem tekur þátt í 
aðildarstarfsemi hafi lagt inn fleiri en eina umsókn, eða hafi stundað eða aðstoðað við uppbyggingu á starfsemi 
á öðru aðildarnúmeri, hefur Herbalife Nutrition fulla og óskoraða heimild til: 
  

• að slíta aðildinni sem er skráð á annað eða bæði aðildarnúmerin eða leggja skilyrði á annað þeirra 
eða bæði;  

• að leggja viðurlög eða refsingar á aðildarnúmerin og/eða sponsorana; 
• að aðlaga viðskiptapunkta og þóknanir hjá sponsorum í upplínu annars eða beggja aðildarnúmeranna 

í ótiltekinn tíma áður en viðkomandi aðildarnúmer er flutt eða fellt niður; 
• að grípa til annarra aðgerða sem fyrirtækið telur viðeigandi. 

 
Í tilvikum um tvöfalda aðild og svipuð brot má heimila meðlimnum að halda aðild sinni að Herbalife Nutrition 
áfram, en hann verður þá að staðsetja sig á réttum stað í undirlínu viðeigandi sponsors í samræmi við ákvörðun 
Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition mun ákvarða ráðstöfun á undirlínum þess aðildarnúmers sem er fellt 
niður. 
 
 
2.1.3 Lágmarksaldur fyrir aðild 
Einstaklingur verður að vera minnst 18 ára gamall til að sækja um aðild eða taka þátt í Herbalife Nutrition 
viðskiptum annars meðlims.8 

 
 
2.1.4 Hjón og meðlimir sem stofna til hjónabands 
Hjónum og lífsförunautum9 er einungis heimilt að taka þátt í starfsemi á einu aðildarnúmeri. Ef tveir meðlimir 
stofna til hjónabands verða þeir að afsala sér öðru aðildarnúmerinu. Ef tveir meðlimir stofna til sambands sín 
á milli sem lífsförunautar verða þeir að afsala sér öðru aðildarnúmerinu. Eina undantekningin frá þessari reglu 
er þegar hvort aðildarnúmer fyrir sig er komið á Supervisoraþrepið eða enn hærra á þeim tíma þegar stofnað 
er til hjónabands eða sambands við lífsförunaut. Í því tilviki er hjónunum eða lífsförunautunum heimilt að halda 
áfram starfsemi á sínu eigin aðildarnúmeri hvoru fyrir sig. 
 
 
2.1.5 Viðurkenning til handa maka eða lífsförunaut 
Meðlimum er heimilt að skrá maka sinn eða lífsförunaut á aðildarnúmer sitt svo viðkomandi geti stutt þá í 
viðskiptunum og notið viðurkenningar hjá fyrirtækinu10. Meðlimum er skylt að láta maka sinn eða lífsförunaut 
vita að þeir hafi veitt Herbalife Nutrition þessar upplýsingar og jafnframt að vísa viðkomandi á 
persónuverndarstefnu Herbalife Nutrition á netinu til þess að afla sér frekari upplýsinga. Meðlimurinn verður 
áfram hinn skráði meðlimur. Komi til sambandsslita milli meðlims og maka hans eða lífsförunauts gæti þetta 
hins vegar haft áhrif á eignarhald eða réttindi meðlimsins til aðildarnúmersins11. 
 
 
2.1.6 Aðgerðir maka eða lífsförunauts 
Meðlimur ber ábyrgð á aðgerðum maka síns eða lífsförunauts, óháð því hvort makinn eða lífsförunauturinn 
tekur þátt í aðildarstarfseminni eður ei og óháð því hvort meðlimnum var kunnugt um aðgerðir maka síns eða 
lífsförunauts eður ei. Maki og lífsförunautur verða að hlíta öllum reglum Herbalife Nutrition og landslögum sem 
tengjast Herbalife Nutrition viðskiptunum. Til dæmis er meðlimur ábyrgur ef maki hans eða lífsförunautur býður 
fram eða kynnir einhverjum meðlima eða viðskiptavina Herbalife Nutrition annað viðskiptatækifæri, sem felst í 

 
8 Kröfur um lágmarksaldur eru mismunandi eftir löndum. Til að fá upplýsingar um aldursskilyrði í öðrum löndum ber að hafa samband við 

þjónustudeildina fyrir meðlimi. 
 

9 Lífsförunautur (Life Partner): Í þessum reglum er hugtakið lífsförunautur einskorðað við einstakling sem meðlimur í Herbalife Nutrition 

hefur stofnað til sambands við og tilgreint sem lífsförunaut sinn á „Beiðninni um að bæta inn lífsförunaut“. Viðeigandi eyðublöð er hægt að 
nálgast hjá þjónustudeildinni fyrir meðlimi. 
 

10 Að njóta viðurkenningar hjá fyrirtækinu heimilar til dæmis mætingu á Herbalife Nutrition viðburði og móttöku viðurkenninga fyrir ný afrek 

í viðskiptunum og innan markaðskerfisins. 
 

11 Ef til skilnaðar að borði og sæng/lögskilnaðar við maka eða sambandsslita við lífsförunaut kemur og ágreiningur verður um lagaleg 

og/eða fjárhagsleg atriði sem tengjast aðildarnúmeri, gæti það hvort maka eða lífsförunaut hefur verið bætt á viðskiptareikninginn haft 
áhrif á dómsniðurstöðu í heimalandi þínu. 
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fjölþrepa markaðssetningu eða beinni dreifingu.  
 
Herbalife Nutrition áskilur sér rétt til að slíta aðild ef maki eða lífsförunautur tekur þátt í atferli sem að mati 
Herbalife Nutrition lítillækkar, skaðar eða veikir orðstír Herbalife Nutrition eða vöruúrvals fyrirtækisins.  
 
 
2.1.7 Fyrrverandi þátttakandi í aðildarstarfsemi 
Fyrrverandi þátttakandi (sem merkir fyrrverandi meðlimur, maki, lífsförunautur eða einstaklingur sem hefur 
tekið þátt í aðildarstarfsemi) verður að uppfylla öll skilyrði um biðtíma áður en hann sækir aftur um aðild í 
undirlínu annars sponsors eða hjálpar til við starfsemi á öðru aðildarnúmeri. (Sjá reglu 2.1.9.) 
 
 
2.1.8 Upplýsingaskylda um fyrrverandi aðildarstarfsemi 
Ef fyrrverandi þátttakandi sækir um aðild á ný verður sá hinn sami að gera Herbalife Nutrition viðvart um fyrri 
þátttöku sína um leið og hann skilar inn umsókn og gefa þá jafnframt upp aðildarnúmer fyrrverandi 
aðildarstarfsemi. Heimilt er að slíta aðild ef meðlimur lætur hjá líða að upplýsa Herbalife Nutrition um aðgerðir 
sínar tengdar öðru aðildarnúmeri eða gefur misvísandi upplýsingar þar að lútandi. 
 
 
2.1.9 Biðtími 
 Biðtíminn er aðgerðaleysistímabil þar sem fyrrverandi þátttakendum (þ.e. fyrrverandi meðlim, maka, 
lífsförunaut eða einstaklingi sem hefur tekið þátt í aðildarstarfsemi) er óheimilt að taka þátt í Herbalife Nutrition 
viðskiptum á nokkurn hátt áður en skipt er um sponsor. 
 
Biðtími: 

• Supervisorar og lægri þrep: eitt ár. 

• World Team og hærri þrep: tvö ár (frá því að aðildarnúmer er fellt niður – vegna uppsagnar eða 
gjaldfallins árlegs þjónustugjalds fyrir aðild). 

 
Á biðtímanum er fyrrverandi þátttakendum óheimilt:  
 

• að taka á nokkurn hátt þátt í Herbalife Nutrition viðskiptum; 
• að selja hvers kyns vörur eða gögn frá Herbalife Nutrition; 
• að virkja aðra í viðskiptunum sem sponsor eða bjóða öðrum viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition; 
• að kynna, aðstoða við eða styðja aðildarstarfsemi einhvers meðlims; 
• að mæta í þjálfun eða á fundi á vegum Herbalife Nutrition eða meðlims; 
• að heimsækja næringarklúbba, nema viðkomandi mæti þar eingöngu í hlutverki viðskiptavinar og sé 

ekki þátttakandi í viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition á nokkurn hátt. 
• að kaupa vörur til annars en einkanota. 

Biðtíminn er reiknaður út sem hér segir: 
 

Dæmi 1: Meðlimur segir upp aðild  

 
Supervisorar og lægri þrep World Team og hærri þrep 

Dagsetning aðildarsamnings 
(umsóknar) 

1. janúar 2020 1. janúar 2020 

Dagsetning uppsagnar á aðild 28. ágúst 2021 28. ágúst 2021 

Tímabil biðtíma 28. ágúst 2021 – 27. ágúst 2022 28. ágúst 2021 – 27. ágúst 2023 

Dagsetning þegar þessi meðlimur 
væri gjaldgengur til að skrifa undir 
nýja aðildarumsókn í undirlínu annars 
sponsors 

28. ágúst 2022 28. ágúst 2023 

 

Dæmi 2: Meðlimur greiðir ekki árlegt þjónustugjald fyrir aðild 

 Supervisorar og lægri þrep World Team og hærri þrep 

Dagsetning aðildarsamnings 
(umsóknar) 

1. janúar 2020 1. janúar 2020 
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Dagsetning þegar árlegt þjónustugjald 
fellur á gjalddaga (viðskiptaafmæli) en 
er ekki greitt 

1. janúar 2021 1. janúar 2021 

Tímabil biðtíma 1. janúar 2021 – 31. desember 2021 1. janúar 2021 – 31. desember 2022 

Dagsetning þegar þessi meðlimur 
væri gjaldgengur til að skrifa undir 
nýja aðildarumsókn í undirlínu annars 
sponsors 

1. janúar 2022 1. janúar 2023 

 
Eftir að biðtíminn er liðinn er fyrrverandi þátttakanda heimilt að sækja um nýja aðild í undirlínu annars sponsors. 
 
Undanþága frá biðtíma 
Ef fyrrverandi þátttakandi óskar eftir að sækja um nýja aðild í undirlínu upprunalegs sponsors og sá sponsor 
hefur haldist á sínum upprunalega stað í línutengdum meðlimahópi sínum er Herbalife Nutrition heimilt að falla 
frá biðtímanum. 
 
 
2.2 FRAMSAL AÐILDARNÚMERS 
 
2.2.1 Yfirfærsla, sala eða framsal aðildarnúmers 
Yfirfærsla, sala eða framsal einhverra réttinda eða hagsmuna sem tengjast aðild eru bönnuð nema Herbalife 
Nutrition hafi heimilað það skriflega fyrirfram samkvæmt endanlegu úrskurðarvaldi sínu. 
 

Meðlim er óheimilt að framselja aðildarnúmer sitt til þess að koma sér undan reglum Herbalife Nutrition eða 
landslögum. Ef Herbalife Nutrition verður kunnugt um að fyrrverandi meðlimur (framseljandi), og/eða maki eða 
lífsförunautur framseljandans, hafi tekið þátt í framferði eða atferli sem teldist brotlegt gegn reglum  
 
fyrirtækisins, eftir að fyrirtækið hefur heimilað framsalið, er Herbalife Nutrition heimilt að leggja viðurlög á 
framselda aðildarnúmerið.   
 
 
2.2.2 Einungis er heimilt að yfirfæra eða framselja aðildarnúmer til einstaklings sem er ekki meðlimur 
í Herbalife Nutrition 
Einungis er heimilt að yfirfæra eða framselja aðildarnúmer til einstaklings sem er ekki meðlimur í Herbalife 
Nutrition, að undanskildu því sem er heimilað í reglu 2.4. Herbalife Nutrition mun ekki taka framsalsbeiðni til 
álita ef áformaður meðlimur (framsalshafinn) hefur á einhvern hátt tekið þátt í Herbalife Nutrition viðskiptunum 
á undangengnu 12 mánaða tímabili. 
 
 
2.2.3 Staða og ávinningur 
Afrek hvers meðlims eru hans eigin. Þess vegna er ekki víst að staða og ávinningur sem meðlimur hefur áunnið 
sér framseljist með aðildarnúmerinu, þótt heilmild fáist fyrir yfirfærslu eða framsali þess. Krafa getur verið gerð 
um að framsalshafinn uppfylli öll skilyrði varðandi réttindaöflun fyrir stöðu og tekjur eftir að yfirfærsla eða 
framsal hefur átt sér stað. Hér er meðal annars átt við skilyrði fyrir að verða Supervisor, öðlast aðild að TAB 
Team og taka þátt í skemmtiferðum eða fyrir hvers kyns öðrum réttindum hvers meðlims fyrir sig. 
 
 
2.2.4 Ábyrgð eftir framsal 
Eftir framsal aðildarnúmers gildir eftirfarandi: 
 

• Framsalshafinn ber ábyrgð gagnvart Herbalife Nutrition á hvers kyns brotum á reglum fyrirtækisins 
sem framin hafa verið af framseljandanum eða fyrir hans hönd í tengslum við aðildarstarfsemina. 

 

• Í sex mánaða tímabil eftir að framsalið gengur í gildi ber að meðhöndla aðgerðir framseljandans og/eða 
maka eða lífsförunauts framseljandans, sem teldust brot gegn reglum Herbalife Nutrition ef 
framseljandinn væri enn meðlimur, eins og framsalshafinn hefði framið viðkomandi brot sjálfur. 

 
 
2.3 SKILNAÐUR AÐ BORÐI OG SÆNG, HJÓNASKILNAÐUR OG SAMBANDSSLIT VIÐ LÍFSFÖRUNAUT 
 
2.3.1 Stofnun nýs aðildarnúmers 

Ef maki eða lífsförunautur meðlims óskar eftir að halda áfram að stunda Herbalife Nutrition viðskipti meðan 
á hjónaskilnaðarferli eða sambandsslitum við lífsförunaut stendur, eða strax í kjölfarið, verða meðlimurinn og 
makinn/lífsförunauturinn að hefja nýja og sjálfstæða aðildarstarfsemi með því að stofna nýtt aðildarnúmer, hvor 
fyrir sig, í undirlínu sponsors upphaflega meðlimsins. Herbalife Nutrition fellir úr gildi þau forréttindi sem 
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upphaflega aðildarnúmerið naut við innkaup og beitir síðan „tengingu “ til þess að færa nýju og sjálfstæðu 
aðildarnúmerunum, hvoru fyrir sig, til tekna þá viðskiptastarfsemi sem hefur safnast á upphaflega 
aðildarnúmerið. (Sjá reglu 2.3.4.) Eftir það verður hvor meðlimur fyrir sig að nota sitt eigið aðildarnúmer í 
viðskiptum sínum. 
 

JANE SMITH 
(Sjálfstætt aðildarnúmer) 

B 

 JANE SMITH/ BOB 
SMITH 

(Upphaflegt 
aðildarnúmer) 

A 

 
BOB SMITH 

(Sjálfstætt aðildarnúmer) 
C   

 
Óheimilt er að skipta upphaflegri aðildarstarfsemi og undirlínunum sem tilheyra henni milli meðlims og 
fyrrverandi maka/lífsförunauts. Til dæmis er þeim óheimilt að „skipta“ aðildarstarfseminni með því að færa 
hvorum einstaklingi fyrir sig 50% eignarhald. 
 
Nauðsynlegt er að eftirfarandi skjöl berist Herbalife Nutrition svo unnt sé að stofna nýtt aðildarnúmer:  
 
Frá hjónum sem skilja lögskilnaði 
• Nýútfylltir og undirritaðir samningar um aðild, bæði fyrir meðliminn og makann, með sama sponsor og var 

skráður á upphaflega aðildarnúmerið. 

• Undirritað og lögbókað eyðublað varðandi hjónaskilnað og skilnað að borði og sæng. 

• Afrit af lögskilnaðarbeiðni, samningi um fjárskipti eða endanlegum dómsúrskurði um hjónaskilnað. 

• Nýútfyllt og undirrituð eyðublöð varðandi mánaðarlegan bónus TAB Team, bæði fyrir meðliminn og 

makann, þar sem nýju og sjálfstæðu aðildarnúmerin eru tilgreind (gildir eingöngu um aðildarnúmer sem 

eru komin upp í TAB Team). 

Frá lífsförunautum sem slíta sambandi sínu 
• Nýútfylltir og undirritaðir samningar um aðild, bæði fyrir meðliminn og lífsförunautinn, með sama sponsor 

og var skráður á upphaflega aðildarnúmerið. 

• Undirritað og lögbókað eyðublað frá báðum aðilum til að staðfesta sambandsslit við lífsförunaut.(Skili 

báðir aðilar ekki inn undirrituðu og lögbókuðu eyðublaði verður krafist dómsúrskurðar um sambandsslitin.) 

• Nýútfyllt og undirrituð eyðublöð varðandi mánaðarlegan bónus TAB Team, bæði fyrir meðliminn og 

lífsförunautinn, þar sem nýju og sjálfstæðu aðildarnúmerin eru tilgreind (gildir eingöngu um aðildarnúmer 

sem eru komin upp í TAB Team). 

 
Ef meðlimur gengur í nýtt hjónaband eða tilgreinir nýjan lífsförunaut er heimilt að skrá nafn nýja makans eða 

lífsförunautsins á hið nýja og sjálfstæða aðildarnúmer meðlimsins svo viðkomandi geti stutt meðliminn í 
viðskiptunum og   eigi kost á viðurkenningum. 

 

JANE SMITH 
(Sjálfstætt aðildarnúmer) 

B 

 JANE SMITH/ BOB 
SMITH 

(Upphaflegt 
aðildarnúmer) 

A 

 BOB og BARBARA 
SMITH 

(Nýr maki) 
(Sjálfstætt aðildarnúmer) 

C 

  

 
Fleiri en einn lögskilnaður eða sambandsslit: 
Herbalife mun eingöngu tengja eitt par af aðildarnúmerum einstaklinga sem hafa skilið lögskilnaði eða slitið 
sambandi sínu. Í tilviki um fleiri en einn lögskilnað við maka eða sambandsslit við lífsförunaut er seinni maka 
eða lífsförunaut heimilt að stofna aðskilið aðildarnúmer í kjölfar lögskilnaðar eða sambandsslita, en það 
aðildarnúmer verður ekki tengt á neinn hátt.  
 
Til dæmis, ef Bob og Barbara skilja lögskilnaði er Barböru heimilt að stofna nýtt og sjálfstætt aðildarnúmer 
(„D“) í undirlínu sponsors upphaflega aðildarnúmersins, en það númer verður ekki tengt aðildarnúmeri Bobs 
(„C“). 
 

JANE SMITH 
(Sjálfstætt aðildarnúmer) 

(Fyrsti 
lögskilnaður/sambandsslit) 

B 

 JANE SMITH / BOB 
SMITH 

(Upphaflegt 
aðildarnúmer) 

A 

 BOB SMITH 
(Sjálfstætt aðildarnúmer) 

(Fyrsti 
lögskilnaður/sambandsslit) 

C 

 BARBARA SMITH 
(Sjálfstætt aðildarnúmer) 

(Annar 
lögskilnaður/sambandsslit) 

D 

   

 
Þrep aðildarnúmers Barböru („D“) í sölu- og markaðskerfinu verður ákvarðað á grundvelli viðskiptanna sem 
hafa náðst á aðildarnúmeri („C“). Til dæmis, ef viðskiptin á aðildarnúmeri („C“) skipa því á GET Team 
tekjuþrepið mun nýtt aðildarnúmer Barböru („D“) verða stofnað í GET Team. 
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JANE SMITH 
(Sjálfstætt aðildarnúmer) 

(Fyrsti 
lögskilnaður/sambandsslit) 

Pres Team 
B 

 
 
 

JANE SMITH / BOB 
SMITH 

(Upphaflegt aðildarnúmer) 
Pres Team 

A 

 BOB SMITH 
(Sjálfstætt aðildarnúmer) 

(Fyrsti 
lögskilnaður/sambandsslit) 
(Á GET Team tekjuþrepi) 

C 

 BARBARA SMITH 
(Sjálfstætt aðildarnúmer) 

(Annar 
lögskilnaður/sambandsslit) 

GET Team 
D 

   

 
 
2.3.2 Beiðnir um breytingar sem varða upphaflegt aðildarnúmer 
Hægt er að fá samþykki hjá Herbalife Nutrition fyrir breytingum sem varða upphaflegt aðildarnúmer. Allar slíkar 
beiðnir verða að vera undirritaðar og lögbókaðar af báðum aðilum, nema Herbalife Nutrition móttaki staðfest 
afrit af endanlegum dómsúrskurði um lögskilnað.  
 
Fjarlæging á nafni maka eða lífsförunauts: Herbalife Nutrition verður að móttaka útfyllta beiðni um að fjarlægja 
maka eða beiðni um að fjarlægja lífsförunaut til þess að afskrá nafn maka eða lífsförunauts af aðildarnúmeri. 
 
Greiðslur: Herbalife Nutrition verður að móttaka útfyllta greiðslubeiðni til að gera breytingar á greiðslum. Síðari 
beiðnir verða að vera undirritaðar og lögbókaðar af báðum aðilum. Tekjuyfirlit varðandi upphaflega 
aðildarnúmerið verða póstlögð á heimilisfangið sem Herbalife Nutrition hefur á skrá, nema báðir aðilar skili inn 
skriflegu og lögbókuðu fyrirmælabréfi. 
 
Framsal: Herbalife Nutrition verður að móttaka útfyllt eyðublað varðandi hjónaskilnað og skilnað að borði og 
sæng, eða eyðublað til að staðfesta sambandsslit við lífsförunaut, til að framselja aðildarnúmer til einstaklings 
sem er ekki meðlimur, fyrrverandi maki eða fyrrverandi lífsförunautur.  
 
Eftirfarandi reglur gilda ef meðlimur framselur aðildarnúmer og ákveður að stofna nýtt aðildarnúmer: 

• Starfsemin á nýja aðildarnúmerinu verður að vera sjálfstæð frá starfseminni á upphaflega 
aðildarnúmerinu. 

• Framgangur innan sölu- og markaðskerfisins, umboðslaun, mánaðarlegir bónusar og aðrar tekjur munu 
eingöngu byggjast á því sem afrekað hefur verið á hinu nýja aðildarnúmeri. 

 
Uppfylla verður eftirfarandi skilyrði til þess að Herbalife Nutrition geti samþykkt nýja umsókn innan eins árs frá 
framsalinu: 

• Upphaflega aðildarnúmerið og nýja aðildarnúmerið verða að heyra undir sama sponsor. 
• Staða nýja aðildarnúmersins í sölu- og markaðskerfinu jafngildir stöðu upphaflega aðildarnúmersins á 

þeim tímapunkti sem framsalið á sér stað. 
 
Ef aðildarnúmerið sem óskað er eftir framsali á er tengt öðru aðildarnúmeri vegna undangengins 
hjónaskilnaðar verða endanleg slit á öllum tengslum framselda aðildarnúmersins við þetta fyrra aðildarnúmer. 
 
 
2.3.3 Innskráning í undirlínu annars sponsors / þátttaka í aðildarstarfsemi annars meðlims 
Til að innskrá sig í undirlínu annars sponsors er nauðsynlegt að eftirfarandi skjöl berist til Herbalife Nutrition 
frá viðkomandi meðlim, maka eða lífsförunaut:12 
 

 
Frá hjónum sem skilja lögskilnaði 

• Nýútfylltur og undirritaður samningur um aðild. 
• Undirritað og lögbókað eyðublað varðandi hjónaskilnað og skilnað að borði og sæng. 
• Afrit af skilnaðarbeiðni, samningi um fjárskipti eða endanlegum dómsúrskurði um hjónaskilnað eða 

gögn frá dómstól þar sem staðfestur er bráðabirgðaúrskurður um að fjárfélagi hjónanna hafi verið slitið. 
 
Frá lífsförunautum sem slíta sambandi sínu 

• Nýútfylltur og undirritaður samningur um aðild. 
• Undirritað og lögbókað eyðublað frá báðum aðilum til að staðfesta sambandsslit við lífsförunaut. 

(Skili báðir aðilar ekki inn undirrituðu og lögbókuðu eyðublaði verður krafist dómsúrskurðar um sambandsslitin.) 
 
Þessu til viðbótar verður meðlimur, maki eða lífsförunautur að hlíta skilyrðinu um biðtíma. Biðtími er ákvarðaður 
samkvæmt skilmálum í reglu 2.1.9 (Biðtími) eða miðað við útgáfudag dómsskjals sem móttekið er, hvorn 
daginn sem ber síðar upp. 
 
Athugið: Stofnun nýs aðildarnúmers í undirlínu annars sponsors krefst kaupa á meðlimapakka Herbalife 
Nutrition (HMP) og hlunnindin hefjast með 25% afsláttarkjörum, án nokkurra tengsla við upphaflegt 
aðildarnúmer. 
 
 

 
12 Eyðublöð og umsóknir er hægt að nálgast hjá þjónustudeildinni fyrir meðlimi.  
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2.3.4 Hjónaskilnaður og sambandsslit við lífsförunaut og sölu- og markaðskerfi Herbalife Nutrition 
 

Heildarviðskipti (Total Volume, TV): Uppsafnaðir viðskiptapunktar á upphaflegu aðildarnúmeri verða færðir 
sjálfstæðu aðildarnúmerunum til tekna til viðbótar við þeirra eigin viðskiptapunkta („tenging“). Samtalan er lögð 
til grundvallar þegar reiknað er út gjaldgengi til að fá umboðslaun, vinna sér inn ný réttindi, endurnýja réttindi 
og/eða fá mánaðarlegan bónus.  
 
Við útreikning á umboðslaunaprósentu upphaflega aðildarnúmersins eru viðskipti á því aðildarnúmeri lögð 
saman við viðskipti á sjálfstæðu aðildarnúmerunum hvoru fyrir sig. 
 
Réttur upphaflega aðildarnúmersins til að fá mánaðarlegan bónus er reiknaður út á grundvelli þess sjálfstæða 
aðildarnúmers sem nær bestum árangri. 
 
Dæmi: 
 
Viðskiptapunktar 
 

Viðskipti B og C verða sem hér segir: 
 

B + A og C + A 
 

B  A  C 

JANE SMITH 
(Sjálfstætt aðildarnúmer) 

 
JANE SMITH 

(Upphaflegt aðildarnúmer) 

 
BOB SMITH 

(Sjálfstætt aðildarnúmer)   

Heildarviðskipti (TV): 
2.000 VP 

(2.000 VP + 500 VP = 
2.500 VP) 

 Heildarviðskipti (TV): 
500 VP 

(2.000 VP + 500 VP + 
1.500 VP = 4.000 VP) 

 Heildarviðskipti (TV): 
1.500 VP 

(1.500 VP + 500 VP = 
2.000 VP) →

  

→
 

 →
 

5% umboðslaun  5% umboðslaun  4% umboðslaun 

Umboðsstig (Royalty Override Points, RO) 
 

Umboðsstig til að reikna út mánaðarlegan bónus leggjast saman sem hér segir: 
 

B + A og C + A 
 

B  A  C 

PRESIDENT’S TEAM 
JANE SMITH 

(Sjálfstætt aðildarnúmer) 

 PRESIDENT’S TEAM 
JANE SMITH 

(Upphaflegt aðildarnúmer) 

 PRESIDENT’S TEAM 
BOB SMITH 

(Sjálfstætt aðildarnúmer) 
  

9.000 umboðsstig (RO) 
(9.000 RO + 1.000 RO = 

10.000 RO) 

 
1.000 umboðsstig (RO) 

 8.000 umboðsstig (RO) 
(8.000 RO + 1.000 RO = 

9.000 RO) 

→
 

 

→
 

 

→
 

6% mánaðarlegur bónus  6% mánaðarlegur bónus  4% mánaðarlegur bónus 

 
Skilyrði: Hvoru sjálfstæðu aðildarnúmeri fyrir sig er skylt að hlíta reglunni um 10 smásöluviðskiptavini, 
70% reglunni og auk þess öllum öðrum skilyrðum fyrir að vinna sér inn umboðslaun. Hvoru sjálfstæðu 
aðildarnúmeri fyrir sig er einnig skylt að ná nauðsynlegum viðskiptum til að uppfylla skilyrði um jöfnunarviðskipti 
sem miðast við meðlimi í eigin undirlínum sem eru að afla sér réttinda til að verða Supervisorar. Unnt er að fá 
tímabundið þá afsláttarprósentu sem upphaflega aðildarnúmerið naut við innkaup til þess að uppfylla skilyrði 
um jöfnunarviðskipti vegna verðandi Supervisora í undirlínunum. 
 
Viðurkenningar: Hvort aðildarnúmer fyrir sig fær viðurkenningu fyrir eigin afrek samkvæmt sölu- og 
markaðskerfinu. Upphaflega aðildarnúmerið fær engar viðurkenningar. Ef upphaflegt og sjálfstætt 
aðildarnúmer komast upp í President’s Team fær félagi í President’s Team í upplínunni einungis einn demant, 
enda samræmist það úthlutun demanta fyrir aðildarnúmer sem ekki er stofnað til í kjölfar hjónaskilnaðar eða 
sambandsslita við lífsförunaut.  
Ef einungis annað sjálfstæða aðildarnúmerið uppfyllir skilyrðin til að fá demant færist það aðildarnúmer eitt og 
sér upp demantaþrepin. 
 
Viðburðir: Reglur varðandi mætingarrétt á viðburði eru sérstakar fyrir hvern viðburð fyrir sig og geta þannig 
verið mismunandi. Vinsamlegast skoðið gögn um viðburðinn til að fá upplýsingar um gistingu, miða, ferðir og 
annað sem viðburðinn varðar. 
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2.4 ERFÐIR13  
Heimilt er að framselja aðildarnúmer látins meðlims til erfingja eftir því sem gildandi landslög og reglur Herbalife 
Nutrition leyfa og að fengnu samþykki fyrirtækisins sem ber ekki að synja því án málefnalegra ástæðna..14 

 
Meðlim er heimilt að eiga og stunda starfsemi á að hámarki þremur aðildarnúmerum – sínu eigin og allt að 
tveimur öðrum sem fengist hafa með erfðum. Heimilt er að flytja aðildarnúmer beint á nafn erfingjans eða, ef 
um er að ræða aðildarnúmer sem komist hefur upp í TAB Team, til fyrirtækis í eigu erfingjans.15 
 
Gefa ber undanþágu frá biðtímanum (sem gerð er grein fyrir í reglu 2.1.9) fyrir erft aðildarnúmer, ef hið línulega 
samband milli þess aðildarnúmers sem erfinginn á fyrir og eins eða fleiri aðildarnúmera sem hann erfir er 
lóðrétt (þ.e. númerin eru í sömu línu). 
 
Erfinginn verður að skila inn öllum gögnum sem Herbalife Nutrition fer fram á, samkvæmt endanlegu 
úrskurðarvaldi sínu.  
 
Beiðnir um niðurfellingu á aðildarnúmeri látins meðlims verður að leggja beint inn til þjónustudeildarinnar fyrir 
meðlimi. 
 
 
2.5 SLIT Á AÐILD 
 

Markmið Herbalife Nutrition er að uppfylla og fara fram úr þörfum og væntingum einstaklinga sem hafa áhuga 
á að selja vörur frá Herbalife Nutrition og/eða byggja upp heilsteypt og sjálfstæð viðskipti. Á sama hátt er 
tilgangurinn með þessum kafla að veita fullvissu um, eða með öðrum orðum að tryggja, að nýrri meðlimir átti 
sig á þeirri ríku áherslu sem Herbalife Nutrition leggur á velgengni þeirra og að þeir deili með Herbalife Nutrition 
þeirri skoðun að tengsl þeirra við fyrirtækið séu dýrmæt.   

 
2.5.1 Uppsögn 
Meðlim er heimilt að segja upp aðild sinni með því að skila inn undirrituðu uppsagnarbréfi til 
þjónustudeildarinnar fyrir meðlimi. Rafrænar beiðnir eru samþykktar ef þær berast frá tölvupóstfanginu sem er 
á skrá. Uppsögnin tekur gildi þegar hún hefur verið móttekin og samþykkt hjá Herbalife Nutrition. 
 
 
2.5.2 Uppsögn innan 90 daga 
Ef meðlimur ákveður að segja upp aðild sinni innan 90 daga frá þeim degi þegar Herbalife Nutrition samþykkti 
umsóknina og samninginn um aðild á viðkomandi meðlimur rétt á fullri endurgreiðslu á kostnaði meðlimapakka 
Herbalife Nutrition (HMP). 
 
 
2.5.3 Endurkaup á birgðum 
Hvenær sem meðlimur hættir í viðskiptunum er honum heimilt að skila ónotuðum vörum og gögnum sem keypt 
hafa verið frá Herbalife Nutrition innan síðustu 12 mánaða og er skilað til Herbalife Nutrition í óopnuðu og 
endurseljanlegu ástandi. Ef um er að ræða vörur sem voru ekki keyptar beint frá Herbalife Nutrition verður 
meðlimurinn að leggja fram sönnun um kaupin. Herbalife Nutrition sér um að vörurnar verði sóttar og greiðir 
sendingargjöld fyrir skil á þeim til Herbalife Nutrition. Sendingar- og umsýslukostnaður sem var greiddur fyrir 
upprunalegu pöntunina fæst ekki endurgreiddur.  

 
13 Varðandi skipulagningu dánarbúa og erfðir býður Herbalife Nutrition upp á sértæka aðstoð við áframhald viðskipta á viðkomandi 

aðildarnúmeri. Vinsamlegast leitið frekari upplýsinga hjá þjónustudeildinni fyrir meðlimi. 
 

14 Framsalstilkynningu vegna andláts er hægt að nálgast hjá þjónustudeildinni fyrir meðlimi.. 
 

15 Erfð aðildarnúmer eru talin vera sjálfstæðar einingar og hver slík eining verður að uppfylla kröfur um viðskiptaaðgerðir, 

viðskiptapunktasöfnun fyrir vörusölu og önnur umbunarskilyrði sem kveðið er á um í sölu- og markaðskerfi Herbalife Nutrition, að 
undanskildum áföngum í uppsöfnun viðskiptapunkta sem gefin eru afreksverðlaun fyrir einu sinni á viðskiptaferlinum, en þá má leggja 
saman heildarviðskipti erfingjans sjálfs og heildarviðskipti á hinu erfða aðildarnúmeri. Erfinginn er ábyrgur fyrir greiðslu á gjöldum og 
skuldum sem tilheyra hverju aðildarnúmeri fyrir sig. 
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Kafli 3 Viðskiptastarfsemi 
 

Bein dreifing kristallar þau verðmæti sem er miðlað til viðskiptavina með persónulegum tengslum og 
góðri þjónustu. Einungis persónuleg tengsl af þessu tagi geta tryggt að viðskiptavinir fái sérsniðna 
fræðslu um vörurnar frá Herbalife Nutrition og uppskeri ávinninginn af því að vera hluti af samfélaginu 
í kringum fyrirtækið og ýmiss konar félags- og íþróttastarfi sem því tengist. Þetta eru mikilvægir þættir 
í viðskiptunum og þeir liggja til grundvallar hinni traustu og viðvarandi smásölu sem er nauðsynleg 
undirstaða viðskiptanna hjá sérhverjum meðlim.  

 
3.1 FRAMKVÆMD VIÐSKIPTANNA 
 
3.1.1 Almenn reglufylgni 
Í hverju því landi þar sem meðlimir stunda Herbalife Nutrition viðskipti er þeim skylt að hlíta öllum lögum og 
reglum, þ.m.t. öllum landslögum og reglum Herbalife Nutrition, sem lúta á einhvern hátt að því hvernig þeir 
standa að Herbalife Nutrition viðskiptunum. Meðlimum er ætlað að fara yfir þessar starfsreglur með meðlimum 
í undirlínum sínum. 
 
Þar að auki er meðlimum óheimilt að hvetja aðra meðlimi til þess að brjóta skilmála samninga sinna við 
Herbalife Nutrition, hvers kyns reglur sem Herbalife Nutrition hefur gefið út eða landslög. 
 
 
3.1.2 Meðlimir eru sjálfstætt starfandi 
Sem meðlimur ert þú sjálfstætt starfandi, þ.e. sjálfstæður verktaki, og ákveður þannig m.a. dagskipulag þitt, 
hversu langan tíma þú vilt helga viðskiptunum, útgjöld þín og starfsaðferðir. Sem sjálfstæður verktaki ert þú 
ekki launþegi, umboðsaðili, sérleyfishafi, fjárvörsluaðili eða styrkþegi Herbalife Nutrition eða einhvers annars 
meðlims. Sem sjálfstæður verktaki munt þú ekki njóta neinna réttinda eða ávinnings, sem launþegar hjá 
Herbalife Nutrition gætu notið, né heldur munt þú gera neinar kröfur um hið gagnstæða. 
 
 
3.1.3 Skráning á viðskiptastarfsemi og skattar 
Eftirfarandi þættir lúta löggjöf og kröfum sem eru mismunandi eftir löndum og breytast iðulega:  

• skráningar á viðskiptastarfsemi; 

• VSK (birting, innheimta, skráning og upplýsingaskil); 

• aðrir skattar. 
 
Meðlimum er skylt að uppfylla skyldur sínar varðandi skráningu og leyfi fyrir viðskiptastarfsemi ásamt öllum 
skattskuldbindingum og kröfum um upplýsingaskil, þegar þeir stunda Herbalife Nutrition viðskiptin, hvort sem 
þeir selja utan netsins eða gegnum það.  
 
Þegar Herbalife Nutrition fer fram á það er meðlimum skylt að veita fyrirtækinu upplýsingar um skráningu sem 
varðar viðskiptastarfsemina og/eða skatta. Þar að auki bera meðlimir ábyrgð á og er skylt að tilkynna, án 
ótilhlýðilegrar tafar, um allar breytingar á áður gefnum upplýsingum til Herbalife Nutrition.  
 
 
3.1.4 Varðveisla á orðstír og ímynd Herbalife Nutrition 
Sérhverjum meðlim ber að forðast alfarið hvers kyns framferði (óháð því hvort það tengist Herbalife Nutrition 
viðskiptunum eður ei) sem felur í sér óheiðarleika, lögbrot eða siðspillingu eða sem Herbalife Nutrition 
úrskurðar, samkvæmt fullu og óskoruðu valdi sínu, að geti snert, haft áhrif á eða skaðað orðstír, ímynd, vörur, 
hugverk eða viðskiptavild sem tilheyra Herbalife Nutrition, starfsemi meðlima almennt eða meðlimnum sem 
um ræðir. 
 
 
3.1.5 Hjálp sem má þiggja af öðrum í aðildarstarfseminni 
Viðskiptalíkan Herbalife Nutrition treystir á, og verðlaunar fyrir, bein tengsl meðlima við viðskiptavini sína hvern 
fyrir sig. Þótt meðlimum sé heimilt að þiggja hjálp og stuðning annarra einstaklinga í starfseminni kringum 
Herbalife Nutrition viðskiptin (sjá reglu 3.1.6), er slíkum einstaklingum eingöngu heimilt að veita stuðning við 
utanumhald í viðskiptunum og afgreiðslu á vörum. Meðlimir verða að gæta þess að uppfylla sjálfir 
skuldbindingar sínar um þjónustu við viðskiptavini sem kveðið er á um í reglu 4.3.8. 
 
 
3.1.6 Ábyrgð á framferði annarra sem hjálpa til við aðildarstarfsemi 
Meðlimur ber ábyrgð á framferði þeirra sem hjálpa honum við aðildarstarfsemina. 
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3.1.7 Bann gegn því að tengja önnur félög eða fyrirtæki við Herbalife Nutrition 
Óheimilt er að nota fundi eða hvers kyns aðra starfsemi sem tengist Herbalife Nutrition sem vettvang til að 
viðra persónulegar skoðanir, sem eru ótengdar Herbalife Nutrition, eða til að koma á framfæri einhverjum 
öðrum rekstrar- eða góðgerðarfélögum, fyrirtækjum, viðburðum eða einstaklingum.  
 

Herbalife Nutrition viðskiptin byggjast á jöfnum tækifærum og mismuna engum á grundvelli kyns, kynþáttar, 
trúarskoðana, þjóðernis, forfeðra, litarhafts, aldurs, hjúskaparstöðu, heilsufarsástands/fötlunar, kynhneigðar, 
kynvitundar, kyntjáningar, þess að vera fyrrum hermaður eða stjórnmálatengsla. 
 

Sömuleiðis er meðlimum óheimilt að nota lesefni eða annað efni þar sem komið er á framfæri öðru félagi eða 
einstaklingi, hvort sem er á sviði trúmála, stjórnmála, viðskipta eða félagsmála, eða þar sem gefin eru í skyn 
tengsl við Herbalife Nutrition. 
 
 
3.1.8 Bann gegn því að hvetja til sölu á öðrum vörum eða þjónustu 
Meðan á aðild stendur er meðlim eða maka hans eða lífsförunaut óheimilt að bjóða fram eða kynna meðlim 
eða viðskiptavini Herbalife Nutrition vörur eða viðskiptatækifæri annars fyrirtækis, sem felst í fjölþrepa 
markaðssetningu eða beinni dreifingu. 
 
 
3.1.9 Takmarkanir sem gilda fyrir TAB Team 
Félögum í TAB Team hjá Herbalife Nutrition er óheimilt að vera dreifingaraðilar eða fulltrúar annars fyrirtækis, 
sem felst í fjölþrepa markaðssetningu eða beinni dreifingu, eða taka á annan hátt þátt í eða kynna vörur, 
þjónustu eða tekjutækifæri sem tengjast einhverju slíku fyrirtæki.  
 
Félögum í TAB Team hjá Herbalife Nutrition er óheimilt að eiga meira en fimm prósent í fyrirtæki sem stundar 
beina dreifingu eða fjölþrepa markaðssetningu.16 

 
 
3.1.10 Misnotkun á sölu- og markaðskerfinu 
 

Sölu- og markaðskerfið myndar grunninn að því dreifingarkerfi Herbalife Nutrition sem þjónar bæði 
meðlimum og viðskiptavinum svo einstaklega vel. Því er ætlað að umbuna meðlimum fyrir að veita 
þjálfun, leiðbeiningar og forystu og byggja þannig upp undirlínuhóp af meðlimum sem kaupa vörurnar 
til endursölu til lögmætra lokaviðskiptavina eða til sinnar eigin persónulegu neyslu.  
 
Sköpum skiptir fyrir fyrirtækið og meðlimi þess að standa vörð um heilsteypta ímynd, anda og markmið 
sölu- og markaðskerfisins. Meðlimir sem gerast sekir um misnotkun á markaðskerfinu skaða hið 
viðskiptavinamiðaða eðli Herbalife Nutrition viðskiptalíkansins og gæfumuninn sem meðlimir gera, 
trufla hið fjölþrepa eðli markaðskerfisins og gætu svipt aðra meðlimi þeim fjárhagslegu hvötum sem 
þeir eiga réttilega skilið. Misbrestir í þessu tilliti geta einnig skaðað samfelluna milli framboðs og 
afhendingar varanna frá Herbalife Nutrition til viðskiptavina. Aðeins með því að halda uppi 
metnaðarfyllstu siðferðisstöðlum, sem skipa viðskiptavinum í öndvegi, getur Herbalife Nutrition tryggt 
og varðveitt verðmæti Herbalife Nutrition vörumerkisins til hagsbóta fyrir alla meðlimi. 

 
Meðlimir mega hvorki, beint né óbeint, taka þátt í neinu atferli, starfsháttum eða hegðun sem telst vera 
misnotkun á sölu- og markaðskerfinu. Meðlimum er óheimilt að skipuleggja eða útfæra vörukaup með það 
meginmarkmið fyrir augum að móttaka eða valda því að annar meðlimur móttaki fjölþrepa þóknun eða 
viðurkenningu samkvæmt sölu- og markaðskerfinu (gagnstætt því að kaupa hæfilegt magn af vörum í þeim 
tilgangi að selja þær viðskiptavinum eða nota þær persónulega). 
 
Hér í framhaldinu er listi, sem þó er ekki tæmandi, þar sem talin eru upp dæmi um þær tegundir 
starfshátta sem gætu talist misnotkun á sölu- og markaðskerfinu: 
 
Pantanir 

• Að kaupa vörur í nafni annars meðlims (nema í tilvikum sem eru heimiluð skýrum stöfum í reglu 1.1.7 
Rétt innkaupaferli), þ.m.t. að leggja inn pantanir á viðskiptareikningi annars meðlims á 
www.myherbalife.com/is-IS og/eða deila kreditkortaupplýsingum. 

• Að beina pöntunarbeiðnum viðskiptavina til afgreiðslu hjá öðrum meðlim í undirlínunum, þ.m.t. að taka 
á móti og afgreiða pöntun viðskiptavinar í stað meðlimsins sem viðskiptavinurinn pantaði hjá. 

• Að skapa rugling fyrir viðskiptavini eða blekkja þá varðandi auðkenni þess meðlims sem þeir pöntuðu 
eða munu panta hjá. 

• Að letja meðlim í undirlínu frá því að leggja inn pantanir í því skyni að upplínan geti hagnast, eða sem 

 
16 Þetta felur m.a. í sér bann gegn beinni eða óbeinni þátttöku í fyrirtæki sem stundar beina dreifingu eða fjölþrepa markaðssetningu 

gegnum annan einstakling, aðila eða með sviksamlegum hætti eða blekkingum. 
 

http://www.myherbalife.com/is-IS
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valda í raun þeirri lokaniðurstöðu að upplínan hagnast, samkvæmt sölu- og markaðskerfinu (t.d. ef 
meðlimur A biður undirlínumeðlim B að leggja ekki inn pöntun sem gefur viðskiptapunkta svo 
umboðslaunin færist upp á hærra þrep í meðlimahópnum sem meðlimur A tilheyrir). 

• Að stýra eða hvetja meðlim í undirlínunum til þess að leggja inn pantanir til þess að upplínan hagnist, 
eða sem valda í raun þeirri lokaniðurstöðu að upplínan hagnast, samkvæmt sölu- og markaðskerfinu 
(t.d. ef meðlimur A biður undirlínumeðlim B að leggja inn pantanir þar til náðst hefur sá lágmarksfjöldi 
viðskiptapunkta sem þarf til þess að meðlimur A fái tekjur og biður síðan undirlínumeðlim C að leggja 
inn pantanir þar til náðst hefur sá lágmarksfjöldi viðskiptapunkta sem þarf til þess að meðlimur A fái 
tekjur). 

 
Rangar innskráningaraðferðir 

• Að fylla aðildarumsóknina út með röngum eða villandi upplýsingum. 

• Að fylla út aðildarumsókn fyrir einstakling sem fyrirfinnst ekki eða einstakling sem sinnir ekki í sannleika 
sagt og sjálfstætt aðild sinni að Herbalife Nutrition. 

• Að innskrá nýja umsækjendur hvern undir öðrum í línu, ef þeir hafa engin fyrri tengsl við viðkomandi 
meðlim eða hvor við annan. 

• Að lofa umsækjanda að sponsorinn eða upplínan muni útvega eða staðsetja hjá honum 
undirlínumeðlimi eftir að umsækjandinn er orðinn meðlimur. 

 
Annað 

• Að láta hjá líða að tilkynna Herbalife Nutrition um fengnar upplýsingar sem benda til þess að annar 
einstaklingur hafi gerst sekur um misnotkun á sölu- og markaðskerfinu. 

• Að kenna öðrum meðlimum eða hvetja þá til að taka þátt í misnotkun á sölu- og markaðskerfinu. 
 
Brot og viðurlög 
Herbalife Nutrition rannsakar misnotkun á sölu- og markaðskerfinu í samræmi við fullnustuaðgerðir Herbalife 
Nutrition sem kveðið er á um í kafla 10. Misnotkun á sölu- og markaðskerfinu er alvarlegt brot á 
aðildarsamningnum og því hefur Herbalife Nutrition rétt til að grípa til allra fáanlegra úrræða, þ.m.t. að slíta 
aðildarsamningnum án þess að tilkynna skriflega um það fyrirfram. Meðlimurinn mun einnig teljast ábyrgur fyrir 
hvers kyns skaðabótum sem falla kunna á Herbalife Nutrition vegna misnotkunar á sölu- og markaðskerfinu. 
Önnur viðurlög geta m.a. verið tap á tekjum og áunnum réttindum sem tengjast aðildarnúmerum allra sem hlut 
eiga að máli (beint eða óbeint). Til þess að koma í veg fyrir fjárhagslegt tjón meðlima í upplínunni gæti verið 
nauðsynlegt að grípa til tiltekinna ráðstafana gegn aðildarnúmeri viðkomandi meðlims á rannsóknarstiginu, 
svo sem að svipta hann tímabundið forréttindum sínum við innkaup. 
 
 
3.1.11 Skuldir við Herbalife Nutrition 
Ef meðlimur er í skuld17 við Herbalife Nutrition og þar til hún er að fullu greidd áskilur Herbalife Nutrition sér 
rétt til (i) að draga útistandandi upphæð frá hverri þeirri upphæð sem fyrirtækið skuldar meðlimnum, (ii) að 
halda eftir greiðslu á fjármunum sem meðlimurinn á inni og (iii) að halda eftir viðurkenningu fyrir hvers kyns 
réttindaöflun.  
 
 
3.1.12 Viðtöl eða yfirlýsingar í fjölmiðlum 
Öðru hvoru gæti fréttafólk haft áhuga á að taka viðtal við meðlimi um vörur eða viðskipti Herbalife Nutrition. 
Þótt við kunnum vel að meta að vörunum og viðskiptunum sé sýndur áhugi er einungis fyrirtækinu eða fulltrúa 
sem það tilnefnir heimilt að tala við eða skrifa til fréttamiðla eða annarra fjölmiðla í nafni eða fyrir hönd Herbalife 
Nutrition eða einhverra dótturfyrirtækja þess.  
 
Ef meðlimur er beðinn um viðtal eða yfirlýsingu um Herbalife Nutrition í fjölmiðlum ber honum að framsenda 
beiðni fjölmiðilsins til almannatengsladeildar Herbalife Nutrition („almannatengsladeildarinnar“ – Herbalife 
Nutrition Corporate Communications Department).18 
 
Sömuleiðis er meðlimum óheimilt að bjóða upp á viðtal við sig eða bjóða fulltrúum fréttamiðla eða annarra 
fjölmiðla vísvitandi á fund eða viðburð sem tengist Herbalife Nutrition, án þess að hafa fengið til þess samþykki 
fyrirfram frá almannatengsladeildinni.   
 
 
3.1.13 Framferði með tilliti til áreitni/mismununar 
Herbalife Nutrition bannar hvers kyns ólöglega mismunun og áreitni á vinnustöðum sínum.  
 

 
17 Meðal slíkra skulda geta verið útistandandi upphæðir sem Herbalife Nutrition á inni vegna innkaupa á vörum, breytinga á tekjum sem 

stafa af endurkaupum á birgðum frá meðlimum í undirlínunum, sekta vegna brota á reglum Herbalife Nutrition, greiðslna sem hafa gengið 
til baka vegna ónógrar innistæðu og þjónustugjalda sem eru fallin í eindaga. 
 

18 Unnt er að ná sambandi við almannatengsladeildina með því að senda tölvupóst á media@herbalife.com eða með því að hringja í síma 

800 9896. 

mailto:media@herbalife.com
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3.1.14 Skyldur birgja 
Þegar notuð er þjónusta birgis sem er ótengdur Herbalife Nutrition teljast aðgerðir eða aðgerðaleysi birgisins 
jafngilda aðgerðum eða aðgerðaleysi meðlims að því er varðar að hlíta reglum Herbalife Nutrition og gildandi 
landslögum. Meðlimum er skylt að ganga úr skugga um að þjónusta birgisins samræmist reglum Herbalife 
Nutrition og öllum gildandi landslögum.   
 
 
3.1.15 Auðkenning 
Í samræmi við lög um neytendavernd er meðlim í Herbalife Nutrition skylt, þegar hann býður upp á, selur eða 
gefur út reikning fyrir vörum frá Herbalife Nutrition, að auðkenna sig skýrt og skilmerkilega sem hér segir: 
 

• Sem sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition. 

• Með einstaklingsbundnu/persónulegu nafni. 

• Með því að gefa upp viðskiptaheimilisfang. 

• Með því að gefa upp persónulegt eða viðskiptatengt tölvupóstfang og símanúmer. 
 
Auðkenningar er krafist óháð því hvaða boðleiðir verða fyrir valinu, þ.m.t. á netinu eða utan þess. 
 
 
3.2 ALÞJÓÐLEG VIÐSKIPTI 
 
3.2.1 Starfsemi í löndum eða á svæðum þar sem Herbalife Nutrition hefur enn ekki opnað fyrir viðskipti 
Meðlim er ekki heimilt að taka þátt í neins konar viðskiptastarfsemi sem tengist Herbalife Nutrition í landi þar 
sem Herbalife Nutrition hefur enn ekki opnað opinberlega fyrir viðskipti.19 

 
 
3.2.2 Starfsemi í löndum eða á svæðum þar sem Herbalife Nutrition hefur opnað fyrir viðskipti 
Að því er varðar vörur frá Herbalife Nutrition er þess gætt að efnablanda, framleiðsla og áletranir samræmist 
þeim kröfum sem gilda í hverju landi fyrir sig um vörur og áletranir á þeim. Meðlimum í Herbalife Nutrition er 
ávallt skylt að hlíta öllum reglum og stöðlum Herbalife Nutrition, og þar að auki öllum gildandi lögum og 
reglugerðum í landinu þar sem vörurnar eru seldar, þ.m.t. þeim sem varða efnisinnihald í vörum, vöruskráningu 
og lög og reglugerðir sem að henni lúta, áletranir á vörum, tolla, vörugjöld, skatta, neytendavernd og 
auglýsingar.   
 
 
3.2.3 Starfsemi í Kína 
Ríkisborgurum annarra landa er óheimilt að stunda viðskipti í Kína. Engum meðlim er heimilt að senda (eða 
standa fyrir sendingu á) eða taka með sér vöru frá Herbalife Nutrition á kínverska grund, ekki einu sinni til 
persónulegra nota, neyslu eða sem gjöf. 
 
Meðlimum sem eru skráðir í Kína er óheimilt að kaupa, selja eða dreifa vörum frá Herbalife Nutrition utan Kína. 
 
 
3.2.4 Persónuleg neysla 
Meðlimum er heimilt að kaupa ýmiss konar vörur að eigin vali, samtals að andvirði allt að 1.000 viðskiptapunkta 
í hverjum viðskiptamánuði, til að taka með sér á ferðalögum. Vörur sem eru keyptar til persónulegrar neyslu 
eru ætlaðar til einkanota fyrir meðliminn eða til að deila með nánustu fjölskyldumeðlimum.  
 
 
3.2.5 Bönnuð lönd 
Meðlimur má ekki vera íbúi í „bönnuðum löndum“.20 
 
Meðlim er jafnframt óheimilt, beint eða óbeint, að stunda hvers kyns Herbalife Nutrition tengda 
viðskiptastarfsemi í tengslum við einstakling sem meðlimurinn hefur ástæðu til að ætla að: 
 

 
19 Meðal atferlis, framtaks eða tilrauna sem þetta felur í sér er:  

• Að leita til stjórnvalda varðandi innflutning, útflutning eða dreifingu á vörum frá Herbalife Nutrition. 
• Að skrá eða sækja um leyfi fyrir hugverkum í eigu Herbalife Nutrition, vörum fyrirtækisins eða sölu- og markaðskerfi þess. 
• Að gefa, selja eða dreifa vörum frá Herbalife Nutrition, meðlimapakka Herbalife Nutrition (HMP). 
• Að kynna vörur eða viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition. 
• Að halda fundi sem varða Herbalife Nutrition, vörur fyrirtækisins eða viðskiptatækifæri. 
• Að vera sponsor fyrir eða virkja í viðskiptunum íbúa eða gesti frá löndum þar sem enn hefur ekki verið opnað fyrir viðskipti. 
• Að auglýsa að Herbalife Nutrition muni opna fyrir viðskipti fljótlega eða að vörur frá Herbalife Nutrition verði fljótlega fáanlegar. 

Innifalið í þessu er að leita nýrra viðskiptavina eða meðlima með hvers kyns rafrænum samskiptum, dreifingu lesefnis eða maður á 
mann. 

 

20 Listinn yfir bönnuð lönd er uppfærður öðru hvoru og hægt er að nálgast hann á www.myherbalife.com/is-IS. Aukalegar kröfur geta gilt 

um ríkisborgara bannaðra landa sem eru búsettir utan hins bannaða lands. Vinsamlegast hafið samband við þjónustudeildina fyrir meðlimi 
í síma 800 9896 til að fá frekari upplýsingar. 

http://www.myherbalife.com/is-IS


Bls. 19 af 65 (Inngangur) Íslenska # 603469-IC-00O (Fyrirtækisútgáfa 34P) Endursk. 20-May-2021 

(i) sé íbúi í, eða stundi viðskipti í bönnuðu landi; 
(ii) stundi sölu til íbúa í bönnuðu landi; 
(iii) sé í eigu eða stýrt af aðila sem er staðsettur í, eða einstaklingi sem býr venjulega í, bönnuðu landi. 

 
Viðskiptastarfsemi innifelur en takmarkast ekki við:  
 

• að kynna viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition; 
• að vera sponsor fyrir eða virkja nýja meðlimi eða viðskiptavini; eða 
• að kynna og selja vörur frá Herbalife Nutrition. 

 
Brot á þessari reglu leiðir til þess að aðild verður slitið. 
 
 
3.2.6 OFAC-listi bandaríska fjármálaráðuneytisins 
Meðlimum er ekki heimilt að stunda neins konar viðskiptastarfsemi (sjá reglu 3.2.5) í tengslum við einstakling, 
aðila eða félag, sem er að finna á svonefndum OFAC-lista yfir sérútnefnda ríkisborgara (Specially Designated 
Nationals), eða við nokkurn einstakling, aðila eða félag sem er í eigu eða stýrt af einhverjum á þeim lista. 
OFAC-listanum er haldið úti af skrifstofu bandaríska fjármálaráðuneytisins sem sér um að framfylgja efnahags- 
og viðskiptabönnum (U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control) og hann er að finna á 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List. 
 
 
3.3 VIÐSKIPTAGÖGN 
 

Herbalife Nutrition hefur á boðstólum ókeypis eða ódýra þjálfun, kynningarlesefni og önnur sölugögn til afnota 
fyrir meðlimi, en hins vegar er hugtakið „viðskiptagögn“, eins og það er notað hér, einskorðað við sölugögn 
sem eru ekki framleidd af Herbalife Nutrition. Til „viðskiptagagna“ telst m.a. þjálfun, þjónusta eða vörur frá 
þriðja aðila sem gætu hjálpað meðlimum við að kynna, efla og/eða stýra þeim beinu dreifingarviðskiptum sem 
þeir stunda. Viðskiptagögn geta verið ætluð til að afla sér viðskiptavina, hvetja aðra til að innskrá sig sem 
meðlimi, hafa samskipti við viðskiptavini eða meðlimi eða sinna fjármálastjórn, svo nokkur dæmi séu tekin.  

 
Öll viðskiptagögn verða að fylgja öllum reglum Herbalife Nutrition og gildandi landslögum og það sama gildir 
um meðlimi sem skapa, koma á framfæri, bjóða fram, selja eða nota slík viðskiptagögn.21 

 
 
3.3.1 Óheimilt er að selja viðskiptagögn í hagnaðarskyni 
Meðlimum er heimilt að selja öðrum meðlimum viðskiptagögn á verði sem nemur að hámarki þeim kostnaði 
sem fylgir framleiðslu á því þjálfunarefni, varningi eða þjónustu sem verið er að selja.22 

 
Meðlimum er einungis heimilt að selja öðrum meðlimum viðskiptagögn í þeim tilgangi: 
 

• að selja vörur frá Herbalife Nutrition; 
• að byggja upp Herbalife Nutrition viðskipti; 
• að þjálfa og hvetja meðlimi í undirlínu þess meðlims sem kaupir þau. 

 
Sala meðlima á viðskiptagögnum til annarra meðlima má ekki vera tekjuskapandi framtak sem er stundað í 
staðinn fyrir Herbalife Nutrition viðskipti meðlimsins eða samhliða þeim. 
 
ATHUGIÐ: KYNNING, SALA OG KAUP Á NÝJUM TENGSLUM SEM GÆTU HAFT ÁHUGA Á VÖRUM EÐA 
VIÐSKIPTATÆKIFÆRI HERBALIFE NUTRITION ERU ALGERLEGA BÖNNUÐ, ÓHÁÐ UPPRUNA ÞEIRRA. 
HINS VEGAR ER MEÐLIMUM Í HERBALIFE NUTRITION HEIMILT AÐ SKAPA SÉR NÝ TENGSL TIL EIGIN 
NOTA OG ÞEIM ER EINNIG HEIMILT AÐ MIÐLA ÞESSUM NÝJU TENGSLUM GJALDFRJÁLST TIL 
MEÐLIMA Í UNDIRLÍNUM SÍNUM, AÐ ÞVÍ TILSKILDU AÐ ÞEIR HLÍTI STARFSREGLUM HERBALIFE 
NUTRITION OG ÖLLUM LANDSLÖGUM UM PERSÓNU- OG UPPLÝSINGAVERND. 
 
 
3.3.2 Ný tengsl 
„Ný tengsl“ eru fólk sem gæti haft áhuga á vörum eða viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition og þar að auki 
tengslaskapandi auglýsingar, auglýsingatímar eða ákvörðunarpakkar.  
Meðlimum er heimilt að skapa sér ný tengsl til eigin nota. Meðlimum er einnig heimilt að miðla þessum nýju 

 
21 Meðal annars er þá átt við lög sem varða trúnað um neytendaupplýsingar, persónuverndarréttindi, takmarkanir á símasölu í öllum 

sínum myndum og markaðssetningu gegnum netið. 
 

22 Meðlimum sem selja viðskiptagögn eða innheimta gjöld fyrir einstaka þjálfunarviðburði eða fundi er skylt að fylla út „uppgjörseyðublað 

til að staðfesta hagnaðarleysi“ sem er fáanlegt hjá Herbalife Nutrition og varðveita í að lágmarki tvö (2) ár afrit af þessu eyðublaði, öllum 
tengdum gögnum, reikningum, kvittunum og öðrum fylgiskjölum. Herbalife Nutrition hefur rétt til að biðja um afrit af þessum skjölum og 
ganga úr skugga um að þessari reglu hafi verið fylgt. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
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tengslum gjaldfrjálst til meðlima í undirlínum sínum. Meðlimum er óheimilt að miðla nýjum tengslum sjálfkrafa, 
kerfisbundið eða á annan hátt til meðlims í undirlínunum án þess að tryggja eftirfarandi: 
 

• Gera ber hinum nýju tengslum viðvart og fá samþykki þeirra fyrirfram eða samtímis um að annar 
meðlimur (í undirlínunum) muni sjá um sambandið við þau. 

• Meðlim í undirlínu, sem móttekur hin nýju tengsl, ber að axla fulla ábyrgð á að halda utan um söluna, 
eftirfylgnina og varðveislu á sambandinu við viðskiptavininn.  

• Stofnað verður að hafa verið til hinna nýju tengsla í samræmi við reglur fyrirtækisins og öll lög um 
persónu- og upplýsingavernd.  

 
Meðlimum er óheimilt að selja öðrum meðlimum ný tengsl og meðlimum er óheimilt að kaupa ný tengsl, hver 
sem uppruni þeirra er. 
 
 
3.3.3 Skrifleg heimild fyrir viðskiptagögnum 
Meðlimum er óheimilt að koma á framfæri, bjóða fram eða selja viðskiptagögn til meðlims sem er ekki í þeirra 
eigin undirlínu eða meðlims sem er í þeirra eigin undirlínu en er staðsettur undir félaga í President’s Team í 
línunni, nema aflað hafi verið skriflegs samþykkis fyrirfram frá þeim félaga í President’s Team sem er næst 
fyrir ofan viðkomandi meðlim23. 
 
Ef samþykki er afturkallað verður tafarlaust að hætta að koma á framfæri, bjóða fram eða selja viðskiptagögn, 
nema Herbalife Nutrition ákvarði, samkvæmt endanlegu úrskurðarvaldi sínu, að það yrði skaðlegt 
kaupandanum (t.d. miðja vegu í áskrift). 
 
 
3.3.4 Kynning á viðskiptagögnum frá söluaðilum 
Meðlimum er einungis heimilt að kynna viðskiptagögn frá söluaðilum að því tilskildu: 
 

a) að meðlimurinn hafi sjálfur gengið úr skugga um að söluaðilinn og vörur hans eða þjónusta fylgi í einu 
og öllu reglum Herbalife Nutrition og gildandi landslögum;24 
 

b) að meðlimurinn útvegi Herbalife Nutrition vottun og fylgiskjöl frá löggiltum endurskoðanda til að 
staðfesta að hann hafi ekki móttekið neina greiðslu, hvorki beint né óbeint, og þiggi engan 
fjárhagslegan ávinning frá söluaðilanum.  

 
Meðlimur sem býður upp á vefþjónustu gegnum söluaðila verður að gefa öðrum meðlimum sem nota vefsíðuna 
upp nafn, heimilisfang, bréfsímanúmer, símanúmer og tölvupóstfang söluaðilans. 
 
 
3.3.5 Tilmæli um að hætta að nota eða selja viðskiptagögn 
Ef Herbalife Nutrition kemst að þeirri niðurstöðu að viðskiptagögn brjóti gegn reglum Herbalife Nutrition, 
landslögum eða lagalegum réttindum annarra, eða að hætta sé á að þau skaði orðstír eða ímynd Herbalife 
Nutrition og vörumerkja þess og annarra auðkenna, hefur fyrirtækið rétt til (án nokkurrar bótaskyldu) að krefjast 
þess að meðlimurinn hætti sölu eða notkun á viðkomandi viðskiptagögnum.    
  

 
23 Mæting á viðburði á vegum fyrirtækisins eða sem fyrirtækið er bakhjarl fyrir, t.d. kynningarfundi um viðskiptatækifærið (HOM), 

árangursþjálfunarnámskeið (STS) eða svipaða viðburði er undanskilin þessari reglu. 
 

24 Ef meðlimur á fjárhagslegra hagsmuna að gæta í söluaðila eða einhverjum viðskiptum á hans vegum ber að líta á aðgerðir söluaðilans 

sem aðgerðir meðlimsins að því er varðar reglur Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition mælir hvorki með né leggur nafn sitt við gögn sem 
fyrirtækið hefur ekki framleitt sjálft. 
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VIÐSKIPTAGÖGN OG ÖNNUR VALFRJÁLS ÚTGJÖLD 
 

Eitt af því sem er svo frábært við að vera sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition er að þér er í sjálfsvald sett 

hvernig þú notfærir þér viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition. Það eina sem þú þarft að kaupa er meðlimapakki 

Herbalife Nutrition (HMP) og öll önnur innkaup eru algerlega valfrjáls. Áður en þú stofnar til einhverra frekari útgjalda 
biðjum við þig vinsamlegast að spyrja þig spurninga á borð við þessar:   
 

Skuldasöfnun 
Ætti ég að stofna til skuldar til þess að grípa viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition? 
Þar sem engra lágmarksinnkaupa er krafist og stofnkostnaður er lítill er alger óþarfi að fá lánað reiðufé eða taka lán 

fyrir Herbalife Nutrition viðskiptunum. Við ráðum alfarið frá því að stofna til skulda í tengslum við Herbalife Nutrition 
viðskiptin. Sjá reglu 1.1.2 Ráðið frá skuldasöfnun til þess að fá frekari upplýsingar.  
 

Viðskiptagögn 
Ætti ég að kaupa þjónustu, vörur, hugbúnað eða kerfi sem gætu hjálpað mér að stunda Herbalife Nutrition 
viðskiptin? 
„Viðskiptagögn“ eru þjónusta eða vörur frá þriðja aðila sem gætu hjálpað til við að kynna, efla og/eða stýra þeim 
beinu dreifingarviðskiptum sem þú stundar. Þau geta miðast að því að afla sér viðskiptavina, virkja nýja meðlimi, 
hafa samskipti við viðskiptavini eða meðlimi eða sinna fjármálastjórn, svo nokkur dæmi séu tekin.  
 

Hver sem tilgangurinn er með viðskiptagögnum er engin krafa gerð um þau til þess að innskrá sig, ná framgangi eða 
öðlast velgengni sem meðlimur eða til að þiggja þjálfun og stuðning frá sponsornum sínum og upplínunni. Engum 
er heimilt að halda því fram að krafa sé gerð um viðskiptagögn eða þrýsta á þig til að kaupa þau. Smásala á vörunum 

frá Herbalife Nutrition er kjarninn í farsælum Herbalife Nutrition viðskiptum og viðskiptagögn gætu dregið athyglina 
frá þeirri þungamiðju. 
 

Herbalife Nutrition hefur í boði, ókeypis eða á nafnverði, fjölbreytt úrval af gögnum sem tengjast viðskiptastjórnun. 

Gögnunum frá fyrirtækinu er ætlað að uppfylla þarfir meðlima og hjálpa þeim að stunda farsæl Herbalife Nutrition 
viðskipti sem fylgja settum reglum.   
 

Við ráðleggjum þér eindregið að kaupa aðeins viðskiptagögn ef þú ákveður, eftir hæfilegan tíma sem meðlimur, að 
kostnaðurinn af þeim sé réttlætanlegur miðað við ávinninginn sem búast má við af þeim fyrir viðskiptin, og þá með 

hliðsjón af rauntekjum þínum frá Herbalife Nutrition. 
 

Ef þú kaupir viðskiptagögn biðjum við þig vinsamlegast að hafa einnig hugfast að þú berð ábyrgð á því hvernig þú 

notar þau og hvort þau samræmast starfsreglum Herbalife Nutrition og landslögum. Þar sem Herbalife Nutrition 
hvorki framleiðir þessi gögn né staðfestir ágæti þeirra, tekur fyrirtækið auk þess enga ábyrgð á þeim. 
 

Ef þú lendir hins vegar í ágreiningi vegna viðskiptagagna, sem þú hefur keypt af seljanda sem er meðlimur í Herbalife 
Nutrition, biðjum við þig vinsamlegast að hafa samband við þjónustudeildina fyrir meðlimi í síma 800 9896 og við 
munum reyna að rétta þér hjálparhönd.  
 

Sjá eftirfarandi reglur í þessum starfsreglum til þess að fá frekari upplýsingar: 1.1.1 Takmarkanir á kröfum um 
innkaup, 1.1.2. Ráðið frá skuldasöfnun, 3.3 Viðskiptagögn og 5.1.1 Undirlínuhópnum veitt forysta og þjálfun. 
 

Vörubirgðir 
Ætti ég að kaupa miklar vörubirgðir? 
Ráðleggingar okkar eru að kaupa ekki vörur umfram eigin þarfir. Þeir sem eru orðnir vissir um að þeir vilji hefja 

endursölu á vörum frá Herbalife Nutrition eiga síðan aðeins að kaupa það magn sem þeir eru sannfærðir um að 
geta endurselt innan ásættanlegra tímamarka.  
 

Veljir þú hins vegar að halda takmarkaðar vörubirgðir, til þess að selja til viðskiptavina eða bera fram í næringarklúbbi 
þínum, gættu þess þá eftir sem áður að einskorða innkaup þín við það magn sem þú veist að þú getur endurselt 
innan ásættanlegra tímamarka. Sjá eftirfarandi reglur í þessum starfsreglum til þess að fá frekari upplýsingar: 1.1.1 
Takmarkanir á kröfum um innkaup, 1.1.7 Rétt innkaupaferli og 4.1.3 Afhending og varðveisla pöntunareyðublaða og 
annarra gagna varðandi smásölu. 
 

Starfsstöðvar og næringarklúbbar 
Ætti ég að undirrita leigusamning um og kaupa fastan búnað og annað sem þarf til að opna næringarklúbb 
eða starfsstöð fyrir Herbalife Nutrition viðskiptin? 
Áður en ráðist er í að opna næringarklúbb ráðleggjum við fólki eindregið að afla sér góðrar þjálfunar og reynslu af 

vörunum frá Herbalife Nutrition og viðskiptatækifæri fyrirtækisins. Gefa ber sér nauðsynlegan tíma til að kynnast 
vörunum af eigin raun, kunna skil á öllum notkunarleiðbeiningum um þær, afla sér nægilegrar þekkingar til að geta 
útskýrt skilmerkilega hinn hugsanlega ávinning sem getur fengist af góðri næringu og heilnæmum og virkum lífsstíl 
og tryggja sér umtalsverða reynslu í umsjón eigin viðskipta. Við hvetjum fólk jafnframt til að fylgjast með og kynna 
sér í þaula starfsemi í næringarklúbbum og á starfsstöðvum og velta gaumgæfilega fyrir sér, áður en af stað er farið, 
hvort rétt sé að ráðast í mikil útgjöld eða gangast undir það sem telja mætti umtalsverða skuldbindingu í formi leigu.  
 

Ekkert sem tengist viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition er eða getur talist sérleyfisbundið og því er algerlega óheimilt 
að krefjast greiðslu fyrir kaup á „réttinum“ til að opna eða starfrækja sinn eigin næringarklúbb eða starfsstöð. 
Sömuleiðis átt þú aldrei að greiða neinum fyrir að setja upp næringarklúbb eða starfsstöð fyrir þig. Ef þú hefur hins 

vegar bækistöð í klúbbi eða á starfsstöð, sem tilheyrir öðrum meðlim í Herbalife Nutrition, er eðlilegt að greiða 
sanngjarna leigu fyrir rými eða vinnustöð eða greiða sanngjarnt hlutfall af rekstrargjöldum klúbbsins eða  
starfsstöðvarinnar. 
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Staðlar Herbalife Nutrition varðandi gæðatryggingu, þjónustu við viðskiptavini og tækniforskriftir 

 

Staðlar varðandi gæðatryggingu 

 

Allir meðlimir verða að uppfylla eftirfarandi lágmarksstaðla varðandi gæðatryggingu þegar þeir auglýsa, kynna 

eða selja vörur eða viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition, hvort sem er utan netsins eða gegnum það. 

• Efnisinnihald: Efnisinnihald verður að samræmast gildandi gögnum, vöruáletrunum og lýsingum frá 

Herbalife Nutrition á hverjum tíma og nota verður hágæða hljóð- og myndefni eða myndir með hárri 

upplausn. 

• Innkaupakarfa: Bjóða þarf upp á innkaupakörfu (eða annars konar ílát) þar sem viðskiptavinur getur 

bætt inn eða fjarlægt vörur eða gert hvers kyns breytingar á magni og stærðum. Bjóða þarf upp á 

samantekt á pöntuninni og öllum endanlegum gjöldum, þ.m.t. öllum sendingarkostnaði, vinnslugjaldi, 

VSK eða öðrum sköttum eða gjöldum, svo viðskiptavinurinn geti farið yfir pöntunina í heild áður en 

hún er lögð inn og gengið er frá henni. 

• Staðfesting á pöntun: Láta ber sérhverjum viðskiptavini í té staðfestingarnúmer fyrir hverja pöntun, 

sem gerir honum kleift að rekja hvar hinar keyptu vörur eru staddar í persónulegu þjónustuferli meðlims 

fyrir viðskiptavini. Um leið ber að tryggja að viðskiptavinurinn viti nákvæmlega hvaða meðlimur sér um 

að selja honum vörurnar, og veita honum þann stuðning sem viðskiptavinum ber, ávallt í samræmi við 

leiðbeiningarnar um „gæfumuninn sem meðlimir gera“. 

• Vörusending: Tryggja ber að sérhver pöntun viðskiptavinar sé afgreidd og send innan ásættanlegs 

tíma frá því að pöntunin var lögð inn og á því verði og með þeim kostnaði sem lýst var áður en pöntunin 

var lögð inn. 

• Vöruskil: Veita ber upplýsingar um lagalegan rétt til að afturkalla pöntun og um 30 daga skilaréttinn 

með endurgreiðsluábyrgð sem Herbalife Nutrition veitir. Sömuleiðis ber að veita upplýsingar um 

skilaferlið og um leiðir til að fá inneign eða endurgreiðslu fyrir vörur sem keyptar hafa verið utan netsins 

eða gegnum hvers kyns sjálfstæða vefsíðu sem meðlimur notar. 

• Birgðaskrá: Gæta ber þess að uppfærð birgðaskrá, sem er rétt á hverjum tíma, birtist á hverri 

sjálfstæðri vefsíðu, eða á vörulista utan netsins eða í orðsendingum sem deilt er með 

viðskiptavinunum. 

 

Staðlar varðandi þjónustu við viðskiptavini 

Nauðsynlegt er að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu, stuðning og eftirfylgni til þess að 

varðveita orðstír og samkeppnishæfni vörumerkis og vöruúrvals Herbalife Nutrition og sömuleiðis 

viðskipti þín. Meðlimir verða að skuldbinda sig til að veita viðskiptavinum sínum ávallt úrvalsþjónustu 

sem uppfyllir eða fer fram úr öllum eftirfarandi kröfum, hvort sem selt er utan netsins eða gegnum það: 

• Þjónusta við viðskiptavini Samfara öllum upplýsingum sem þú lætur viðskiptavinum þínum í té utan 

netsins eða gegnum það, þ.m.t. á forsíðu sérhverrar sjálfstæðrar vefsíðu sem þú notar, þarft þú að 

veita skýrt og skilmerkilega, eða bjóða upp á auðvelda leið til að vafra á, nánari upplýsingar um 

þjónustu þína við viðskiptavini, þ.m.t. símanúmer, heimilisfang, tölvupóstfang og heildarstefnu þína og 

ferli varðandi vörusendingar og vöruskil. 

• Viðbragðstími: Svara ber öllum fyrirspurnum viðskiptavina af nákvæmni og án tafar, innan 

ásættanlegs frest og á persónulegan og beinan hátt. 

• Afgreiðsla pantana: Þú verður að sjá um vinnslu og afgreiðslu á öllum vörupöntunum sem berast 

gegnum sérhverja sjálfstæða vefsíðu, síma, tölvupóst, í beinum samskiptum maður á mann eða á 

einhvern annan hátt og nota eingöngu þitt eigið aðildarnúmer frá Herbalife Nutrition til þess að 

varðveita hinn bráðmikilvæga gæfumun sem meðlimir gera. 

 

Staðlar varðandi tækniforskriftir 

Þar sem ófullnægjandi tækniforskriftir geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á reynslu viðskiptavina 

krefst Herbalife Nutrition þess að vefsíða sérhvers meðlims uppfylli eftirfarandi lágmarksstaðla 

varðandi tækniforskriftir: 

• Öryggi í viðskiptum: Bjóða ber upp á örugg vörukaupaviðskipti með því að nota dulkóðað 

gagnastreymi eða aðra örugga dulkóðunartækni. 

• Óslitið öryggi: Halda ber uppi metnaðarfullum staðli varðandi öryggi í viðskiptum, í samræmi við 

stöðugar tækniframfarir, þ.m.t. þegar safnað er persónu- eða fjárhagsupplýsingum eða öðrum 

upplýsingum í samskiptum utan netsins. 
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• Hraði: Hleðsluhraði vefsíðna verður að vera ásættanlegur samkvæmt núgildandi veftæknistöðlum fyrir 

stafrænar áskrifendalínur (DSL – Digital Subscriber Line) svo unnt sé að bjóða upp á alla 

notkunarmöguleika. 

• Leit: Bjóða ber bæði upp á möguleika á lykilorða- og vörumerkjaleit á sjálfstæðri vefsíðu meðlims. 

• Samhæfni við vafra: Tryggja ber samhæfni við nánast allar vafrategundir og uppfærslur fyrir sérhvern 

af viðkomandi vöfrum. 

• Traust stuðningsþjónusta: Styðjast ber við traust upplýsingakerfi og hafa aðgang að 

vefforritunarþjónustu.  

• Góð aðlögunarhæfni: Veita ber og viðhalda ásættanlegu þjónustustigi komi til bilunar eða 

vandkvæða á eðlilegri starfsemi.  

• Vernd gegn ruslsendingum: Gæta ber þess að allar orðsendingar veiti vörn gegn ruslsendingum. 

 

Skoðið starfsreglu 4.3.8 Þjónusta við viðskiptavini til að fá frekari upplýsingar. 
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Kafli 4 Sala 
 
4.1 SALA TIL NEYTENDA 
 

Herbalife Nutrition er fyrirtæki sem stundar beina dreifingu. Sjálfstæðir verktakar (meðlimir) fyrirtækisins sjá 
um að selja vörur frá Herbalife Nutrition beint til viðskiptavina, leiðbeina þeim um vörunotkun og veita þeim 
félagslegan stuðning.   

 
 
4.1.1 Smásölustaðir eru óheimilir 
Meðlim er óheimilt að sýna eða selja vörur, lesefni eða kynningarvarning frá Herbalife Nutrition á smásölustað. 
Smásölustaður er verslun eða önnur aðstaða á ákveðnum stað, þar sem reynt er að laða að vegfarendur sem 
eiga leið hjá, eða þar sem fólk mætir til að kaupa vörur vegna auglýsinga, staðsetningar, merkinga, sýnileika 
eða annars. Til dæmis innifelur þetta markaði (í opnu eða lokuðu rými), lyfjaverslanir, söluturna eða bása 
(tímabundna eða varanlega), skiptimarkaði eða flóamarkaði og auk þess hvern þann stað annan sem Herbalife 
Nutrition ákvarðar, samkvæmt endanlegu úrskurðarvaldi sínu, að samræmist ekki beinni dreifingu. 
Vinsamlegast leitið upplýsinga í eftirfarandi töflu sem ber yfirskriftina Bein dreifing – Tafla yfir það sem er 
heimilt og óheimilt.   
 

Bein dreifing – Tafla yfir það sem er heimilt og óheimilt 
 

Staðir Útstilling Sala 
Kynning eða 
auglýsing á 

vörusölu 

Merkingar 
utan dyra 

Prufu- 
dreifing 

Vörumerktur 
varningur 

Smásölustaðir Nei Nei Nei Nei Já Já 

*Tímabundnir söluturnar, básar í 
verslunarmiðstöðvum og 

útsölumarkaðir 
Nei Nei Nei Nei Já Já 

Skiptimarkaðir, flóamarkaðir, 
markaðir utan dyra,  

götu-/söluvagnar 
Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Eigin starfsstöðvar meðlima Já¹ Já Nei Já² Já Já 

Starfsstöðvar lækna eða annars 
heilbrigðisstarfsfólks 

Nei Já Nei Nei Já Já 

Næringarklúbbar 
(utan íbúðahverfa) 

Já¹ Já Nei Já² Já Já 

Næringarklúbbar 
(í heimahúsum) 

Já¹ Já Nei Nei Já Já 

Þjónustustaðir 
(þar sem Herbalife Nutrition 

viðskipti eru ekki aðalþjónustan) 
Nei Já Nei Nei Já Já 

Vörusýningar, íþrótta- og 
samfélagsviðburðir 

Já Nei Nei Já³ Já Já 

 
* Hugtakið „tímabundinn“ er skilgreint sem stundum á staðnum, ekki með varanlegri staðsetningu. Varanleg staðsetning er óheimil. 
1 Ekki sýnileg utan frá. 
2 Háðar takmörkunum hvað efnisinnihald og stærð varðar. (Sjá reglu 8.4.3.) 
3 Heimilar til þess að auðkenna básinn. Háðar takmörkunum hvað efnisinnihald varðar. 

 
 
4.1.2 Eigin starfsstöðvar meðlima 
Heimilt er að selja vörurnar frá Herbalife Nutrition á eigin starfsstöðvum, að því tilskildu að þær séu ekki 
auglýstar til sölu og að útlit, veggskjöldur eða staðsetning starfsstöðvarinnar hvetji vegfarendur sem eiga leið 
hjá ekki til að kaupa vörur frá Herbalife Nutrition. Meðlimum sem eru læknar eða tilheyra öðrum hópum 
heilbrigðisstarfsfólks er heimilt að selja vörur frá Herbalife Nutrition á starfsstöðvum sínum, en er hins vegar 
óheimilt að hafa þær til sýnis.    
 
 
4.1.3 Afhending og varðveisla pöntunareyðublaða og annarra gagna varðandi smásölu 
Meðlimur í Herbalife Nutrition verður fylla út pöntunareyðublað fyrir smásölu og afhenda það öllum 
smásöluviðskiptavinum að sölu lokinni.  
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Við hönnun þeirra pöntunareyðublaða fyrir smásölu25 sem eru fáanleg hjá Herbalife Nutrition var þess gætt að 
nota afar sértækt málfar sem er krafist í öllum söluviðskiptum.26  

 
Meðlimum er skylt að geyma sitt eintak af öllum pöntunareyðublöðum fyrir smásölu og önnur skráð gögn um 
vörudreifingu í að minnsta kosti tvö (2) ár. Herbalife Nutrition áskilur sér rétt til að biðja um afrit af þeim og fá 
staðfestingu á viðskiptunum og skilmálum og skilyrðum sölunnar eða þjónustunni sem meðlimurinn hefur veitt.  
 
 
4.1.4 Stefna varðandi endurgreiðslu til viðskiptavina 
Vörunum frá Herbalife Nutrition fylgir 30 daga skilaréttur gegn fullri endurgreiðslu fyrir smásöluviðskiptavini. 
Þetta 30 daga tímabil hefst daginn sem viðskiptavinurinn fær vöruna í hendur. Þegar viðskiptavinur fer fram á 
að rétti þessum sé fullnægt verður meðlimur í Herbalife Nutrition að bregðast skjótt og kurteislega við. Honum 
er skylt að bjóða viðskiptavininum að velja um að fá fulla endurgreiðslu kaupverðsins eða fulla inneign til að 
skipta yfir í aðrar vörur frá Herbalife Nutrition í samræmi við verklagsreglurnar varðandi vöruskil. Meðlimurinn 
verður að virða val viðskiptavinarins.   
 
 
4.2 GREIÐSLUR OG LEIÐRÉTTINGAR 
Til að gera sig gjaldgenga til að hljóta mánaðarleg umboðslaun, mánaðarlegan bónus eða aðra bónusa sem 
standa til boða frá Herbalife Nutrition verða meðlimir að uppfylla kröfur um söluafköst og umboðsstig sem gerð 
er ítarleg grein fyrir í lesefninu um sölu- og markaðskerfið og öðru lesefni og kynningarefni. Til að vinna sér inn 
þessar greiðslur verða meðlimir þar að auki að uppfylla tilteknar kröfur um smásöluviðskiptavini og 
vörudreifingu og staðfesta það á fyrsta degi hvers mánaðar á staðfestingareyðublaðinu um tekjur.27  
 
 
4.2.1 Vörudreifing 
"Herbalife Nutrition er fyrirtæki sem dreifir vörum. Vörur sem eru keyptar af Herbalife Nutrition eru ætlaðar til 
sölu og dreifingar til viðskiptavina eða til persónulegrar neyslu meðlimanna sjálfra og nánustu fjölskyldu þeirra.  
 
Kaup á vörum í þeim megintilgangi að gera sig gjaldgengan til að klífa upp þrep sölu- og markaðskerfisins eru 
óheimil. Slík innkaup geta haft í för með sér alvarleg viðurlög, en meðal þeirra eru lækkun á stöðu, skilorð, 
tímabundin svipting forréttinda við innkaup, frestun á greiðslu tekna, útilokun frá þátttöku í bónusum og slit á 
aðild." 
 
 
4.2.2 Reglan um 10 smásöluviðskiptavini 
Meðlimur í Herbalife Nutrition verður sjálfur að selja að minnsta kosti tíu (10) mismunandi 
smásöluviðskiptavinum í hverjum viðskiptamánuði til að öðlast rétt á og móttaka umboðslaun, mánaðarlegan 
bónus og aðra bónusa sem Herbalife Nutrition greiðir.  
 
Til þess að uppfylla staðfestingarskilmálana sem kveðið er á um í þessari reglu er meðlim heimilt að telja 
saman allt eftirfarandi í hverjum viðskiptamánuði:  
 

• sölu til smásöluviðskiptavinar;  
• sölu til meðlims á efsta þrepi í undirlínu með allt að 200 viðskiptapunkta fyrir eigin innkaup (og enga 

meðlimi í undirlínu) sem heimilt er að reikna sem sölu til eins (1) smásöluviðskiptavinar; og 
• þátttakanda í næringarklúbbi sem hefur neytt vara í tíu (10) heimsóknum í næringarklúbb innan eins 

viðskiptamánaðar sem klúbbstjóra næringarklúbbs er heimilt að reikna sem sölu til eins (1) 
smásöluviðskiptavinar.28 

 
Ef meðlim láist að senda Herbalife Nutrition staðfestingu í tæka tíð um sölu til minnst tíu (10) 
smásöluviðskiptavina í tilteknum viðskiptamánuði fær meðlimurinn ekki greidd umboðslaun, mánaðarlegan 
bónus eða aðra bónusa. 

 
25 Sýnishorn af pöntunareyðublaði fyrir smásölu til nota á Íslandi er að finna í meðlimpakka Herbalife Nutrition (HMP), sem fæst til sölu 

hjá Herbalife Nutrition, og/eða hægt er að sækja það á www.myherbalife.com/is-IS. 
 

26 Á pöntunareyðublöðum fyrir smásölu verða m.a. að koma fram samningstengsl meðlims við viðskiptavininn, fullt nafn, heimilisfang og 

símanúmer meðlimsins og viðskiptavinarins og skráningarnúmer meðlimsins hjá skattyfirvöldum (VSK-númer). Frekari upplýsingar sem 
nauðsynlegt er að komi fram á pöntunareyðublaðinu fyrir smásölu eru m.a. lýsing á vörunum sem seldar eru, söluverðið, skatturinn, 
fyrirkomulag á greiðslu, afhendingu og efndum og tilgreindar þurfa að vera tilteknar upplýsingar um lagaleg réttindi viðskiptavinarins, þar 
sem m.a. verður að fjalla um frestinn til að hætta við og rétt viðskiptavinarins til endurgreiðslu. Pöntunareyðublöð fyrir smásölu verða 
einnig að hafa að geyma lýsandi persónuverndartilkynningu sem gefur viðskiptavinum til kynna hvaða upplýsingum meðlimir safna um 
þá, hvernig meðlimir muni nota þær og hverjum meðlimir muni deila þeim með (þ.m.t. að deila þeim með Herbalife Nutrition). Tilkynningin 
þarf jafnframt að innihalda allar aðrar upplýsingar sem krafa er gerð um í gildandi lögum um persónu- og upplýsingavernd. 
 

27 Hægt er að nálgast staðfestingareyðublöð um tekjur á www.myherbalife.com/is-IS. 
 

28 Ef meðlimur notar mætingu í næringarklúbb sem þátt í að uppfylla skilyrðin þarf meðlimurinn að geyma mætingaskrá yfir heimsóknir 

þátttakenda í klúbbinn í að minnsta kosti tvö ár. Fram þarf að koma nafn þátttakandans, dagsetningar heimsókna og samskiptaupplýsingar. 
Meðlimnum er skylt að leggja þessar skrár fram til staðfestingar ef Herbalife Nutrition fer fram á það. 

http://www.myherbalife.com/is-IS
http://www.myherbalife.com/is-IS
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Í samræmi við staðfestingareyðublaðið um tekjur bera meðlimir ábyrgð á að láta viðskiptavini vita að 
upplýsingum um þá verði deilt með Herbalife Nutrition í samræmi við persónuverndarstefnu meðlimsins. 
 
 
4.2.3 70% reglan 
Til þess að uppfylla skilyrðin fyrir og móttaka umboðslaun, mánaðarlegan bónus og aðra bónusa sem Herbalife 
Nutrition greiðir verða vörur frá Herbalife Nutrition, sem jafngilda minnst 70% af heildarandvirði vöruinnkaupa 
meðlims í hverjum viðskiptamánuði, að vera notaðar til neyslu eða sölu innan þess sama mánaðar.  
 
Til þess að uppfylla staðfestingarskilmálana sem kveðið er á um í þessari reglu er meðlimnum heimilt að telja 
saman allt eftirfarandi: 
 

• sölu til smásöluviðskiptavina; 
• heildsölu til meðlima í undirlínunum; og 
• vörur sem neytt er í næringarklúbbum.29 

 

Ef meðlim láist að senda Herbalife Nutrition staðfestingu í tæka tíð um sölu eða neyslu á 70% af keyptum 
vörum í tilteknum viðskiptamánuði fær meðlimurinn ekki greidd umboðslaun, mánaðarlegan bónus eða aðra 
bónusa.  
 
Í samræmi við staðfestingareyðublaðið um tekjur bera meðlimir ábyrgð á að láta viðskiptavini vita að 
upplýsingum um þá verði deilt með Herbalife Nutrition í samræmi við persónuverndarstefnu meðlimsins. 
 
 
4.3 SÖLUHÆTTIR 
 
4.3.1 Meðlimir sem sendifulltrúar fyrir Herbalife Nutrition 
Meðlim ber ávallt að sýna kurteisi og tillitssemi og óheimilt er að beita miklum þrýstingi við sölumennsku. 
 
 
4.3.2 Vörusala til einstaklinga í endursölutilgangi 
Engum meðlim er heimilt að selja eða útvega á annan hátt meira magn af vörum frá Herbalife Nutrition en 
almennt má búast við því að hver og einn kaupi til nota fyrir sig og fjölskyldu sína eða öruggt má telja að unnt 
sé að endurselja innan ásættanlegs frests. 
 
 
4.3.3 Breytingar á áletrunum og gögnum 
Meðlim er óheimilt að afmá, bæta við, aðlaga eða breyta áletrunum, lesefni, gögnum eða umbúðum fyrir vörur 
eða lesefni frá Herbalife Nutrition, þ.m.t. meðlimapakka Herbalife Nutrition (HMP). 
 
 
4.3.4 Bann gegn endursölu á prufum eða dagskömmtum 
Óheimilt er að endurselja vörur sem eru ekki í pakkningum og með áletrunum til sölu sem stakar einingar 
eða stakir skammtar. 
 
 
4.3.5 Allt vöruúrvalið 
Við auglýsingu, sölu og kynningu á vörum frá Herbalife Nutrition er meðlimum skylt að tryggja að 
viðskiptavinum sé veittur aðgangur að heildarupplýsingum um allt vöruúrvalið.   
 
 
4.3.6 Kynningar og notkunarleiðbeiningar 
Kynningar á vörunum frá Herbalife Nutrition verða að vera ítarlegar og sannleikanum samkvæmar og 
samræmast upplýsingum sem er að finna í áletrunum á vörunum og meðfylgjandi lesefni.  
 

Meðlimum er skylt að gefa viðskiptavinum færi á að kynna sér núgildandi upplýsingar í áletrunum áður en þeir 
kaupa vörur frá Herbalife Nutrition. Hægt er að uppfylla þetta skilyrði með því að afhenda viðskiptavini vöruna 
sjálfa, sýna honum vöruáletrun eða benda honum á að skoða http://herbalifeproductbrochure.com/is/.  
 

Við sölu eða prufudreifingu er meðlim skylt að útskýra notkunarleiðbeiningar og varnaðarorð, ef um þau er að 
ræða, sem koma fram í vöruáletrunum. Meðlimum ber að ráðleggja viðskiptavinum sem eiga við 
heilsufarsvandamál að stríða eða eru í yfirstandandi læknismeðferð að leita ráða hjá lækni áður en þeir breyta 
mataræði sínu.  
 
 

 
29 Ef meðlimur notar mætingu í næringarklúbb sem þátt í að uppfylla skilyrðin þarf meðlimurinn að geyma mætingaskrá yfir heimsóknir 

þátttakenda í klúbbinn í að minnsta kosti tvö ár. Fram þarf að koma nafn þátttakandans, dagsetningar heimsókna og samskiptaupplýsingar. 
Meðlimnum er skylt að leggja þessar skrár fram til staðfestingar ef Herbalife Nutrition fer fram á það. 

http://herbalifeproductbrochure.com/is/
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4.3.7 Geymsla og meðhöndlun á vörum 
Meðlimir bera ábyrgð á að fylgja geymslufyrirmælum sem er að finna í áletrunum á vörunum frá Herbalife 
Nutrition og sjá um að geyma og meðhöndla vörurnar frá Herbalife Nutrition á réttan hátt.  
 
Rétt geymsla og meðhöndlun á vörum felur m.a. í sér: 

• að skoða vörurnar til að tryggja að þær séu ekki útrunnar eða komnar nálægt því að renna út, 
skemmdar eða að hróflað hafi verið við þeim; 

• að tryggja að innsigli vörunnar hafi ekki verið rofið; 
• að halda umbúðum um vörurnar órofnum;  
• að geyma vörurnar á svölum og þurrum stað og skýla þeim fyrir beinu sólarljósi; og 
• að varðveita vörurnar á öruggan hátt og beint undir eigin stjórn og að öðru leyti eins og krafist er í 

starfsreglunum. 
 
 
4.3.8 Þjónusta við viðskiptavini 
Fyrir okkur, sem næringarfyrirtæki sem stundar beina dreifingu og býður upp á viðskiptatækifæri sem felst í 
fjölþrepa markaðssetningu, er eitt mikilvægasta samkeppnisforskotið hinn sjálfstæði meðlimur í Herbalife 
Nutrition. Persónulegu tengslin sem meðlimir byggja upp við viðskiptavini sína og meðlimi í undirlínuhópnum 
skipta sköpum til þess að fyrirtækið geti uppfyllt boð sitt um að veita viðskipavinum virðisauka og þau eru 
mikilvægur þáttur í orðspori fyrirtækisins og verðmæti vörumerkisins – þetta er gæfumunurinn sem meðlimir 
gera. Uppbygging undirlínuhóps af meðlimum, sem leggur höfuðáherslu á góða þjónustu við viðskiptavini og 
að ná til fleira fólks, er grundvöllur stöðugra langtímaviðskipta og ómissandi til að hjálpa meðlimum, 
undirlínuhópi þeirra og viðskiptavinum að ná því markmiði Herbalife Nutrition að gera heiminn heilbrigðari og 
hamingjusamari. 
 

• Til þess að hjálpa viðskiptavinum að ná árangri og uppskera fullan virðisauka af vörukaupum sínum 
er meðlim skylt að bjóða upp á og/eða veita eftirfarandi lágmarksþjónustu: 

• Að veita viðskiptavinum réttar samskiptaupplýsingar um sig á hverjum tíma og lýsa sig ávallt 
reiðubúinn til þess að svara spurningum, veita ráðleggingar og bregðast við áhyggjuefnum þeirra. 

• Að eiga í persónulegum og beinum samskiptum við sérhvern viðskiptavina sinna þegar hann kynnir 
og selur vörur, hvort sem er utan netsins eða á netinu. Í þessu felst m.a. að bjóða sérhverjum 
lokaviðskiptavini upp á persónulegan og beinan fund, maður á mann, og sölusamtal (augliti til auglitis, 
í síma, spjallforriti eða tölvupósti) áður en hann kaupir í fyrsta sinn og aftur til eftirfylgni. 

• Að átta sig á þeim persónulegu markmiðum viðskiptavinanna sem liggja að baki notkun þeirra á 
vörunum og útskýra fyrir þeim hvernig nota eigi viðkomandi vörur til þess að sem best geti gengið að 
ná settu marki. 

• Að skilja og virða óskir viðskiptavina um samskiptaleiðir og sinna eftirfylgni í samræmi við það. 
• Að svara öllum spurningum eða áhyggjuefnum innan ásættanlegs tíma og á persónulegan og beinan 

hátt. 
• Að fletta upp og vísa í gögn frá Herbalife Nutrition sem tengjast þeim áhugamálum sem viðskiptavinir 

tjá sig um, nota þau fræðslugögn sem eru í boði eða hafa beint samband við Herbalife Nutrition til þess 
að bregðast við spurningum og áhyggjuefnum. 

• Þegar meðlimur sér um vöruafhendingu ber honum að afhenda allar vörur til viðskiptavina innan 
ásættanlegra tímamarka eftir sölu. 
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Kafli 5 Sponsorar og leiðtogahlutverk 
 
5.1 SKYLDUR SPONSORA 
 
5.1.1 Undirlínuhópnum veitt forysta og þjálfun 
Í samræmi við uppbyggingu Herbalife Nutrition sem fyrirtækis sem stundar fjölþrepa markaðssetningu bera 
meðlimir ábyrgð á að þjálfa meðlimi sína og leiðbeina þeim, þroska þá áfram og hafa sívakandi samskipti við 
alla meðlimi sem þeir hafa persónulega fengið til starfa (sem sponsorar) og undirlínuhópinn í heild sinni.  
Meðlimum er skylt að sinna eftirfarandi þáttum í samskiptum sínum við meðlimi í undirlínunum: 
 

• Að bjóða upp á þjálfun í leiðum til að vinna með viðskiptavinum og veita þá lágmarksþjónustu sem 
kveðið er á um í reglu 4.3.8. 

• Að veita fræðslu og leiðsögn um sölu- og markaðskerfi Herbalife Nutrition. 
• Að útskýra þær skyldur og ábyrgð sem kveðið er á um í starfsreglum Herbalife Nutrition og hvernig 

stunda skuli Herbalife Nutrition viðskiptin í samræmi við þær reglur og annað opinbert lesefni frá 
Herbalife Nutrition. 

• Að tryggja að vörusala og fundir um viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition fari fram í samræmi við 
starfsreglurnar (þ.m.t. ánægjuábyrgð Herbalife Nutrition), annað lesefni frá Herbalife Nutrition og 
gildandi lög og reglugerðir. 

• Að halda samskiptum vakandi og vera ávallt til taks til þess að svara spurningum og veita stuðning. 
• Að hvetja til þátttöku í viðburðum, fundum og samkomum á vegum Herbalife Nutrition (eftir að skilyrði 

hafa verið uppfyllt). 
• Að deila hinum ýmsu viðskiptaaðferðum og hjálpargögnum sem eru í boði til þess að stunda Herbalife 

Nutrition viðskiptin og hjálpa viðskiptavinum að ná markmiðum sínum. 
• Að veita ráðleggingar um leiðir til að hjálpa viðskiptavinum að þróa sig áfram í að verða meðlimir sem 

geta hjálpað til við frekari dreifingu á vörunum frá Herbalife Nutrition. 
 
Sponsor er óheimilt að krefjast greiðslu af meðlim, sem hann hefur persónulega virkjað í viðskipunum, fyrir 
þjálfun eða þjálfunaraðstöðu, nema sponsorinn útskýri skilmerkilega að meðlimnum sé frjálst að velja hvort 
hann vilji taka þátt í slíkri þjálfun og greini fyrirfram frá kostnaðinum af henni. Ef meðlimurinn neitar að taka 
þátt í þjálfuninni, er sponsornum skylt að veita honum ókeypis þá grunnþjálfun sem er nauðsynleg til að læra 
viðskiptin.30  
 
 
5.1.2 Sjálfstæð tengsl 
Sponsor er skylt að viðhalda og hlúa að sjálfstæðum tengslum milli sín og meðlims í undirlínu sinni. Sponsor 
er óheimilt að taka þátt í eða skipta sér af viðskiptum meðlima í undirlínum sínum og honum er jafnframt 
óheimilt að gefa í skyn tengsl eins og milli vinnuveitanda og launþega milli sín og meðlima í undirlínum sínum 
eða þróa þau á þann veg. 
 
 
5.1.3 Undirbúningur skjala sem varða meðlimi 
Sponsorinn verður að undirbúa á réttan hátt umsóknir og eyðublöð til að sækja um Supervisor-réttindi og skila 
þeim inn til Herbalife Nutrition í tæka tíð. 
 
 
5.2 BOÐIÐ UPP Á VIÐSKIPTATÆKIFÆRIÐ 
 
5.2.1 Auðkenning og lýsing 
Ávallt þegar viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition er nefnt til sögunnar er skylt samkvæmt lögum að láta fylgja 
yfirlýsingu sem felur meðal annars í sér auðkenningu og lýsingu á viðskiptunum. Meðal annars verður að gefa 
upplýsingar um Herbalife Nutrition sem „forsvarsaðila“ viðskiptatækifærisins og meðliminn sem býður upp á 
viðskiptatækifærið eða nefnir það til sögunnar og sömuleiðis verður að lýsa eðli viðskiptatækifærisins á stuttan 
hátt. Eftirfarandi yfirlýsing uppfyllir öll skilyrði í þessum tilgangi:   
 

Þetta boð um að taka þátt í viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition kemur frá [nafn meðlims og, þegar það á við, 
viðskiptanafn] [heimilisfang meðlims] sem er úr hópi sjálfstæðra meðlima í Herbalife Nutrition. Þetta 
viðskiptatækifæri er á vegum Herbalife (U.K.)  Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, 
UB8 1HB, Bretlandi, VSK-númer: GB669133612. Söluvörurnar eru næringar- og snyrtivörur. Þátttakendur eru 
forsvarsmenn þeirra viðskipta sem gerð eru. 
 
Ef ekkert er minnst á viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition, t.d. þegar aðeins er minnst á eða boðið upp á 
vörurnar, nægir eftirfarandi fullyrðing: 
 

Þetta boð um að kaupa vörur kemur frá [nafn meðlims og, þegar það á við, viðskiptanafn] [heimilisfang 

 
30 Sjá reglu 3.3.1 Óheimilt er að selja viðskiptagögn í hagnaðarskyni 
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meðlims] sem er úr hópi sjálfstæðra meðlima í Herbalife Nutrition. Vörurnar eru framleiddar af eða fyrir hönd 
Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB, Bretlandi, VSK-númer: 
GB669133612. 
 
Þessa yfirlýsingu er heimilt að setja fram hvar sem er í skjalinu eða kynningunni, en hún verður að vera læsileg 
eða heyranleg og vera jafnáberandi og upplýsingarnar sem eru gefnar umhverfis hana. Einnig verður að koma 
henni á framfæri við lesandann áður en hann gefur persónulegar upplýsingar eða samskiptaupplýsingar eða 
áður en hann skuldbindur sig til kaupa vörur eða grípa viðskiptatækifærið. 
 
 
5.3 VARÐVEISLA Á UNDIRLÍNUM SPONSORA 
 

Tengslin milli sponsors og meðlims eru grundvöllurinn að sölu- og markaðskerfinu. Þessar reglur Herbalife 
Nutrition vernda báða aðila og standa meðal annars vörð um rétt sponsora til að varðveita í undirlínum sínum 
þá meðlimi sem þeir virkja í viðskiptunum. Meðlimir sem gerast sponsorar verja töluverðum tíma, orku og 
leiðtoga- og kennslustörfum í að styðja undirlínur sínar. Að skipta um sponsor er skaðlegt heilindum Herbalife 
Nutrition viðskiptanna og ráðið er frá því. Heimild til að skipta um sponsor er aðeins veitt örsjaldan og Herbalife 
Nutrition hefur ávallt endanlegt úrskurðarvald í slíkum tilvikum.   

 
 
5.3.1 Hvatning til að skipta um sponsor 
Meðlim er óheimilt að trufla tengslin milli annars meðlims og sponsors þess meðlims. Meðlim er t.d. óheimilt 
að reyna að hvetja annan meðlim til að skipta um sponsor. 
 
 
5.3.2 Leiðrétting á sponsor 
Meðlimur sem æskir þess að biðja um leiðréttingu á sponsor verður að fylla út og skila inn „Beiðni um að skipta 
um sponsor“31, „Samþykki fyrir skiptum á sponsor“ frá núverandi sponsor og lögbókuðu samþykkisbréfi frá nýja 
áformaða sponsornum. Öll skjöl verða að vera lögbókuð. 
 
Beiðnir um leiðréttingu á sponsor verða því aðeins teknar til athugunar, ef öllum eftirfarandi skilyrðum er 
fullnægt: 
 

• að þær upplýsingar sem voru gefnar upp um sponsor á samningnum um aðild hafi verið rangar; 

• að beiðnin sé lögð fram innan 90 daga frá því að Herbalife Nutrition samþykkti núgildandi samning; 

• að núverandi og áformaður sponsor séu í sömu línu; 

• að núverandi aðildarnúmer sé ekki komið upp á Supervisoraþrepið; 

• að meðlimurinn sem leggur fram beiðnina sé enn ekki orðinn sponsor fyrir nýja meðlimi sjálfur. 
 
 
5.3.3 Umsókn um að skipta um sponsor 
 

Til þess að varðveita réttmætar meðlimalínur, sem eru meginregla í fjölþrepa markaðssetningu, er ráðið frá því 
að skipta um sponsor og Herbalife Nutrition mun eingöngu samþykkja það í algerum undantekningartilvikum. 

 

Meðlim er eingöngu heimilt að sækja um skipti á sponsor innan undirlínuhóps næsta félaga í President’s Team 
fyrir ofan hann í upplínunni. 
 
Meðlim sem æskir þess að fara fram á skipti á sponsor ber fyrst að leita ráða hjá upplínunni sinni til að spjalla 
um og fara yfir aðstæðurnar. Æski meðlimurinn þess að því loknu að halda beiðninni til streitu er honum skylt 
að fylla út og skila inn „Beiðni um að skipta um sponsor“32 (eyðublað undirritað af tveimur vitundarvottum) 

ásamt „Samþykki fyrir skiptum á sponsor“ (eyðublað undirritað af tveimur vitundarvottum) frá núverandi 
sponsor og öllum sem vinna sér inn umboðslaun og mánaðarlega bónusa í upplínunni. Þar að auki verður 
Herbalife Nutrition að móttaka „Samþykki viðtakandi sponsors fyrir skiptum á sponsor“ frá áformuðum sponsor 
(eyðublað undirritað af tveimur vitundarvottum).  
 
Ef bæði núverandi og áformaður sponsor eiga sér sameiginlegan sponsor í upplínunni, og þeir eru á sama 
stöðu- og tekjuþrepi í sölu- og markaðskerfinu, nægir fyrir meðliminn sem fer fram á skiptin að afla sér „Beiðni 

 
31 Unnt er að nálgast þessi áskildu eyðublöð, þ.e. „Beiðni um að skipta um sponsor“ og „Samþykki fyrir skiptum á sponsor“, hjá 
þjónustudeildinni fyrir meðlimi. Skila verður þessum eyðublöðum ásamt öllum öðrum tilgreindum skjölum til þjónustudeildarinnar fyrir 
meðlimi svo Herbalife Nutrition geti tekið beiðnina til álita.  
 
32 Unnt er að nálgast þessi áskildu eyðublöð, þ.e. „Beiðni um að skipta um sponsor“og „Samþykki fyrir skiptum á sponsor“, hjá 
þjónustudeildinni fyrir meðlimi. Skila verður þessum eyðublöðum ásamt öllum öðrum tilgreindum skjölum til þjónustudeildarinnar fyrir 
meðlimi svo Herbalife Nutrition geti tekið beiðnina til álita.  

 



Bls. 30 af 65 (Inngangur) Íslenska # 603469-IC-00O (Fyrirtækisútgáfa 34P) Endursk. 20-May-2021 

um að skipta um sponsor“ (eyðublað undirritað af tveimur vitundarvottum) frá núverandi sponsor og „Samþykki 
viðtakandi sponsors fyrir skiptum á sponsor“ frá áformuðum sponsor (eyðublað undirritað af tveimur 
vitundarvottum).  
 
Ef Herbalife Nutrition samþykkir breytinguna verður meðlimnum sem fer fram á hana ekki heimilað að halda 
meðlimunum í undirlínum sínum. 
 
Ef beiðni um að skipta um sponsor er hafnað, er meðlim heimilt að segja upp aðild sinni og uppfylla skilyrðin 
um biðtíma áður en hann sækir aftur um aðild að Herbalife Nutrition í undirlínu annars sponsors. (Sjá reglu 
2.1.9.) 
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Kafli 6 Markaðssetning viðskiptanna 
 
6.1 FULLYRÐINGAR OG STAÐHÆFINGAR 
 

Þegar meðlimir deila persónulegum sögum sínum með öðrum eru þeir að setja fram fullyrðingar. Meira að 
segja einfaldar umsagnir um ávinninginn, sem fólk hefur orðið vart við meðan það notar vörur frá Herbalife 
Nutrition eða stundar þyngdarstjórnun að hætti Herbalife Nutrition, eða umræður um tekjur af því að selja 
vörur, gefa öðrum til kynna hvernig vörurnar virka, til hvers vörurnar eru ætlaðar eða hverju fólk getur áorkað 
með hjálp sölu- og markaðskerfisins. Viðskiptavinir gera sér hugmyndir um eiginleika og notagildi 
vöruúrvalsins og sölu- og markaðskerfisins á grundvelli fullyrðinga. Í góðu lagi er að meðlimir setji fram 
fullyrðingar, svo fremi sem þeir hlíta í einu og öllu þeim sértæku fyrirmælum sem kveðið er á um í landslögum 
og reglum Herbalife Nutrition. Reglum Herbalife Nutrition er ætlað, að hluta til, að hjálpa meðlimum að hlíta 
landslögum.   

 
 
6.1.1 Löglegar, sannleikanum samkvæmar og á engan hátt villandi 
Allar fullyrðingar, sögur um vörurnar og persónulegar sögur verða að vera löglegar, sannleikanum samkvæmar 
og á engan hátt villandi. Eftirfarandi gildir um fullyrðingar: 
 

• Fá verður skriflega staðfestingu fyrir fullyrðingu áður en hún er sett fram. 
• Hún verður að samræmast fullyrðingum sem eru settar fram í núgildandi gögnum frá Herbalife Nutrition 

eða áletrunum á vörunum.33 
 
 
6.1.2 Fullyrðingar um þyngdarstjórnun  
Tilvísanir í þyngdarstjórnun verða að varða þyngdarstjórnun að hætti Herbalife Nutrition í heild sinni en ekki 
neina ákveðna vöru beint. Til dæmis er viðeigandi að segja: „Ég náði tökum á þyngdinni með því að nota 
Formula 1 ásamt því að fylgja ráðleggingum Herbalife Nutrition um þyngdarstjórnun“ en ekki: „Formula 1 losaði 
mig við umframþyngdina“. Engar staðhæfingar um þyngdarstjórnun mega fjalla um hraða eða magn 
þyngdartaps. Þegar um er að ræða þyngdarstjórnun hjá einstaklingi sem hefur átt við óhóflega þyngd að stríða 
eru umsagnir um þyngdarstjórnun auk þess alfarið óheimilar nema þeim fylgi yfirlýsing um að þyngdartapið 
hafi náðst undir beinu eftirliti læknis.   
 
Eftirfarandi fyrirvari verður að fylgja öllum umsögnum um þyngdarstjórnun, þ.m.t. sögum um vörurnar: 
 

Allar umsagnir um þyngdarstjórnun vísa til þyngdarstjórnunar að hætti Herbalife Nutrititon, sem felur m.a. í 
sér vel samsett mataræði, reglulega hreyfingu, nægilega vökvaneyslu, notkun fæðubótarefna þegar þörf 

þykir og hæfilega hvíld. Árangur hvers og eins er mismunandi. 
 
 
6.1.3 Fullyrðingar um vörur 
Meðlimum er SKYLT: 
• að setja eingöngu fram fullyrðingar sem eru heimilar samkvæmt áletrunum á vörunum eða gögnum 

Herbalife Nutrition; 
• að tryggja að öllum fullyrðingum, þ.m.t. persónulegum sögum og sögum um vörurnar, fylgi eftirfarandi 

fyrirvari:  
 

Vara þessi er ekki ætluð til að greina, meðhöndla, lækna eða fyrirbyggja sjúkdóma. 
 
Meðlimum er BANNAÐ: 
• að halda því fram að vörur frá Herbalife Nutrition séu forvörn, meðferð eða lækning gegn sjúkdómum eða 

heilsufarsástandi eða að ræða um einhverja reynslu með lyfjum.  
• að nota heiti einhvers ráðuneytis eða annarra stjórnvalda eða fullyrða um einhvers konar velþóknun eða 

meðmæli einhverrar ríkisstofnunar eða opinberrar stofnunar; 
• að halda því fram að heilsan geti orðið fyrir áhrifum af því að sleppa því að nota vörur frá Herbalife Nutrition; 
• að vísa til þess að vörur frá Herbalife Nutrition séu ráðlagðar af tilteknum einstaklingum úr hópi lækna eða 

heilbrigðisstarfsfólks.  
 
 
6.1.4 Fullyrðingar um tekjur 
Allar umsagnir um raunverulegar eða hugsanlegar tekjur meðlims eru taldar vera „fullyrðing um tekjur“. 
„Fullyrðingar um lífsstíl“ (þ.m.t. myndir þar sem sjást bílar, sundlaugar, skemmtiferðir o.s.frv.) eru einnig 
fullyrðingar um tekjur. 

 
33 Löggjöf varðandi fullyrðingar er breytingum undirorpin. Til hagræðis fyrir meðlimi (en ekki til lagalegrar ráðgjafar) gæti Herbalife Nutrition 

birt uppfærslur á þessari reglu, fyrirvörum og yfirlitinu yfir meðalbrúttóþóknun sem Herbalife Nutrition greiðir meðlimum sínum á 
www.myherbalife.com/is-IS. Meðlimum er skylt að fara reglulega inn á þá vefsíðu til að kynna sér fyrirmæli og uppfærslur. 

http://www.myherbalife.com/is-IS
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Meðlimum er skylt að átta sig á og fylgja þeim lögum sem gilda um tekjufullyrðingar og persónulegar sögur í 
hverju því lögsagnarumdæmi þar sem þeir hyggjast stunda viðskipti. 
 
Ef minnst er á tölur yfir umboðslaun og bónusa aðskilið frá smásölutekjum ber að auðkenna þær nákvæmlega 
sem: 

• „þóknun sem byggist á innkaupum á vörum í undirlínunum“. 
 
Fyrirvari um tekjur til að nota í Herbalife Nutrition merktum gögnum: Öllum fullyrðingum um tekjur þar 
sem minnst er á Herbalife Nutrition verður að fylgja eftirfarandi fyrirvari: 
 

Tekjur eiga við um þá einstaklinga (eða dæmi) sem fjallað er um hér og eru ekki meðaltekjur. 
Til að fá meðalafkomutölur er unnt að fara inn á Herbalife.is eða www.myherbalife.com/is-IS og skoða yfirlit 

yfir meðalbrúttóþóknun sem Herbalife Nutrition greiðir meðlimum sínum.  
 
Annar valkostur um fyrirvara til að nota í Herbalife Nutrition merktum gögnum: Þegar verið er að lýsa 
árangri, sem næst einungis hjá því 1% meðlima í Herbalife Nutrition sem gengur allra best, er einnig heimilt 
að nota eftirfarandi fyrirvara: 
 
Tekjurnar sem hér er lýst gilda einungis um það 1% af meðlimum í Herbalife Nutrition sem gengur allra best. 
Til að fá frekari afkomutölur er unnt að fara inn á Herbalife.is eða www.myherbalife.com/is-IS og skoða yfirlit 

yfir meðalbrúttóþóknun sem Herbalife Nutrition greiðir meðlimum sínum. 
 
 
6.1.5 Stærð og staðsetning fyrirvara 
 
Framsetning fyrir eyrað (hvort sem er í beinni eða tekin upp fyrirfram) 
Setja verður fram fyrirvarana í mæltu máli samhliða fullyrðingunni. 
 
Framsetning fyrir augað (hvort sem er í beinni eða tekin upp fyrirfram) 
Ef fyrirvari er birtur á sviði eða í myndbandi verður hann að vera læsilegur og staðsettur mjög nálægt 
fullyrðingunni. Ef fyrirvarinn er birtur á skjá verður hann að vera sýnilegur nægilega lengi og í nægilega stóru 
letri til þess að meðalfljótur lesandi geti lesið hann til enda. 
 
Framsetning í rituðu máli 
Fyrirvarinn verður að birtast: 
• í lit sem sker sig frá bakgrunnslitnum (t.d. svart á hvítu); 
• mjög nálægt fullyrðingunni (fyrirvarinn verður að birtast á sömu blaðsíðu eða skjámynd og fullyrðingin); og 
• í leturstærð sem er að minnsta kosti 75% af leturstærðinni sem er notuð fyrir fullyrðinguna, aldrei smærri 

en 10 punkta og nægilega stór til þess að meðalfljótur lesandi geti lesið hann til enda. 
 
 
6.1.6 Fullyrðingar um viðskipti með bækistöð í heimahúsi 
Við kynningu á viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition er meðlimum óheimilt að gefa villandi upplýsingar um að 
hve miklu leyti starfsemi meðlims getur farið fram eingöngu í heimahúsi. Meðlimum ber að leggja áherslu á 
að persónuleg samskipti eru grundvallaratriði í beinni dreifingu. 
 
 
6.1.7 Fullyrðingar varðandi tengslin milli Herbalife Nutrition og sjálfstæðra meðlima í Herbalife 
Nutrition 
Viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition skapar meðlimum tækifæri til að vinna sér inn tekjur, en það er ekki undir 
neinum kringumstæðum „launþegastarf“. Sjálfstæðir meðlimir í Herbalife Nutrition stunda sín eigin viðskipti 
sem sjálfstæðir verktakar. Í samræmi við það er meðlimum óheimilt að fullyrða, staðhæfa eða gefa í skyn að 
þeir séu launþegar hjá eða málsvarar fyrir Herbalife Nutrition eða veiti fyrirtækinu einhvers konar 
ráðgjafarþjónustu. Þeim er jafnframt óheimilt að gefa til kynna að þau sjálfstæðu viðskipti sem þeir stunda séu 
launþegastarf.  
 
Meðlimum er t.d. óheimilt að nota hugtökin „launþegastarf“, „laun“, „staða“, „atvinna“ (eða einhver svipuð 
hugtök) þegar þeir kynna viðskiptatækifærið. 
 
Meðlimum er óheimilt að markaðssetja viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition eftir leiðum sem eru aðallega 
helgaðar auglýsingum á starfstækifærum, þ.m.t. auglýsingum um að „hjálp óskist“, tilkynningatöflum um 
atvinnu og starfsleitarvélum á netinu eins og vinna.is og bland.is, nema:  
 

• auglýsingarnar gefi skýrt og augljóslega til kynna að það sem í boði er sé tekjutækifæri í sjálfstæðum 
viðskiptum; 

• að ekki sé um að ræða reiti sem skylda er að fylla út á borð við „laun“; og 

• að meðlimurinn geti komið á framfæri yfirlýsingunni sem kveðið er á um í reglu 5.2.1. 

http://www.myherbalife.com/is-IS
http://www.myherbalife.com/is-IS
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6.1.8 Fullyrðingar um viðskiptatækifærið 
Þegar meðlimir bjóða upp á, kynna eða fjalla um viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition er þeim óheimilt: 
 

• að rangfæra viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition sem sérleyfisviðskipti34 eða bjóða upp á 
sérleyfisviðskipti í tengslum við aðild að Herbalife Nutrition; eða 

 

• að halda því fram eða gefa í skyn: 
- að það hlutverk að virkja nýja meðlimi í viðskiptunum sem sponsor sé jafnmikilvægt og sala til 

viðskiptavina; 
- að meðlimur geti hagnast aðallega á því að vera sponsor fyrir aðra meðlimi; 
- að meðlim sé skylt að vera sponsor fyrir aðra meðlimi; 
- að meðlimur geti öðlast velgengni með því að leggja lítið sem ekkert á sig; 
- að meðlimum sé skylt að kaupa vörur og gögn frá Herbalife Nutrition (að undanskildum 

meðlimapakka Herbalife Nutrition, HMP) eða viðskiptagögn (frá þriðja aðila); eða  
- að umboðslaun, mánaðarlegir bónusar eða önnur hlunnindi geti náðst fyrst og fremst með því að 

kaupa vörur fremur en að selja vörur.   
 
 
6.2 NOTKUN HUGVERKA Í EIGU HERBALIFE NUTRITION 
 

Ein af meginskyldum Herbalife Nutrition er að varðveita heilsteypta ímynd fyrirtækisins og allra vörumerkja 
þess og auðkenna. Þessum kafla er ætlað að hjálpa meðlimum að átta sig á mikilvægi hugverka sem tilheyra 
Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition hefur stöðugt eftirlit á markaði til að koma í veg fyrir ósæmilega, 
mótsagnakennda og óviðeigandi notkun á hugverkum í eigu fyrirtækisins, þ.m.t. orð- og/eða myndmerkjum, 
fyrirtækismerkjum, slagorðum, höfundaréttarvörðu efni og fleira þess háttar. Stöðugt eftirlit af þessu tagi tryggir 
að Herbalife Nutrition varðveiti þann orðstír sem fyrirtækið hefur lagt hart að sér til að skapa sér sem 
heimsþekktur hágæðaframleiðandi á næringarvörum.  

 
 
6.2.1 Skilgreiningar 
 
Höfundaréttarvarin gögn: Herbalife Nutrition á höfundarétt á öllum prentuðum gögnum, efnisinnihaldi á 
netinu og hljóð- og myndupptökum sem eru framleidd af fyrirtækinu eða fyrir hönd þess. 
  
Orð- og/eða myndmerki er höfundaréttarvarið heiti eða tákn sem auðkennir Herbalife Nutrition sem birgi fyrir 
þær vörur og þjónustu sem meðlimir í Herbalife Nutrition selja og útvega. Til dæmis eru Herbalife Nutrition og 
þríblaða laufmerkið orð- og myndmerki Herbalife Nutrition og það sama gildir um margs konar vörumerki sem 
tilheyra einstökum vörum eins og XTRA-CAL® eða Herbalifeline® Max.   
 
Firmaheiti er viðskiptaheiti sem Herbalife Nutrition hefur einkarétt á að nota. Til dæmis eru Herbalife Nutrition 
International of America, Inc., og Herbalife (U.K.) Limited firmaheiti. Meðlimum er óheimilt að skrá sín eigin 
firmaheiti sem innifela hugtakið HERBALIFE, Herbalife Nutrition eða einhverja aðra auðkenningu sem tilheyrir 
Herbalife Nutrition. 
 
Auðkenning felur auk vörumerkja m.a. í sér einkennandi sjónrænt útlit á vöru eða umbúðum hennar sem gefur 
neytendum til kynna hvaðan varan kemur. Til dæmis er hér átt við hönnun á sumum vörum og umbúðum frá 
Herbalife Nutrition. 
 
Viðskiptaleyndarmál eru trúnaðarupplýsingar sem eru ekki almennt kunnar utan Herbalife Nutrition og hafa 
viðskiptalegt gildi. Meðal viðskiptaleyndarmála Herbalife Nutrition eru efnablöndur, tengsl við birgja, verkefni 
sem varða auðkenningu og þróun á vörum sem eru ekki enn komnar á markað, viðskiptaáætlanir, ferli og 
upplýsingasöfn sem tilgreina eða tengjast öðrum meðlimum, þ.m.t. ættartölur.  
 
Hugverk í eigu Herbalife Nutrition eru m.a. höfundarréttarvarin gögn, orð- og/eða myndmerki, firmaheiti og 
viðskiptaleyndarmál.  
 
 
6.2.2 Höfundaréttarvarin gögn 
Herbalife Nutrition á höfundarétt á öllum prentuðum gögnum, efnisinnihaldi á netinu og hljóð- og 
myndupptökum sem eru framleidd af fyrirtækinu eða fyrir hönd þess. Meðlimum er skylt að hlíta öllum skilyrðum 
sem eru talin upp í leiðbeiningum um niðurhal eða öðrum skriflegum leyfisveitingum. 
 
Öllum höfundaréttarvörðum gögnum frá Herbalife Nutrition verður að fylgja eftirfarandi staðhæfing: 
 

 
34 Herbalife Nutrition býður ekki upp á nein sérstök yfirráðasvæði eða sérleyfi og aðild að Herbalife Nutrition felst ekki í 

sérleyfisviðskiptum. 
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Endurgert samkvæmt heimild frá Herbalife Nutrition. Öll réttindi áskilin. 
 
Herbalife Nutrition áskilur sér rétt til að draga til baka samþykki á notkun höfundaréttarvarinna gagna hvenær 
sem er, samkvæmt endanlegu úrskurðarvaldi sínu.   
 
 
6.2.3 Orð- og/eða myndmerki, auðkenning og firmaheiti 
Meðlimum er heimilt að nota þau orð- og/eða myndmerki, firmaheiti og aðrar tegundir auðkenningar sem 
Herbalife Nutrition býður upp á til niðurhals.  
 

• Orð- og/eða myndmerki og firmaheiti sem tilheyra Herbalife Nutrition er einungis heimilt að fá beint frá 
Herbalife Nutrition.  

• Meðlimum er ávallt skylt a ð kynna sjálfa sig skýrt og skilmerkilega sem sjálfstæða meðlimi í Herbalife 
Nutrition. 

• Meðlimum er óheimilt að breyta orð- og/eða myndmerkjum og öðrum tegundum auðkenningar frá 
Herbalife Nutrition á nokkurn hátt, nema að breyta stærð þeirra. Breyting á stærð er því aðeins heimil, 
ef öll smáatriði myndarinnar haldast skýr og ef hún skapar enga skerðingu á góðri ímynd eða gæðum 
vöruúrvals og þjónustu Herbalife Nutrition í huga fólks.  

• Meðlimum er einungis heimilt að nota orð- og/eða myndmerki og aðrar tegundir auðkenningar frá 
Herbalife Nutrition í samræmi við núverandi leiðbeiningar fyrir sjálfstæða meðlimi í Herbalife Nutrition 
um notkun orð- og/eða myndmerkja.35  

• Meðlimum er skylt að láta eftirfarandi yfirlýsingu fylgja: „Orð- og/eða myndmerki, hönnun og önnur 
hugverkaréttindi eru eign Herbalife Nutrition International, Inc., eða leyfisveitenda þess. Notað með 
heimild Herbalife Nutrition.“ 

 
Herbalife Nutrition áskilur sér rétt til að draga til baka samþykki á notkun meðlima á framangreindu hvenær 
sem er, samkvæmt endanlegu úrskurðarvaldi sínu.  
 
 
6.2.4 Viðskiptaleyndarmál 
Meðlim er skylt að halda trúnaði um viðskiptaleyndarmál og er óheimilt að afhjúpa þau hvenær sem er, meira 
að segja eftir að aðild hans hefur verið slitið. 
 
 
6.2.5 Notkun takmörkuð við Herbalife Nutrition viðskiptin 
Meðlimum er eingöngu heimilt að nota hugverk í eigu Herbalife Nutrition í þeim tilgangi að stunda Herbalife 
Nutrition viðskipti sín. 
 
 
6.2.6 Sjónvarp, útvarp, tímarit eða dagblöð 
Óheimilt er að nota hugtakið „Herbalife Nutrition“, eða minnast sérstaklega á vörur eða þjónustu 
HerbalifeNutrition eða sýna myndir þar að lútandi, í auglýsingum í fjölmiðlum, þ.m.t. á prenti, í rafrænum 
miðlum, í hljóð- eða myndupptökum, dagblöðum, tímaritum, útvarpi og sjónvarpi, á netinu eða einhverjum 
öðrum miðli að því undanskildu að það hafi verið sérstaklega heimilað. 
 
 
6.2.7 Gjaldfrjáls símanúmer 
Meðlimum er heimilt að bjóða upp á gjaldfrjálst símanúmer. Hins vegar er meðlim óheimilt að nota hvers kyns 
orð- og/eða myndmerki, firmaheiti, vöruheiti eða slagorð í eigu Herbalife Nutrition í tengslum við hið gjaldfrjálsa 
númer. Meðlimum er eingöngu heimilt að auðkenna eða skrá sjálfa sig sem sjálfstæða meðlimi í Herbalife 
Nutrition.  
 
 
6.2.8 Skráningar í símaskrá 
Meðlimum er heimilt að skrá sig í símaskrá undir fyrirsögninni „sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition“. Einu 
upplýsingarnar sem mega fylgja í framhaldinu eru nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfsímanúmer, 
tölvupóstfang eða vefsíða meðlimsins. Birtar auglýsingar verða að samræmast öllum reglum Herbalife Nutrition 
um auglýsingar.  
Óheimilt er að nota hugtakið „Herbalife Nutrition“ (nema í orðasambandinu „sjálfstæður meðlimur í Herbalife 
Nutrition“) og önnur hugverk í eigu Herbalife Nutrition á nokkurn annan hátt en eins og þau eru notuð í 
auglýsingum sem Herbalife Nutrition hefur samþykkt fyrirfram. Skráning eftir vöru- og þjónustuflokkum er heimil 
undir nákvæmum og löglegum fyrirsögnum, þ.á m.: „hársnyrtivörur“, „húðsnyrtivörur“, „heilsuvörur“ eða 
„næringarvörur“ og „þyngdarstjórnun“. 
 
 

 
35 Þessar leiðbeiningar fyrir sjálfstæða meðlimi í Herbalife Nutrition um notkun orð- og/eða myndmerkja er að finna undir „Hjálpargögn og 

þjálfun“ á www.myherbalife.com/is-IS. 

http://www.myherbalife.com/is-IS
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6.2.9 Nafn eða ímynd Mark Hughes 
Óheimilt er að nota nafn eða ímynd Mark Hughes (stofnanda Herbalife Nutrition) í nokkurs konar auglýsingum. 
 
 
6.2.10 Heimilisföng Herbalife Nutrition 
Meðlimum er óheimilt að nota, birta eða kynna heimilisföng einhverra af starfsstöðvum Herbalife Nutrition sem 
sín eigin. 
 
 
6.2.11 Bann gegn notkun á hugverkum í eigu þriðja aðila 
Meðlimum er óheimilt að nota höfundaréttarvarin gögn, orð- og/eða myndmerki, firmaheiti, vöruheiti (eða 
einhver tilbrigði við framangreint), texta, ljósmyndir, myndbönd eða grafískar myndir sem eru í eigu eða 
sköpunarverk þriðja aðila nema þeir hafi fengið skriflegt leyfi eigandans fyrirfram. Með skýrri tilvísun verður að 
merkja öll hugverk frá þriðju aðilum sem eign þeirra og meðlimum er skylt að hlíta öllum takmörkunum og 
skilyrðum sem eigandi hugverksins krefst varðandi notkun á eign hans. 
 
 
6.2.12 Slit á aðild að Herbalife Nutrition 
Ef aðild að Herbalife Nutrition er slitið af einhverri ástæðu er meðlimnum skylt að hætta tafarlaust að nota 
hugverk í eigu Herbalife Nutrition og uppfæra persónuyfirlit um sig á hvers kyns samfélagsmiðlum til þess að 
upplýsa fólk um að hann sé ekki lengur sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition. 
 
 
6.3 AUGLÝSINGAR OG KYNNINGAR 
 
6.3.1 Tilbúnar rammaauglýsingar frá Herbalife Nutrition 
Herbalife Nutrition birtir alls kyns tilbúnar rammaauglýsingar sem meðlimum er heimilt að nota án breytinga, 
að undanskildu því að bæta inn nafni sínu og samskiptaupplýsingum. Hægt er að sækja þessar tilbúnu 
rammaauglýsingar á www.myherbalife.com/is-IS.  
 
 
6.3.2 Auglýsingar og kynningargögn frá meðlimum sjálfum 
Herbalife Nutrition framleiðir kynningarlesefni og sölugögn til afnota fyrir meðlimi til að auglýsa og kynna 
Herbalife Nutrition viðskipti sín. Meðlimum er heimilt að framleiða sín eigin kynningargögn en er þá skylt að 
tryggja að þau: 
  

• séu sannleikanum samkvæm og nákvæm; 
• séu laus við fullyrðingar varðandi meðferðareiginleika, sjúkdóma eða læknisfræði; 
• gefi ekki til kynna launþegatækifæri; og 
• samræmist öllum gildandi reglum Herbalife Nutrition og landslögum. 

 
 
6.3.3 Birting auglýsingagagna 
 
Einkaeignir: Meðlimum er heimilt að birta auglýsingagögn á einkaeignum að fengnu skriflegu leyfi eigandans 
fyrirfram. Til að skrásetja samþykki geta meðlimir notað formskjal frá Herbalife Nutrition undir yfirskriftinni 
„Samþykki fyrir birtingu auglýsingar á einkaeign“ sem hægt er að nálgast á www.myherbalife.com/is-IS og hjá 
þjónustudeildinni fyrir meðlimi. 
 
Óheimilt er að auglýsingagögn séu sýnileg frá götu eða gangstétt, þegar þau eru notuð á starfsstöð í einkaeigu 
eða á öðrum stað þar sem Herbalife Nutrition viðskipti eru stunduð, og óheimilt er að birta þau á þann veg að 
þau gætu truflað athygli ökumanna vélknúinna ökutækja eða gangandi vegfarenda. 
 
Fjarlægja verður gögnin tafarlaust, ef beiðni um það berst frá stjórnvöldum, eiganda eignarinnar eða Herbalife 
Nutrition. 
 
Almenningseignir: Meðlimum er óheimilt að birta auglýsingagögn á almenningseignum, á borð við 
veitustaura, götuljós, umferðarljós, stöðumæla eða umferðarskilti.  
 
 
6.3.4 Útsendingar 
Meðlimum er óheimilt að senda út hljóð- eða myndupptökur þar sem minnst er á Herbalife Nutrition, vörur 
fyrirtækisins eða viðskiptatækifæri þess í sjónvarpi, gegnum gervihnött eða í útvarpi að undanskilinni 
eftirfarandi auglýsingu: 
 

Sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition. 
Hringið í mig til að fá upplýsingar vörurnar eða viðskiptatækifærið. 
(Nafn meðlims og símanúmer eða tölvupóstfang.) 

http://www.myherbalife.com/is-IS
http://www.myherbalife.com/is-IS
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Ef Herbalife Nutrition er með útsendingu í sjónvarpi, gegnum gervihnött eða í útvarpi, er meðlimum óheimilt 
að auglýsa á þeirri stöð í eina klukkustund fyrir og eftir útsendingu Herbalife Nutrition.  

 

 

6.4 AÐ BJÓÐA UPP Á OG AUGLÝSA KYNNINGARTILBOÐ 
 
6.4.1 Að bjóða upp á og auglýsa kynningartilboð 

Meðlimir í Herbalife Nutrition eru sjálfstæðir í viðskiptum sínum og þeim er heimilt að selja bæði vörur frá 
Herbalife Nutrition og lesefni og kynningargögn sem Herbalife Nutrition framleiðir á verði að eigin vali. Á Íslandi 
leggur Herbalife Nutrition til leiðbeinandi smásöluverð, en aðeins er um ráðleggingar að ræða. Þær eru 
eingöngu gefnar í vísbendingarskyni og meðlimum í Herbalife Nutrition er ávallt algerlega í sjálfsvald sett að 
ákveða smásöluverð sitt.  
 
Hins vegar bera meðlimir í Herbalife Nutrition ábyrgð á að tryggja að sérhvert kynningartilboð sem þeir bjóða 
upp á sé sanngjarnt, sannleikanum samkvæmt, rétt og á engan hátt blekkjandi. Blekkjandi kynningartilboð 
skaða vörumerki Herbalife Nutrition og viðskipti allra meðlima fyrirtækisins. Hér fyrir neðan er ótæmandi listi 
yfir dæmi um villandi auglýsingar eða kynningartilboð:  
 

• að kynna vöru sem „afsláttarvöru“, ef meðlimurinn hefur ávallt selt vöruna á þessu sama verði; 
• að nota kynningarorðalag eins og „allt að X% afsláttur“ eða „frá 2.700 ISK“ þegar slíkur sparnaður 

gildir aðeins um takmarkað magn (innan við 10%) af vörunum;   
• að birta kynningartilboð í ótakmarkaðan tíma. Meðlim er ávallt skylt að birta gildistíma kynningartilboðs; 
• að birta verð, ráðlagt smásöluverð eða „verð sem varan er venjulega seld á“ með yfirstrikun eða á 

einhvern annan svipaðan hátt, þegar meðlimur hefur aldrei kynnt eða selt vöruna á því verði; 
• að birta kynningartilboð á vörum, þegar meðlimurinn telur í raun að hann eigi hugsanlega ekki 

nægilegar birgðir til að útvega viðkomandi vörur á því verði sem gefið er upp, í ásættanlegan tíma og 
í ásættanlegu magni. Þegar magn á einhverri eða öllum vörum er óþekkt eða takmarkað ber að gefa 
það til kynna á síðunni fyrir viðkomandi vöru með orðalaginu: „kaupið meðan birgðir endast“ og/eða 
„sumar vörur fást aðeins í takmörkuðu magni“ og/eða „gildir aðeins í [X] daga“; 

• að nota ranglega, á hvaða hátt sem er, hugtakið „takmarkað framboð“ eða svipað orðalag til að hvetja 
viðskiptavin til fyrirspurna eða innkaupa. 
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Kafli 7 Notkun á netinu og rafræn markaðssetning 
 
7.1 FRAMFERÐI MEÐLIMA 
 
7.1.1 Staðall fyrir persónulegt framferði 
Meðlimum er óheimilt að birta, hafa til sýnis eða dreifa gögnum á vefnum eða gegnum hann, hvort sem er í 
tengslum við Herbalife Nutrition eður ei, sem hafa samkvæmt endanlegu úrskurðarvaldi Herbalife Nutrition í 
sér fólgið níð, ærumeiðingar, óvirðingu, hótanir, móðgun, áreitni, misnotkun, ósiðsemi eða klám.  
 
 
7.1.2 Óheimill tölvuaðgangur 
Meðlimum er bannað: 

• að trufla eða aðhafast eitthvað sem leiðir til truflunar eða röskunar á: 
- Herbalife.is; 
- www.myherbalife.com/is-IS; 
- öðrum vefsíðum sem Herbalife Nutrition eða meðlimir í Herbalife Nutrition halda úti; 

• að öðlast aðgang að eða að reyna að öðlast aðgang að tölvu- eða netkerfum sem tengjast þessum 
vefsíðum, án þess að fá til þess skriflega heimild fyrirfram frá Herbalife Nutrition.  

 
 
7.1.3 Upplýsingar um neytendur 
Meðlimum er óheimilt að selja, leigja eða versla með persónuupplýsingar um neytendur eða vefsíðunotendur 
(skv. skilgreiningu í kafla 12). Þar að auki er meðlimum eingöngu heimilt að nota slíkar persónuupplýsingar í 
tengslum við vörur eða viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition og þeim er óheimilt að nota upplýsingarnar í öðrum 
tilgangi nema þeir hafi upplýst einstaklinginn sem um ræðir og hafi réttan lagagrundvöll fyrir þessari 
viðbótarnotkun. Dæmi um réttan lagagrundvöll fyrir notkun eru: 

- samþykki einstaklingsins sem um ræðir; 
- að verið sé að uppfylla lagaskuldbindingu; 
- að verið sé að fullnægja samningi við viðkomandi einstakling (eins og samningi um að selja honum 

vörur) eða að um sé að ræða vinnslu sem er nauðsynleg til að hafa í heiðri samning við einstaklinginn; 
eða 

- lögmætir viðskiptahagsmunir meðlims, svo fremi sem persónuverndarhagsmunir einstaklingsins sem 
um ræðir vega ekki þyngra. 

 
Ef einstaklingur eða aðili fer fram á að upplýsingar um hann verði ekki notaðar er meðlim skylt að virða þá 
beiðni þegar í stað. 
 
 
7.2 VEFSÍÐUR MEÐLIMA 
 
7.2.1 Meðlimum er skylt að gefa upp tengsl sín við Herbalife Nutrition 
Í því augnamiði að forðast að valda ruglingi, bæði hjá viðskiptavinum Herbalife Nutrition og almenningi, er 
meðlim sem heldur úti sjálfstæðri vefsíðu, þar sem orð- og/eða myndmerki Herbalife Nutrition eru notuð til að 
kynna eða bjóða vörur frá Herbalife Nutrition til sölu, skylt að tilgreina skýrt og skilmerkilega að hann sé 
„sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition“:  
Meðlim er skylt: 

• að birta á áberandi hátt sprettiglugga, sem er fenginn frá Herbalife Nutrition, notaður algerlega 

óbreyttur og kemur upp einu sinni í hvert sinn sem farið er inn á vefsíðuna; og  

• að birta á áberandi hátt persónulegt nafn meðlimsins og samskiptaupplýsingar hans, þ.m.t. 

heimilisfang og símanúmer, samhliða merkinu „Sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition“; og   

• að tryggja að vefsíðan sé ekki með sama eða svipuðu sjónrænu útliti og Herbalife.is, sem er opinber 

vefsíða Herbalife Nutrition. 

Birta verður merkið „Sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition“ ásamt persónulegu nafni og 
samskiptaupplýsingum meðlimsins, þ.m.t. símanúmeri, á áberandi stað (fyrir ofan skilin, sem þýðir að staðsetja 
ber upplýsingarnar á efri hluta vefsíðunnar og hafa þær þannig sýnilegar án þess að skruna þurfi niður síðuna) 
og í letri og/eða á þann hátt að upplýsingarnar laði að sér athygli gesta vefsíðunnar. 
 
Hafið samband við þjónustudeildina fyrir meðlimi eða farið inn á www.myherbalife.com/is-IS til þess að nálgast 
merkið fyrir sjálfstæða meðlimi og sprettiglugga sem birtist við opnun með viðeigandi leiðbeiningum. 
 
Óheimilt er að birta viðskiptanafn og viðskiptaheimilisfang meðlims í staðinn fyrir persónulegt nafn hans og 
samskiptaupplýsingar, þ.m.t. heimilisfang og símanúmer. Viðskiptaupplýsingarnar mega hins vegar fylgja til 
viðbótar og verða þá að koma fram samhliða merkinu „Sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition“: 
 

• á forsíðu meðlims á vefnum; 

• sem hluti af öllum samskiptaupplýsingum; og 

http://www.myherbalife.com/is-IS
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/8EECBF28-D23D-425E-9DD5-82A192939CB9/Web/General/Original/is-IS.zip
http://www.myherbalife.com/is-IS
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• sem hluti af öllum yfirlitsupplýsingum um meðliminn sem eru aðgengilegar almenningi. 
 
Bannað er að birta ónafngreind innlegg eða nota dulnefni. 
 
Herbalife Nutrition áskilur sér fullan og óskoraðan rétt til að krefjast þess að meðlimir lagfæri vefsíður sínar til 
að hlíta þessari reglu.  
 
 
7.2.2 Lénsheiti, tölvupóstföng og vefsíður 
Meðlimum er óheimilt að nota hugverk sem tilheyrir Herbalife Nutrition: 

• í lénsheiti vefsíðu sinnar; 
• í heitum á hvers kyns skjásíðum sem tilheyra vefsíðu meðlims (þ.m.t. á forsíðum);   nema samkvæmt 

því sem krafist er í reglu 7.2.7; 
• í tölvupóstföngum. 

 
Dæmi um hugtök sem teljast til hugverka í eigu Herbalife Nutrition og óheimilt er að nota eru: 

• Herbalife Nutrition;  
• heiti á vörum frá Herbalife Nutrition. 

 
Fari Herbalife fram á það er sérhverjum meðlim, sem brýtur þessa reglu Herbalife Nutrition, skylt að framselja 
lénsheitið eða tölvupóstfangið til Herbalife Nutrition fyrirtækinu að kostnaðarlausu. Herbalife Nutrition áskilur 
sér önnur réttindi sín og úrræði. 
 
Hver meðlimur fyrir sig verður að halda úti sinni eigin sjálfstæðu vefsíðu og að hámarki einum meðlim er heimilt 
að starfrækja hverja vefsíðu fyrir sig, afgreiða pantanir gegnum hana eða taka á annan þátt í henni. 
 
 
7.2.3 Textatenglar og tengingar 
Meðlimum er heimilt tengja vefsíður sínar með tenglum yfir á: 

• forsíðu Herbalife.is (eða annarrar vefsíðu sem er sköpuð eða haldið úti af Herbalife Nutrition); 
• hvers kyns aðra vefsíðu sem meðlimurinn heldur úti til að kynna vörur og viðskiptatækifæri Herbalife 

Nutrition; 
• vefsíðu þriðja aðila sem gagnast meðlimnum til að kynna vörur og viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition, 

svo fremi sem sú vefsíða samræmist reglu 7.2.4.   
 
Meðlimum er óheimilt að nota orð- og/eða myndmerki, firmaheiti eða vöruheiti sem tilheyra þriðja aðila: 

• í lénsheiti vefsíðu sinnar; 
• í heitum á einhverjum skjásíðum á vefsíðu meðlims (þ.m.t. á forsíðum); 
• í tölvupóstföngum; 
• í titilmerkjum (title tags) eða lýsimerkjum (meta tags).36 

 
 
7.2.4 Auglýsingar þriðja aðila á vefsíðum meðlima 
Meðlimum er heimilt að birta auglýsingar frá þriðja aðila á vefsíðum sem þeir nota í tengslum við Herbalife 
Nutrition viðskipti sín, svo fremi sem eftirfarandi gildir EKKI um þessar auglýsingar samkvæmt endanlegu 
úrskurðarvaldi Herbalife Nutrition:  
 
1. að þær tengist trúar-, stjórnmála- eða verslunarsamtökum eða félögum af einhverju tagi; 
2. að þær skaði orðstír Herbalife Nutrition eða meðlima fyrirtækisins; 
3. að þær feli í sér misnotkun á hugverki í eigu Herbalife Nutrition; 
4. að þær komi á framfæri, beint eða óbeint: 
 

a. öðru fyrirtæki sem stundar beina dreifingu eða fjölþrepa markaðssetningu, óháð því hvaða vörur eru í 
boði; eða  
b. vörum sem eru í samkeppni við þær sem Herbalife Nutrition selur, eins og: 
 

i. vörum sem er ætlað að koma í stað máltíða; 
ii: fæðubótar- og bætiefnum; eða 
iii. snyrtivörum. 

 
 
7.2.5 Alþjóðleg viðskipti 
Meðlimir sem stunda eða leitast við að stunda viðskipti á alþjóðamarkaði gegnum sínar eigin eða aðrar vefsíður 
mega eingöngu selja vörur sem uppfylla allar lagakröfur í því landi sem skilaboðum þeirra er beint til. 

 
36 Eina undantekningin frá þessari reglu er ef og þegar meðlimur hefur fengið skriflegt samþykki fyrirfram frá eigandanum. Meðlim ber að 

halda Herbalife Nutrition skaðlausu gagnvart hvers kyns kröfu sem til stofnast vegna eða tengist notkun meðlims á orð- og/eða 
myndmerkjum, firmaheitum eða vöruheitum þriðja aðila. 
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7.2.6 Persónuverndartilkynningar og reglufylgni á vefsíðum 
Á áberandi stað á sjálfstæðum vefsíðum sínum er meðlimum skylt að birta „persónuverndartilkynningu“ sem 
gefur neytendum til kynna hvaða persónuupplýsingum er safnað um þá, hvernig þessar upplýsingar verði 
notaðar og hverjum þeim verði deilt með (þ.m.t. Herbalife Nutrition). Tilkynningin þarf jafnframt að innihalda 
allar viðbótarupplýsingar sem krafa er gerð um í lögum um persónu- og upplýsingavernd í hverju því 
lögsagnarumdæmi þar sem meðlimir stunda viðskipti sín. 
 
Þar að auki bera meðlimir ábyrgð á að hlíta öllum reglum fyrirtækisins og öllum lögum um persónu- og 
upplýsingavernd sem gilda um sjálfstæðar vefsíður þeirra, þ.m.t. að því er varðar: 

• upplýsingasöfnun; 

• markaðssetningu; og 

• upplýsingaöryggi, trúnað og tilkynningar um öryggisbrest. 
 
 
7.2.7 Auglýsingar í leitarvélum og aðlögun að þeim 
Meðlimum er óheimilt að beita hvers konar villandi eða blekkjandi aðferðum til þess að koma sér hærra á 
niðurstöðulista í leitarvélum. 
 
Meðlimum er einnig skylt að birta eftirfarandi umsögn í síðulýsingunni sem kemur fram í niðurstöðum hvers 
kyns leitarvéla: 
 

„Þetta er vefsíða sjálfstæðs meðlims í Herbalife Nutrition (valfrjálst er að bæta inn nafni 
meðlimsins).“ 

 
Meðlimum er skylt að auðkenna sig og birta titilinn „Sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition“ í titilmerkinu 
(title tag) í niðurstöðum hvers kyns leitarvéla. 
 
 
7.2.8 Framsal á vefsíðum meðlima 
Ef meðlimur hyggst selja vörur frá Herbalife Nutrition gegnum vefsíðu sem var áður í eigu annars meðlims eða 
fyrrverandi meðlims („viðeigandi vefsíðu“)37 er honum skylt að leita fyrirfram skriflegs samþykkis frá Herbalife 
Nutrition áður en hann byrjar að starfrækja vefsíðuna í tengslum við Herbalife Nutrition viðskipti sín. Herbalife 
Nutrition skal ekki draga að gefa slíkt samþykki eða tefja það með ósanngjörnum hætti.  Samþykkiseyðublaðið 
fyrir framsal á vefsíðu meðlims („samþykkiseyðublað“) er að finna á www.myherbalife.com/is-IS. 
 
Til þess að halda sölu- og markaðskerfi Herbalife Nutrition heilsteyptu áskilur fyrirtækið sér rétt til að hafna 
samþykki fyrir því að viðeigandi vefsíða sé starfrækt í tengslum við viðskipti meðlims í Herbalife Nutrition. 
Vinsamlegast skoðið samþykkiseyðublaðið þar sem finna má ótæmandi lista yfir aðstæður þar sem samþykki 
kann að vera hafnað. 
 
Ef þessari reglu er ekki fylgt gæti það leitt til alvarlegra viðurlaga gegn aðild meðlims, þ.m.t. tímabundinnar 
sviptingar á forréttindum við innkaup og riftunar aðildarsamnings. 
 
 
7.3  BANN GEGN SÖLU Á UPPBOÐSSÍÐUM OG MARKAÐSSÍÐUM ÞRIÐJA AÐILA Á NETINU 
(Í SAMEININGU „VEFSÍÐUM ÞRIÐJA AÐILA“) 
Mikilvægt er að öll markaðssetning á vörum frá Herbalife Nutrition, og boð á þeim til sölu, hvort sem er á netinu 
eða utan þess, samræmist stöðlum Herbalife Nutrition um vörugæði, hjálpi til við að efla virði og ímynd 
vörumerkis Herbalife Nutrition og sé í takt við markaðsstöðu vöruúrvalsins frá Herbalife Nutrition. Í þessu felst 
að óheimilt er að setja fram ólöglegar, rangar eða óviðeigandi fullyrðingar um vörurnar frá Herbalife Nutrition 
eða tengja vörurnar frá Herbalife Nutrition við aðrar vörur sem eru kynntar með slíkum fullyrðingum. Þar að 
auki er nauðsynlegt að öll sala hjálpi til við að byggja upp og efla góða þjónustu við viðskiptavini með 
persónulegum tengslum meðlima við viðskiptavini sína – þetta er grundvallarþáttur í „gæfumuninum sem 
meðlimir gera“. 
 
Herbalife Nutrition áttar sig á vaxandi mikilvægi rafrænna viðskipta sem dreifingarmiðils sem meðlimir geta 
notað til að selja vörur frá Herbalife Nutrition á netinu. Þetta er ein af ástæðum þess að Herbalife Nutrition 
hefur fjárfest umtalsverðar upphæðir í þróun á „GoHerbalife.com“, sem er sérsniðið og lögformlegt vefumhverfi 
fyrir vörusölu á netinu sem meðlimum er heimilt að nota gjaldfrjálst, þar sem það er í boði.37   
 
Öfugt við þetta veikir sala á vefsíðum þriðja aðila hin persónulegu tengsl sem meðlimum er skylt að byggja 
upp við viðskiptavini sína og veikir sömuleiðis ímyndarsköpun Herbalife Nutrition sem fyrirtækis og þá ímynd 

 
37 Vefsíða er skilgreind sem safn að tengdum skjásíðum sem almenningur hefur aðgang að, eiga sér sameiginlegt lénsheiti eða veffang 

og eru notaðar til sölu á vörum frá Herbalife Nutrition. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UQUtSME4xVUk3UFI2WUQ2TExaSzBEUTNYSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UQUtSME4xVUk3UFI2WUQ2TExaSzBEUTNYSy4u
http://www.myherbalife.com/is-IS
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UQUtSME4xVUk3UFI2WUQ2TExaSzBEUTNYSy4u
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og markaðsstöðu sem Herbalife Nutrition skapar vöruúrvali fyrirtækisins. Ástæðurnar fyrir þessu eru m.a.: 
 

(i) Á vefsíðum þriðja aðila birtist heiti og orð- og/eða myndmerki þess sem starfrækir viðkomandi 
vefsíðu þriðja aðila. 

(ii) Þar eru oft settar fram ónákvæmar fullyrðingar um gæði eða virkni, sem geta í ákveðnum tilvikum 
verið rangar eða jafnvel ólöglegar.  

(iii) Þær staðsetja vörur Herbalife Nutrition í samhengi sem samræmist ekki þeirri markaðsstöðu og 
ímynd sem Herbalife Nutrition óskar sér fyrir vörur sínar.  

 
Í samræmi við það gilda eftirfarandi tvö ákvæði: 
 

◼ Meðlimum er heimilt að selja vörur frá Herbalife Nutrition á netinu: 
a) gegnum sínar eigin sjálfstæðu verslanir á netinu sem uppfylla viðeigandi staðla Herbalife 

Nutrition um gæðatryggingu, þjónustu við viðskiptavini og tækniforskriftir; eða  
b) gegnum GoHerbalife.com38.  

◼ Meðlimum er ekki heimilt að bjóða til sölu, selja, eða greiða fyrir framboði til sölu eða sölu á vörum 
frá Herbalife Nutrition (beint eða óbeint á einhvern hátt eða eftir einhverjum leiðum), hvort sem er með 
því að falast eftir eða fá tilboð í þær í opnu útboði eða með því að bjóða þær til sölu á föstu verði eða 
á annan hátt, gegnum uppboðsviðskiptasíður á netinu, á uppboðsmörkuðum á netinu, gegnum vefsíðu 
þriðja aðila eða hvers kyns aðra vefsíðu sem ber heiti eða orð- og/eða myndmerki þriðja aðila eða er 
á annan hátt vörumerkt eða auðkennanleg sem vefsíða þriðja aðila. 

 
 
7.4 TÖLVUPÓSTUR 
Þessar reglur gilda um meðlimi sem senda tölvupóst varðandi vörur eða viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition 
og þær eru viðbót við gildandi landslög. 
 
Meðlimum er einnig skylt að hlíta notkunar- eða þjónustuskilmálum allra fyrirtækja sem veita þeim 
tölvupóstþjónustu í Herbalife Nutrition viðskiptunum.  
 
 
7.4.1 Kröfur og takmarkanir 
 
1. Nauðsynlegt er að öll tölvupóstskilaboð, sem meðlimir senda varðandi Herbalife Nutrition, uppfylli eftirfarandi 
kröfur: 

 
a. Meðlimum er skylt að gefa upp hvaðan tölvupóstskilaboðin koma: 

 
i. Upplýsingar um uppruna, áfangastað og beiningu (routing) sem tengjast skilaboðunum (þ.m.t. heiti 
upprunaléns og upprunatölvupóstfangs) verða að vera hárnákvæmar. 
 
ii. Línan sem hefst á „Frá/From“ í hverjum skilaboðum verður að auðkenna skilmerkilega þann meðlim 
sem sendi skilaboðin af stað. 

 
b. „Efnislínan/Subject line“ í hverjum skilaboðum má ekki vera villandi. 

 
2. Eftirfarandi viðbótarkröfur gilda um tölvupóstskilaboð meðlima, sem eru viðskiptalegs eðlis, óháð því hvort 
skilaboðin eru hluti af dreifingu fjöldaskilaboða eða hvort fyrirhugaðir móttakendur eru fyrirtæki eða 
einstaklingar. Með viðskiptatölvupósti er átt við tölvupóstskilaboð þar sem verslunarvara eða þjónusta eru 
auglýst eða kynnt, þ.m.t. efni á vefsíðu sem er starfrækt í viðskiptatilgangi. Til viðskiptatölvupósts teljast 
skilaboð sem fela í sér kynningu á Herbalife Nutrition. Tölvupóstur er eftir sem áður talinn viðskiptalegs eðlis 
jafnvel þótt hann feli jafnframt í sér efni sem er ekki viðskiptalegs eðlis. 

 
a. Í sérhverjum skilaboðum verður að koma fram gilt heimilisfang meðlimsins í raunverulegum húsakynnum. 
 
b. Öll tölvupóstskilaboð verða að innihalda skýra og auðsjáanlega tilkynningu um hvernig hægt er að 
„afþakka“ slíkar sendingar: 

 
i. Skilaboðin verða að innihalda virkt svartölvupóstfang eða vefferli sem móttakandi getur notað til að 
afþakka allan framtíðartölvupóst um viðskiptatengd málefni frá sendandanum (bæði tilvikin teljast vera 
„afþökkunarferli“). Öll afþökkunarferli verða að geta afgreitt afþökkunarbeiðnir í minnst 30 daga frá því 
að skilaboðin voru send. 
 
ii. Skylt er að virða allar afþökkunarbeiðnir án óeðlilegrar tafar og meðlimum er skylt að hætta að setja 
af stað eða senda viðskiptatengdan tölvupóst til viðkomandi einstaklinga frá og með þeim tíma. 

 
38 GoHerbalife er í boði á völdum mörkuðum. 
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iii. Afþökkunarferlið má ekki vera fyrirhafnarmikið og má ekki krefjast þess að móttakandinn geri aðrar 
ráðstafanir en að senda einn svartölvupóst eða fara inn á eina vefsíðu til þess að afþakka sendingar. 
Ekki er heimilt að beiðast eða krefjast þess af móttakendum að þeir veiti neinar frekari 
persónugreinanlegar upplýsingar en tölvupóstfang til þess að afgreiða afþökkunarbeiðnina. 
 
iv. Meðlimum er óheimilt að krefjast gjalds fyrir afgreiðslu á afþökkunarbeiðnum. 
 
v. Sérhverjum meðlim er skylt að taka saman og viðhalda sinni eigin „bannskrá gegn tölvupósti“ og 
athuga jafnframt hvort fólk hefur skráð sig á viðeigandi bannskrá gegn slíkum sendingum annars staðar 
til að fylgjast vel með öllum afþökkunum og hafa þær í heiðri. 

 
3. Meðlimum er bannað að senda viðskiptatengd tölvupóstskilaboð nema: 

 
i. meðlimur eigi þegar í viðskiptasambandi við móttakandann vegna fyrri vörukaupa eða viðskipta sem 
varða vöru frá Herbalife Nutrition (þar sem móttakandanum var, á þeim tíma sem upplýsingum um hann 
var safnað, gefinn kostur á einfaldri og ókeypis leið til að hafna samþykki framtíðarskilaboða); eða 
ii. meðlimur sé í vinahópi eða fjölskyldu móttakandans; eða 
 
iii. móttakandinn hafi fyrirfram gefið samþykki sitt fyrir móttöku skilaboðanna, og hafi ekki dregið það 
samþykki til baka. Í samþykkinu verður að tilgreina sérstaklega að það gildi um skilaboð um Herbalife 
Nutrition. 

 
4. Meðlimum er óheimilt að afla sér tölvupóstfanga með því að veiða þau, gera orðabókarárás eða framkvæma 
jarðýtuleit. 

 
i. Hugtakið „að veiða tölvupóstföng (address harvesting)“ er notað yfir sjálfvirkar leiðir til að safna 
tölvupóstföngum sem eru skráð á vefsíðu eða hjá vefþjónustu, þegar sú vefsíða eða vefþjónusta 
inniheldur tilkynningu um að hún gefi hvorki, selji né framselji á annan hátt póstföng sem þar eru varðveitt 
til nokkurs annars einstaklings sem hyggst nota þau til að hefja sendingu viðskiptatengdra 
tölvupóstskilaboða. 
 
ii. Með hugtakinu „orðabókarárás (dictionary attack)“ er átt við sjálfvirkar leiðir sem eru notaðar til að 
geta sér til um hugsanleg tölvupóstföng með því að setja saman nöfn, bókstafi eða tölustafi í alls kyns 
umröðunum. 
 
iii. Með hugtakinu „jarðýtuleit (brute-force searching)“ er átt við sjálfvirkar eða handvirkar aðgerðir sem 
eru notaðar til þess að uppgötva möguleg tölvupóstföng með því að sópa upp upplýsingum af vefsíðum 
sem eru opnar almenningi til að komast yfir textastrengi sem hafa að geyma táknið @. 

 
5. Meðlimum er bannað að nota forskriftir eða aðrar sjálfvirkar leiðir til að skrá sig fyrir mörgum tölvupóstföngum 
eða notendareikningum á vefnum til að senda viðskiptatengd tölvupóstskilaboð. 
 
6. Meðlimum er bannað að selja, leigja, skiptast á eða að framselja eða láta á annan hátt frá sér tölvupóstfang 
einstaklings, nema meðlimurinn hafi fengið sértæka heimild til þess skriflega frá viðkomandi einstaklingi. Hvers 
kyns samþykki fellur úr gildi um leið og viðkomandi einstaklingur afþakkar sendingar til sín. 
 
 
7.4.2 Tilmæli um að hætta tölvupóstsendingum 
Meðlimir verða að hætta tölvupóstssendingum þegar í stað ef þeim berast einhvers konar tilmæli frá 
stjórnvöldum, eftirlitsyfirvöldum eða persónuverndaryfirvöldum varðandi atferli sitt í tölvupósti. Meðlimir verða 
tafarlaust að tilkynna Herbalife Nutrition um öll slík tilmæli með því að hringja í síma 800 9896 innan tveggja 
sólarhringa eftir móttöku tilmælanna. 
 
 
7.5 SAMFÉLAGSMIÐLAR 
Þessar reglur gilda um meðlimi sem nota vefsíður samfélagsmiðla á borð við Twitter, YouTube, Facebook, 
Instagram, Pinterest og Snapchat og sömuleiðis þá sem taka þátt í vefsamfélögum á borð við bloggsíður. 
Þessar reglur eru viðbót við gildandi landslög. 
 
 
7.5.1 Ábyrgð á birtu efni 
Meðlimir eru ábyrgir fyrir öllu efni sem þeir birta á vefnum varðandi Herbalife Nutrition. Meðlimir sem nota 
vefsíður samfélagsmiðla sem hluta af Herbalife Nutrition viðskiptunum verða að auðkenna sig skýrt og 
skilmerkilega með nafni og sem sjálfstæðir meðlimir í Herbalife Nutrition. 
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7.5.2 Samfélagsmiðlar sem sölu- og kynningarvettvangur 
Óheimilt er að nota samfélagsmiðla sem vettvang til að sinna sölu á vörum frá Herbalife Nutrition. Eingöngu 
er heimilt að selja vörur frá Herbalife Nutrition á vefnum gegnum eigin vefsíðu meðlims. 
 
 
7.5.3 Birt efni og fullyrðingar 
Meðlimum er skylt að hafa allt efni sem þeir birta á samfélagsmiðlum hárrétt og sannleikanum samkvæmt. 
Allar fullyrðingar, staðhæfingar, persónulegar sögur og sögur um vörurnar verða að samræmast reglum 
Herbalife Nutrition, þ.m.t. reglum fyrirtækisins um fullyrðingar. Sjá kafla 6.1 Fullyrðingar og staðhæfingar. 
 
 
7.5.4 Notkun hugverka í eigu Herbalife Nutrition 
Nöfn og skilaboð á síðum meðlima á samfélagsmiðlum verða að samræmast kröfunum sem eru settar fram í 
reglu 6.2. Notkun hugverka í eigu Herbalife Nutrition, þ.m.t. kröfunni um að meðlimum er einungis heimilt að 
nota firmaheitið „Herbalife Nutrition“ á þann hátt að það auðkenni þá skýrt og skilmerkilega sem „sjálfstæða 
meðlimi í Herbalife Nutrition“. 
 
Dæmi um óheimila notkun á firmaheiti Herbalife Nutrition í nöfnum/skilaboðum á síðum meðlima á 
samfélagsmiðlum eru: 

• „Lífsstílsáskorun Herbalife Nutrition“ 
• „Herbalife Nutrition síðan“ 
• „Eigum spjall um Herbalife Nutrition“ 

 
Dæmi um heimila notkun á firmaheiti Herbalife Nutrition í nöfnum/skilaboðum á síðum meðlima á 
samfélagsmiðlum eru: 

• „Sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition – Lífsstílsáskorun“ 
• „Herbalife Nutrition síðan – Sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition“  
• „Eigum spjall um Herbalife Nutrition – Sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition“  
• #HerbalifeNutrition 
• #Herbalifeliðsheildin (#TeamHerbalife) 
• #ÉgerHerbalife (#IAmHerbalife) 

 
Hins vegar er meðlimum heimilt að nota opinbera, myllumerkta texta frá fyrirtækinu, sem fela í sér firmaheitið 
„Herbalife Nutrition“, og deila skilaboðum sem fyrirtækið hefur sent frá sér á samfélagsmiðlum eða tengli yfir á 
opinberar vefsíður fyrirtækisins og síður þess á samfélagsmiðlum. 
 
 
7.5.5 Ljósmyndir og hljóð- og/eða myndupptökur 
Meðlimum er heimilt að birta hljóð- og/eða myndefni á YouTube og öðrum svipuðum samfélagsmiðlum, svo 
fremi sem efnið samræmist reglum Herbalife Nutrition. 
Herbalife Nutrition áskilur sér endanlegt úrskurðarvald til að ákvarða hvort upptökur eða myndir (þ.m.t. hvernig 
þær eru notaðar) brjóti gegn reglum Herbalife Nutrition eða rýri orðstír fyrirtækisins. Herbalife Nutrition áskilur 
sér rétt til að krefjast þess að allar slíkar myndir eða upptökur séu fjarlægðar. Meðlimum er ávallt skylt að hlíta 
öllum persónuverndar- og höfundaréttarlögum, allri stefnumörkun, notkunarskilmálum, skilmálum og 
skilyrðum, leiðbeiningum eða öðrum skilmálum af því tagi sem gilda á vettvangi samfélagsmiðla og sömuleiðis 
öllum reglum Herbalife Nutrition, þegar þeir nota myndir eða upptökur af öðrum einstaklingum á vefsíðum 
samfélagsmiðla.   
 
 
7.5.6 Notkunarskilmálar 
Meðlimum er skylt að hlíta öllum notkunarskilmálum, skilmálum og skilyrðum, þjónustuskilmálum, 
leiðbeiningum um ásættanlega notkun, eða öðrum skilmálum af því tagi, sem gilda fyrir þá samfélagsmiðla 
sem þeir nota í Herbalife Nutrition viðskiptunum. 
 
 
7.5.7 Fagmennska 
Meðlimir eiga ekki að svara fólki sem birtir neikvætt efni um þá, aðra meðlimi eða Herbalife Nutrition. Tilkynna 
má um neikvætt efni af þessu tagi með því að senda tölvupóst á: MPCIceland@herbalife.com. 
 
 
7.5.8 Bannað er að kaupa fylgjendur og ánægjumeldingar (eins og „Líkar þetta“) á samfélagsmiðlum 
Meðlimum er óheimilt að kaupa fylgjendur eða ánægjumeldingar (eins og „Líkar þetta“)39 eða nota hvers kyns 

 
39 Fylgjandi er einstaklingur sem gerist áskrifandi að notandareikningi á samfélagsmiðli til þess að móttaka ný innslög. Á Facebook er 

einstaklingur sem merkir við „Líkar þetta“ á síðu jafnframt fylgjandi, vinur eða aðdáandi. Aðgerðin „Líkar þetta“ eða sambærileg melding 
er í boði fyrir notendur á Facebook, Twitter eða Instagram. Í stað þess að skrifa athugasemd eða deila innslögum getur notandi smellt á 
„Líkar þetta“ eða sambærilega meldingu til þess að láta velþóknun sína í ljós á fljótlegan hátt. 
 

mailto:MPCIceland@herbalife.com
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aðrar villandi eða sviksamlegar aðferðir til þess að auka vinsældirnar sem notandareikningar þeirra eða 
vefsíður virðast njóta á samfélagsmiðlum.  
 
 
7.5.9 Bannað er að beina spjótum sínum að fylgjendum á vettvangi samfélagsmiðla 
Meðlimum er óheimilt er að beina spjótum sínum kerfisbundið að fylgjendum annars einstaklings í þeim tilgangi 
að selja vörur frá Herbalife Nutrition eða skapa sér ný tengsl. Þar að auki er bannað að nota kerfisbundin, 
sjálfvirk öpp eða hugbúnað og beinar, handvirkar skilaboðasendingar til annarra meðlima með það fyrir augum 
að selja vörur frá Herbalife Nutrition eða stunda nýliðun. 
 
 
7.5.10 Bannað er að nota hugbúnað til gagnanáms og til upplýsingaveiða af vefsíðum 
Meðlimir sem hagnýta sér samfélagsmiðla og annan stafrænan vettvang til þess að stunda Herbalife Nutrition 
viðskiptin verða að hlíta þeirri persónuverndarstefnu og notkunarskilmálum sem gilda um hvern samfélagsmiðil 
og netþjónustufyrirtæki fyrir sig. Aðferðir sem eru notaðar til gagnanáms (Data Mining) og upplýsingaveiða af 
vefsíðum (Website Scraping), (þ.m.t. notkun á vefköngulóm/web spiders, vefskriðlum/web crawlers og 
vefróbottum/web bots), eru taldar sviksamlegar og eru bannaðar.  
 
7.5.11 Allir óviðeigandi samskiptahættir eru bannaðir 
Meðlimum sem hagnýta sér samfélagsmiðla til þess að sinna Herbalife Nutrition viðskiptunum er skylt að hlíta 
öllum reglum og stefnumörkun hvers samfélagsmiðils fyrir sig um samskipti. Óumbeðnar 
viðskiptaorðsendingar eru almennt bannaðar. Meðlimum er skylt að tryggja að þeir hafi heimild til að hafa 
samband við fólk og að virða allar óskir sem þeim gætu borist um að hætta samskiptum. 
 
 
7.6 SÍMASALA 
 

Í lögum er kveðið á um strangar takmarkanir gegn símasölu og slík lög eru afar tæknileg. Herbalife Nutrition 
gefur þessar reglur út til hagræðis fyrir meðlimi (en þeim er ekki ætlað að jafngilda lagalegri ráðgjöf). Meðlimir 
bera ábyrgð á að kunna skil á og hlíta öllum gildandi landslögum um símasölu. 

 
Þegar meðlimir gera samning við birgja er þeim skylt að ganga úr skugga um að þjónusta birgisins samræmist 
öllum gildandi landslögum. Aðgerðir eða aðgerðaleysi birgisins, sem meðlimurinn skiptir við, teljast jafngilda 
aðgerðum eða aðgerðaleysi meðlimsins sjálfs. 
 
 
7.6.1 Skilgreiningar 
 
Sjálfvirkur hringibúnaður (Autodialer) 
Búnaður sem hringir sjálfvirkt í símanúmer, þ.m.t. hvers kyns tölvubúnaður sem sér um að hringja, hvort sem 
vélbúnaðurinn er forritaður fyrirfram með ákveðnum númeralista eða hringir í númer af handahófi.40 
 
Útsendingarsímbréf (Broadcast Fax) eða fjöldasímbréf (Blast Fax) 
Símbréf sem eru send til móttakenda sem hafa ekki beðið um símbréf, þ.m.t. með búnaði sem getur sent 
fjölmörg símbréf til fjölmargra móttakenda. 
 
Staðfest viðskiptatengsl 
Fyrri tengsl milli meðlims og símaáskrifanda sem byggjast á: 
 

• vörukaupum eða viðskiptum innan 18 mánaða tímabils beint fyrir daginn sem símhringingin fer fram, 
ef tengslunum hefur ekki verið slitið fyrir þann tíma. 

 

• fyrirspurn um vörur eða þjónustu innan þriggja (3) mánaða beint fyrir daginn sem símhringingin fer 
fram, ef tengslunum hefur ekki verið slitið fyrir þann tíma. 

 

(Ef áskrifandinn „afþakkar símhringingar“ frá meðlim, slítur sú afþökkun hinum staðfestu viðskiptatengslum, 
jafnvel þótt áskrifandinn haldi áfram að eiga viðskipti við meðliminn.) 
 
Beint samþykki fyrirfram 
Skriflegur samningur eða tölvupóstur milli meðlims og neytanda þar sem tekið er skýrt fram að neytandinn 
samþykki að meðlimurinn hafi samband við sig varðandi vörur eða viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition og þar 
sem gefið er upp síma- eða bréfsímanúmerið sem nota má fyrir slík samskipti. 

 
40 Til þessa telst tölvubúnaður á borð við: 

• spáhringibúnað (Predictive Dialers) – sem hringir meðan símasölufólk talar við aðra viðskiptavini með því að spá fyrir um 
meðaltímann sem það tekur fyrir neytanda að svara símanum og hvenær símasölufólkið verði laust til að taka næsta símtal; 

• forskoðunarhringibúnað (Preview Dialers) – sem gefur upp númer til að hringja í á skjá símasölufólks og hringir síðan í númerið fyrir 
símasölufólkið eftir að það hefur gefið fyrirmæli um það. 
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Símasala 
Það atferli að selja, bjóða fram, markaðssetja, kynna eða veita upplýsingar um vöru eða þjónustu með hjálp 
borðsíma, farsíma, SMS-skilaboða, bréfsíma, sjálfvirks hringibúnaðar, raddupptöku sem er tekin upp fyrirfram 
eða útbúin með raddgerfli, eða með hjálp hvers kyns samsvarandi búnaðar.  
 
 
7.6.2 Kröfur varðandi símasölu 
Með bannskrá er átt við skrá yfir einstaklinga sem frábiðja sér markaðssetningarstarfsemi. Meðlimum er skylt 
að hlíta öllum gildandi lands- eða svæðislögum sem kveða á um símasölu, þ.m.t. reglum um bann við 
hringingum skv. bannskrá sem Þjóðskrá Íslands heldur úti, bannmerkingum í símaskrá og samsvarandi 
bannmerkingum í hvaða landi sem er. Þessi krafa gildir um bein símtöl úr venjulegum símtækjum og 
sömuleiðis allar aðrar gerðir af símasölu. 
 
Meðlim er óheimilt að hafa samband, hvort sem er gegnum síma eða bréfsíma, við einstakling eða aðila á 
Íslandi sem er með númer sitt á bannskrá Þjóðskrár Íslands eða bannmerkt í símaskrá, nema gild undantekning 
sé fyrir hendi. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands eða símaskrá eru þeir áskrifendur undanskildir sem hafa gefið beint 
samþykki sitt fyrirfram fyrir að hringt sé í þá, og hafa ekki dregið þetta beina fyrirframsamþykki sitt til baka 
síðar, sem hafa staðfest viðskiptatengsl við meðliminn eða sem hafa persónuleg tengsl við meðliminn. 
 
Meðlimum sem stunda símasölu er skylt: 

 

• að kaupa og fara reglulega yfir bannskrána sem er haldið úti af Þjóðskrá Íslands, símaskrár og allar 
sambærilegar skrár í hverju því landi þar sem þeir stunda viðskipti; 

 

• að skoða allar viðeigandi bannskrár og hreinsa nýskráð númer út af hringilistum sínum á að minnsta 
kosti 28 daga fresti; 

 

• að stofna sinn eigin aðgangsreikning að viðeigandi bannskrám (áskilið er fyrir meðlimi að gefa 
auðkennandi upplýsingar og sem auðkenningu seljanda er þeim er skylt að tilgreina persónulegt nafn 
eða fyrirtækisnafn sitt.41) 

 

• að greiða öll aðgangsgjöld sem tengjast bannskránni; 
 

• að halda sína eigin „bannskrá“ þar sem talin eru upp númer hvers þess einstaklings eða aðila sem 
afþakkar að samband sé haft við hann; 

 

• að halda úti skriflegri stefnu varðandi afþökkun símhringinga og aðrar kröfur sem gilda um símasölu; 
 

• að fræða allt starfsfólk sem tekur þátt í símasölu fyrir hönd meðlims um reglur Herbalife Nutrition. 
 

• Meðlimum er óheimilt að nota símanúmer sem er fengið frá þriðja aðila til að nota við símasölu, ef 
viðkomandi símanúmer er á þeirri bannskrá sem er haldið er úti af Þjóðskrá Íslands, er bannmerkt í 
símaskrá eða hjá einhverjum lands- eða svæðisbundnum stjórnvöldum, eða ef viðkomandi símanúmer 
er á þeirri bannskrá sem meðlimurinn hefur tekið saman sjálfur. 

 
Aukalegar eða mismunandi kröfur geta gilt eftir því hvort meðlimur hringir innan eða utan síns lands. 
Meðlimurinn ber ábyrgð á að kynna sér í þaula allar kröfur, sem kveðið er á um í viðeigandi lögum og 
reglugerðum sem varða bannskrár, og ber jafnframt ábyrgð á að hlíta þeim kröfum. 
 
 
7.6.3 Sjálfvirkur hringibúnaður 
Meðlimum er óheimilt að nota sjálfvirkan hringibúnað í tengslum við Herbalife Nutrition viðskiptin eða vörur 
eða viðskiptatækifæri fyrirtækisins. 
 
 
7.6.4 Skilaboð sem eru tekin upp fyrirfram eða útbúin með raddgerfli 
Meðlimum er óheimilt að nota skilaboð sem eru tekin upp fyrirfram eða útbúin með raddgerfli í tengslum við 
Herbalife Nutrition viðskiptin. 
 
 
7.6.5 Óumbeðin símbréf 
 

• Meðlimum er hvorki heimilt að nota búnað til að senda útsendingarsímbréf eða fjöldasímbréf (sjá 
skilgreiningar hér að ofan) né aðra svipaða þjónustu til að senda bréfsímaskilaboð. 
 

• Meðlimum er eingöngu heimilt að senda símbréf til staðfestra viðskiptatengsla sem hafa gefið beint 
samþykki sitt fyrirfram fyrir að móttaka símbréf frá viðkomandi meðlim og hafa ekki dregið þetta beina 
fyrirframsamþykki sitt til baka síðar. 
 

• Þegar staðfestum viðskiptatengslum eru send símbréf verður meðlimurinn að hafa fengið 

 
41 Meðlimum er óheimilt að tilgreina Herbalife Nutrition sem „seljanda“ eða „viðskiptavin“. 
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bréfsímanúmerið: 
- í orðsendingu sem móttakandinn hefur sent honum af fúsum og frjálsum vilja; eða 
- úr símaskrá, auglýsingu eða vefsíðu þar sem hin staðfestu viðskiptatengsl samþykktu af 

fúsum og frjálsum vilja að gefa það upp. 
 

• Öll símbréf verða að innifela eftirfarandi: 
- skýra og skilmerkilega tilkynningu á forsíðu um að móttakandanum sé heimilt að afþakka öll 

framtíðarsímbréf frá sendandanum („afþökkun á símbréfum“) og að ólöglegt sé að virða ekki 
þá afþökkun innan 30 daga; 

- innlent síma- og bréfsímanúmer þar sem hægt er að ná í sendandann (svo móttakandinn geti 
send afþökkun á símbréfum); 

- að minnsta kosti eitt kostnaðarlaust ferli sem móttakandinn getur notað til að senda 
meðlimnum afþökkun á símbréfum, t.d. veffang, tölvupóstfang eða gjaldfrjálst símanúmer. 

 

• Meðlimum er skylt að taka á móti og afgreiða afþökkun á símbréfum allan sólarhringinn, sjö daga 
vikunnar og virða allar slíkar beiðnir í einu og öllu innan 30 daga. 
 

• Öll símbréf verða að innihalda (annað hvort á spássíu efst eða neðst á hverri síðu eða á forsíðu 
símbréfsins): 

- dag- og tímasetningu þegar símbréfið var sent; 
- upplýsingar sem auðkenna sendandann (þar sem skylt er að nota persónulegt nafn 

meðlimsins sjálfs og, þar sem það á við, fyrirtækisnafn hans); og 
- bréfsímanúmerið sem var notað til sendingar og símanúmer meðlimsins. 

 
 
7.6.6 Eftirgrennslan stjórnvalda 
Meðlimum er skylt að hætta símasölu þegar í stað, ef þeir fá einhvers konar tilmæli frá stjórnvöldum varðandi 
atferli sitt í símasölu. Meðlimir verða tafarlaust að tilkynna Herbalife Nutrition um öll slík tilmæli. 
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Kafli 8 Næringarklúbbar 
 

Margir meðlimir nota næringarklúbba sem árangursríka aðferð til að stunda viðskiptin. Næringarklúbbar eru 
starfræktir í þeim tilgangi að kynna nýjum og núverandi viðskiptavinum vörur frá Herbalife Nutrition og selja 
þeim þær í smásölu. Jafnframt skapa þeir tækifæri til að bjóða upp á ýmiss konar starfsemi. Þótt þessi kafli 
innihaldi stutta útskýringu á aðferðunum við að starfrækja næringarklúbba er honum ekki ætlað að koma í stað 
hinnar viðtæku þjálfunar sem meðlimir fá sem hluta af skipulaginu í kringum næringarklúbba. 

 
Næringarklúbbur („klúbbur“) skapar óformlegan vettvang fyrir fólk til að: 

• leyfa mögulegum framtíðarmeðlimum að kynnast Herbalife Nutrition; 
• skiptast á upplýsingum og notkunarmöguleikum varðandi vörurnar frá Herbalife Nutrition; 
• setja sér markmið til að temja sér heilnæman lífsstíl; 
• taka þátt í heilnæmri starfsemi af ýmsu tagi; 
• eignast vini sem stefna að sömu lífsstílsmarkmiðum; 
• eiga félagslegt samneyti við aðra; 
• spjalla um góða næringu; 
• fræðast um gagnsemi reglulegrar hreyfingar; og 
• móta sér stefnu til að temja sér heilnæman lífsstíl. 

 
Klúbbastarfsemi verður að fylgja þeim reglum Herbalife Nutrition sem eru settar fram hér. Herbalife Nutrition 
hefur endanlegt úrskurðarvald um hvort klúbbur samræmist þessum reglum. 
 
8.1 ALMENNAR REGLUR 
 
8.1.1 Eftirlit 
Meðlimum er skylt að vera samvinnuþýðir þegar Herbalife Nutrition framkvæmir reglulegt eftirlit með klúbbi.  
 
Við eftirlit Herbalife Nutrition með næringarklúbbum samþykkja meðlimir að fyrirtækinu sé heimilt að gera 
samning við þriðja aðila um aðstoð við slíkt eftirlit, t.d. með því að nota „leynigesti“ sem láta ekki vita um tilgang 
heimsóknar sinnar. 
 
 
8.1.2 Þjálfun 
Nauðsynlegt er að klúbbstjóri fái þjálfun hjá meðlim í upplínunni, sem er vel að sér á þessu sviði, eða á 
þjálfunarviðburðum Herbalife Nutrition í nágrenninu. Endanleg ábyrgð á að klúbbstjóri hljóti tilhlýðilega þjálfun 
hvílir á herðum næsta félaga í TAB Team fyrir ofan hann í upplínunni. 
 
Meðlimum er heimilt að bjóða upp á valfrjálsa þjálfun gegn gjaldi, að því tilskildu að gjaldið sé ekki hærra en 
útgjöld sem meðlimurinn þarf að standa straum af til að veita þjálfunina.42 
 
 
8.1.3 Starfsfólk 
Sjálfstæðir meðlimir í Herbalife Nutrition eru þeir einu sem mega starfrækja klúbba. Meðlimum er ekki heimilt 
að njóta aðstoðar neins starfsfólks við starfsemi í klúbbum.  
 
 
8.1.4 Engin sérleyfi 
Meðlimum er óheimilt að segja eða gefa í skyn að klúbbur sé sérleyfisstarfsemi og þeim er óheimilt að taka á 
móti gjaldi eða greiðslu frá öðrum meðlim fyrir hjálp eða ráðleggingar varðandi opnun eða starfrækslu klúbbs 
(fyrir utan það sem heimilað er í reglu 8.1.2. „Þjálfun“). 
 
Klúbbar eru ekki sérleyfisstarfsemi og þeir eru frábrugðnir slíkri starfsemi á margan hátt, þar á meðal:  

• Herbalife Nutrition innheimtir hvorki gjald frá meðlimum fyrir að opna klúbb né áframhaldandi 
sérleyfisgjöld. 

• Meðlimum er ekki skylt að gera nein innkaup frá Herbalife Nutrition. 

• Klúbbar falla ekki undir lög um sérleyfisstarfsemi þar sem meðal annars er gerð krafa um að 
hugsanlegum kaupendum sé látið í té sérstakt upplýsingaskjal um sérleyfisstarfsemina. 

 
 
8.1.5 Sjálfstæð viðskipti 
Meðlimir stunda sjálfstæð viðskipti og klúbbar þeirra eru sjálfstæðir gagnvart Herbalife Nutrition. Herbalife 

 
42 Meðlimum er skylt að geyma ítarlegt bókhald og stuðningsgögn í tvö (2) ár, þar sem útgjöld sem á þá leggjast og gjöld sem þeir 

innheimta eru rakin lið fyrir lið. Herbalife Nutrition er heimilt að biðja um afrit til að staðfesta að regla 3.3.1 „Óheimilt er að selja 
viðskiptagögn í hagnaðarskyni“ og regla 5.1.1. „Undirlínuhópnum veitt forysta og þjálfun“ séu hafðar í heiðri, en þar er meðlimum bannað 
að hagnast á viðskiptagögnum, þjálfun eða fundum. 
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Nutrition lýsir hvorki velþóknun sinni á, leggur nafn sitt við, heimilar, ábyrgist né gengst undir nokkurs konar 
skuldbindingar, ábyrgð eða skaðabótaskyldu sem tengjast klúbbi. 
 
 
8.1.6 Aðalklúbbstjóri 
Útnefna verður einn meðlim sem aðalklúbbstjóra og honum ber að taka fulla ábyrgð á og hafa yfirumsjón með 
allri starfsemi klúbbsins.43 
 
Ef margir meðlimir deila með sér sameiginlegu rými til þess að starfrækja klúbba sína er aðalklúbbstjóra skylt 
að útnefna annan meðlim til að bera ábyrgð þegar aðalklúbbstjórinn er ekki viðstaddur í klúbbnum. 
 
 
8.1.7 Góð nágrannastefna 
Klúbbstjórum er skylt að vera góðir og tillitssamir nágrannar (og þá sérstaklega þegar þeir starfrækja klúbb á 
heimili sínu). Í þeim tilgangi er klúbbstjórum skylt að takmarka gestafjölda í klúbbinn og gera hvers kyns aðrar 
ráðstafanir til þess að tryggja að klúbbfundir valdi ekki óhóflegum hávaða, umferðaröngþveiti eða öðrum 
óþægindum fyrir almenning. 
 
 
8.1.8 Nauðsyn þess að hlíta landslögum 
Eins og á við um aðra viðskiptastarfsemi er klúbbstjórum skylt að hlíta öllum landslögum og reglugerðum sem 
gilda um starfsemi slíkra klúbba. Þar er m.a. átt við viðskiptaleyfi, leyfi fyrir meðhöndlun matvæla, bruna- og 
öryggiskröfur, neytendavernd, lög um persónu- og gagnavernd og skattalegar skyldur.44 Í samskiptum sínum 
við stjórnsýslustofnanir er verðandi og núverandi klúbbstjórum skylt að sýna samstarfslipurð og skýra satt og 
rétt frá fyrirhugaðri eða núverandi starfsemi. 
 
 
8.1.9 Engin úthlutun eða einkaleyfi á svæðum 
Herbalife Nutrition úthlutar hvorki né veitir einkaleyfi fyrir svæðum fyrir klúbba; heimilt er að opna og starfrækja 
þá hvar sem lög leyfa. 
 
 
8.1.10 Margir klúbbar á vegum sama meðlims 
Meðlim er ekki heimilt að starfrækja næringarklúbba á fleiri en tveimur stöðum eða skrifa undir fleiri en tvo 
leigusamninga til þess að starfrækja klúbba, þó með þeirri undanþágu sem kemur fram hér á eftir.45 
 
Meðlim er heimilt að skrifa undir fleiri en tvo leigusamninga til að starfrækja næringarklúbba samkvæmt 
endanlegu úrskurðarvaldi Herbalife Nutrition ef nægilegar sannanir liggja fyrir um eftirfarandi: 
 

• Að næringarklúbburinn sé ekki sérleyfisstarfsemi (sjá reglu 8.1.4). 
• Að klúbburinn verði ekki seldur í hagnaðarskyni (sjá reglu 8.2.13). 
• Að leiga eða gjöld fyrir aðstöðu sem innheimt eru frá öðrum meðlimum fyrir afnot af húsakynnum 

klúbbsins séu ekki hærri en sem nemur útgjöldum sem tengjast afnotum annarra meðlima af 
aðstöðunni með beinum hætti (sjá reglu 8.1.11). 

• Að eigandi klúbbsins eða klúbbstjórinn muni hvorki úthluta viðskiptapunktum til meðlima til þess að 
auðvelda þeim réttindaöflun né taka þátt í neinu öðru athæfi sem teldist brot á reglunni um misnotkun 
á sölu- og markaðskerfinu (sjá reglu 3.1.10). 

 
 
8.1.11 Samnýting á klúbbhúsnæði  
Klúbbstjóra sem innheimtir gjöld frá öðrum meðlimum fyrir afnot af klúbbhúsnæði sínu er að hámarki heimilt 
að innheimta, í formi leigu eða aðstöðugjalda, upphæð sem samsvarar þeim útgjöldum sem tengjast afnotum 
annarra meðlima af aðstöðunni með beinum hætti. Klúbbstjóra er óheimilt að hagnast á því að leggja gjöld á 
aðra meðlimi fyrir afnot af klúbbhúsnæði sínu. Allir meðlimir sem tryggja sér rými innan klúbbsins með framleigu 
verða að uppfylla öll skráningarskilyrði sem kveðið er á um í reglu 8.4.1. 
 
 
8.1.12 Áskilin upplýsingabirting 
Sérhverjum klúbbstjóra næringarklúbbs er skylt að hengja upp á áberandi stað í klúbbnum tvö upplýsingablöð 

 
43 Í upphengdri tilkynningu frá klúbbstjóra næringarklúbbs verður ávallt að gefa til kynna nafn og samskiptaupplýsingar hins ábyrga 

meðlims. Ef ábyrgur meðlimur er fjarverandi verður hann að tilnefna annan meðlim (sem ábyrgi meðlimurinn hefur þjálfað persónulega) til 
að hafa persónulega yfirumsjón með allri starfsemi í klúbbnum. Þegar þetta gerist er skylt að uppfæra nafn og samskiptaupplýsingar í 
tilkynningunni til samræmis því.  
 

44 MIKILVÆGT: Meðlimum ber að leita ráða hjá sínum eigin lögfræðingum og skattasérfræðingum varðandi þessi málefni áður en þeir 

opna næringarklúbb. 
 

45 Þessi regla gildir um meðlim sem starfar sem einstaklingur, gegnum lögaðila eða á hvern annan hátt sem er. 
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sem Herbalife Nutrition gefur út, annars vegar „Tilkynningu frá klúbbstjóra“ og hins vegar „Tilkynningu um 
hollustuhætti og hreinlæti“.  
 
Tilkynningarnar verða að vera minnst 21 x 29,7 sentímetrar að stærð (A4) og leturstærð verður að vera minnst 
17 punktar.46 
 
 
8.1.13 Góðir hollustuhættir 
Klúbbstjórar bera fram vörur frá Herbalife Nutrition sem veitingar fyrir viðskiptavini klúbbanna og því er 
nauðsynlegt að þeir temji sér góða hollustuhætti og haldi klúbbnum hreinum og heilsusamlegum. Gerð er krafa 
um að eftirfarandi hollustuháttum sé fylgt, en hins vegar getur Herbalife Nutrition ekki ábyrgst að þeir nægi til 
að hlíta innlendri löggjöf. Klúbbstjórar bera ábyrgð á að afla sér skilnings á öllum gildandi lögum um 
matvælaöryggi og fylgja þeim í hvívetna: 
 
Öflun matvæla, meðhöndlun þeirra og undirbúningur 

• Ávallt ber að afla ávaxta, grænmetis og annarra innihaldsefna sem fást ekki hjá Herbalife Nutrition frá 
virtum birgjum sem fylgja metnaðarfullum stöðlum um hreinleika og öryggi matvæla. 

• Skoðið innihaldsefni við afhendingu til að tryggja ferskleika þeirra og gæði og endurtakið skoðunina 
fyrir neyslu. 

• Notið gæðavatn (eða soðið vatn) í drykki sem eru bornir fram í klúbbnum. 
• Þvoið og sótthreinsið vandlega allan eldhúsbúnað fyrir og eftir hverja notkun, þ.m.t. blandara og 

skurðbretti. 
• Hreinsið kæliskápinn minnst einu sinni í viku. 
• Notið einnota drykkjarílát til þess að bera fram drykki. 

 

Vörur með lítið og mikið geymsluþol 
• Notið eldri vörur fyrst. Ekki má nota þær vörur sem eru komnar fram yfir síðasta notkunardag (skv. „best 

fyrir“ merkingu). 
• Þvoið ávexti og grænmeti fyrir notkun. 
• Geymið vörur sem geymast illa þannig að þær séu verndaðar gegn skemmdum, eyðileggingu eða 

mengun. 
• Geymið vörur frá Herbalife Nutrition og innihaldsefni sem geymast vel á svölum, hreinum og vel 

loftræstum stað. 
 

Persónulegt hreinlæti 
• Þvoið hendur og framhandleggi oft og iðulega með sápu og heitu vatni og ávallt í eftirfarandi tilvikum: 

- Eftir salernisferðir. 
- Áður en og eftir að matvæli eru meðhöndluð. 
- Eftir að hafa hnerrað, hóstað eða snýtt sér. 
- Eftir að hafa reykt, neytt matar eða drykkjar eða yfirgefið klúbbhúsnæðið. 
- Eftir að hafa snert hár eða annan líkamshluta. 
- Eftir að hafa snert aðra manneskju. 
- Eftir að hafa snert notaðan eða óhreinan eldhúsbúnað eða áhöld. 

• Haldið fatnaði og hári hreinu og snyrtilegu öllum stundum. 
• Yfirgefið klúbbhúsnæðið tafarlaust, ef veikindi gera vart við sig, jafnvel þótt það þýði að loka verði 

klúbbnum. Þegar unnt er gæti annar meðlimur, sem hefur hlotið tilhlýðilega þjálfun í starfsemi 
næringarklúbba, tekið við og stjórnað klúbbstarfseminni í fjarveru klúbbstjóra. 

 

Klúbbhúsnæði 
• Þrífið allt sem hellist niður tafarlaust og varið gesti við svo þeir geti forðast óhrein svæði þar til þrifum 

er lokið. 
• Dreifið mörgum lokuðum sorpílátum fóðruðum með hágæðasorppokum um allt klúbbhúsnæðið. 

Fjarlægið þau og tæmið reglulega. 
 
 
8.2 STARFRÆKSLA KLÚBBS 
 
8.2.1 Gjöld 
Klúbbstjórum er heimilt að innheimta þátttökugjöld í næringarklúbbum og upphæðin er þeim valfrjáls. 
Þrepaskipt þátttökugjöld í næringarklúbbum fyrir aukaleg forréttindi eru heimil.47 
 
Klúbbstjórinn ber ábyrgð á að afla sér góðs skilnings á og hlíta öllum kröfum sem kveðið er á um í landslögum 
og skattareglum. 

 
46 Unnt er að sækja afrit af þessum tilkynningum á www.myherbalife.com/is-IS. 
 

47 Ef klúbbstjórinn stendur fyrir skattskyldri sölu gæti hann þurft að innheimta og skila virðisaukaskatti. Klúbbstjórum er skylt að bjóða 

viðskiptavinum klúbbsins upp á afrit af kvittunum fyrir þátttökugjöld í næringarklúbbnum og vörukaup. 
 

Leitið ráða hjá eigin skattasérfræðingi til að fá svör við spurningum varðandi skyldu næringarklúbbs til að skila virðisaukaskattsskýrslum. 

http://www.myherbalife.com/is-IS
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8.2.2 Engin mætingarskylda í klúbbinn 
Mæting í klúbb er persónuleg ákvörðun þátttakanda eða gests (hvort sem viðkomandi er meðlimur í Herbalife 
Nutrition eða ekki). Klúbbstjórar mega aldrei halda því fram eða gefa í skyn að um mætingarskyldu sé að ræða. 
 
 
8.2.3 Starfsemi og þjónusta í klúbbnum 
Næringarklúbbar verða að bjóða þátttakendum sínum upp á: 

• regluleg tækifæri til félagslegra samskipta; 
• tíða fræðslu og leiðbeiningafundi (í hópi eða maður á mann) um næringu og þyngdarstjórnun. 

 
 
8.2.4 Hvatning til að vísa á nýja þátttakendur 
Klúbbstjórum er heimilt að bjóða upp á hæfileg verðlaun, eins og ókeypis vörur, fyrir að vísa á nýja 
þátttakendur. Hins vegar er klúbbstjórum bannað að greiða reiðufé eða ígildi þess fyrir slíkar vísanir. 
 
 
8.2.5 Einungis vörur frá Herbalife Nutrition með tilskilin leyfi 
Vörur frá Herbalife Nutrition er það eina sem bera má fram, selja, kynna eða dreifa á annan hátt í klúbbi.48 
 
 
8.2.6 Neysla og framboð á vörum 
Klúbbstjórum er heimilt að bjóða upp á vörur á borð við máltíðardrykki, te og Herbal Aloe drykki og þeim er 
jafnframt heimilt að bjóða upp á allar aðrar vörur frá Herbalife Nutrition í samræmi við reglurnar.  
 
Allar vörur frá Herbalife Nutrition verður að framreiða í samræmi við fyrirmæli í prentuðum áletrunum á vörunum 
sjálfum og meðlimum er óheimilt að blanda áfengum drykkjum eða lyfjum saman við nokkrar vörur. Því til 
viðbótar er óheimilt að bera fram óinnpakkaðar töflur í klúbbum. 
 
Við framreiðslu á máltíðardrykkjum, tei og Herbal Aloe drykkjum, eða hvers kyns öðrum neysluvörum frá 
Herbalife Nutrition, er meðlimum skylt:  

• að upplýsa viðskiptavini um hvort öðrum vörum sé bætt út í þá máltíðardrykki, drykkjarföng og aðrar 
vörur sem boðið er upp á; 

• að upplýsa þátttakendur um alla ofnæmisvalda sem gætu verið fyrir hendi í matvælum sem borin eru 
fram eða vörum sem boðið er upp á í klúbbnum; 

• að gefa þátttakendum færi á að skoða vöruumbúðir/áletranir; 

• að leggja til að viðskiptavinur leiti ráða læknis ef hjá honum vakna spurningar um neyslu á vörum frá 
Herbalife Nutrition. 

 
Viðskiptavinurinn einn á að taka ákvörðun um hvort hann vilji leggja sér vörur frá Herbalife Nutrition til munns.  
 
 
8.2.7 Veitingar til að taka með sér 
Þar sem ljóst er að félagsleg samskipti eru dýrmætur þáttur í reynslunni sem fæst í klúbbum er ætlast til þess 
að neysla á framreiddum vörum fari fram í húsakynnum klúbbsins. Hins vegar er viðskiptavinum heimilt að 
taka með sér allt að tvo (2) heila neysluskammta í hverri heimsókn, þ.m.t. máltíðardrykk, te, alódrykk eða hvers 
kyns aðra vöru sem er neytt í næringarklúbbi. 
 
 
8.2.8 Smásala á vörum 
Klúbbstjórum er heimilt að halda nægilegar vörubirgðir á staðnum til að sinna þjónustu í klúbbnum og til að 
selja vörur frá Herbalife Nutrition í smásölu. 
 
Nauðsynlegt er að selja allar vörur frá Herbalife Nutrition í óopnuðum og upprunalegum umbúðum frá Herbalife 
Nutrition. 
 
Klúbbstjórum er óheimilt: 

• að selja sem stakar einingar eða staka skammta vörur sem eru ekki í pakkningum og með áletrunum 
til að selja þær stakar, þ.m.t. óinnpakkaðar töflur, sem ekki er heimilt að selja eða útvega til prufu; 

• að birta verð á vörum, neysluskömmtum eða innihaldsefnum; 
• að beita miklum þrýstingi við sölumennsku; 
• að halda því fram eða gefa í skyn að skylda sé að kaupa vörur til að fá aðgang að, mæta í eða gerast 

eða halda áfram að vera þátttakandi í klúbbnum. 

 
48 Í klúbbum á Íslandi er einungis heimilt að bera fram eða selja vörur frá Herbalife Nutrition sem fengist hefur leyfi til að selja á Íslandi. 
Hins vegar er heimilt að bæta aukainnihaldsefnum í máltíðardrykki, t.d. ávöxtum, grænmeti og bragðefnum.  
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8.2.9 Prufudreifing 
Óheimilt er að afhenda prufur af vörum nema þær séu merktar til dreifingar sem stakir skammtar. 
 
Þátttakendum klúbba er því aðeins heimilt að prófa vörur sem eru úr pakkningum frá Herbalife Nutrition, en 
eru ekki áletraðar stakar, þegar þeir eru upplýstir um notkunarleiðbeiningar, næringarstaðreyndir, innihaldsefni 
(með áherslu á ofnæmisvalda) og allt annað sem fram kemur í vöruáletrunum á viðkomandi vöru eða fylgir 
henni í formi bæklings, dreifimiða eða annars þess háttar.  
 
 
8.2.10 Vöruumbúðir og útstillingar 
Klúbbstjórum er heimilt að hafa til sýnis vörur í upprunalegum umbúðum sínum, vörutengt lesefni og 
kynningarvarning að því tilskildu að útstillingin sé ekki sýnileg utan dyra klúbbsins. 
 
 
8.2.11 Rétt förgun á ílátum undan vörum 
Til verndar gegn aðilum sem kynnu að sækjast eftir að falsa vörur frá Herbalife Nutrition er klúbbstjórum skylt 
að afmá eða skemma áletranir á vörunum og eyðileggja tóm ílát undan þeim áður en þeim er fargað. 
 
 
8.2.12 Bann gegn sölu á klúbbum 
 
Framsal leigusamnings: Klúbbstjóra er óheimilt að selja klúbb sinn til annars meðlims. Ef klúbbstjóri óskar 
ekki eftir að halda áfram að starfrækja klúbbinn sinn er heimilt að framselja leigusamning klúbbsins til annars 
meðlims. Áður en annar meðlimur getur orðið aðili að leigusamningnum verður hann að hafa verið meðlimur í 
Herbalife Nutrition í að minnsta kosti 90 daga og að hafa lokið skráningarferlinu sem er í gildi á þeim tíma. 
Klúbbstjóranum er þá heimilt að framselja leigusamninginn til annars meðlims án nokkurs annars kostnaðar 
en að framsalshafinn taki á sig þá skyldu að greiða leigusalanum leiguna.  
 
Sala á munum sem eru notaðir í klúbbnum: Klúbbstjóranum er heimilt að selja húsgögn, fastan búnað og 
tæki sem eru notuð við að starfrækja klúbbinn til framsalshafans, ef sá síðarnefndi óskar eftir kaupunum. 
Kaupverð fyrir standsetningu, húsgögn, fastan búnað og tæki frá fyrri leigjanda má ekki vera hærra en sem 
nemur niðurfærðu verði þess sem um ræðir miðað við eðlilegar afskriftir. 
 
 
8.2.13 Farandklúbbar 
Klúbbstjórum er heimilt að undirbúa vörur frá Herbalife Nutrition til neyslu og bera þær fram fyrir viðskiptavini 
sem hafa fengið persónulegt boð um að mæta á stað sem er fjarri næringarklúbbnum, hvort sem staðsetningin 
er í annarri byggingu eða úti undir berum himni („farandklúbbar“), svo fremi sem þeir hafa aflað sér allra 
nauðsynlega leyfa49, ef um þau er að ræða, sem heimila þeim að undirbúa matvæli til neyslu og bera þau fram 
á viðkomandi stöðum. 
 
Útbúa verður staka skammta af vörunum í samræmi við fyrirmæli í vöruáletrunum. Hvort sem matvæli eru 
undirbúin til tafarlausrar neyslu á viðburði eða fyrirfram er klúbbstjórum skylt að hlíta öllum gildandi 
heilbrigðisreglugerðum. Mikilvægt er að fylgja öllum gildandi reglugerðum um framreiðslu og geymslu tilbúinna 
matvæla og sömuleiðis skilmálum allra leyfa. 
 
Til viðbótar skal tekið fram að veitingabílar, standar, básar og svipuð aðstaða eru ekki viðeigandi staðir fyrir 
farandklúbba og teljast óheimilir. 
 
 
8.3 MARKAÐSSETNING, KYNNING OG AUGLÝSINGAR 
 
8.3.1 Fullyrðingar og staðhæfingar 
Þátttakendum í klúbbnum er heimilt að deila reynslu sinni. Hins vegar er nauðsynlegt að allar fullyrðingar, 
staðhæfingar, sögur um vörurnar og persónulegar sögur samræmist gildandi landslögum og reglum Herbalife 
Nutrition. Klúbbstjórar bera ábyrgð á öllum fullyrðingum og staðhæfingum sem eru settar fram í klúbbnum 
þeirra, óháð því hver setur þær fram. 
 
Klúbbstjórum er ávallt skylt að nota áskilda fyrirvara og gera það sem í þeirra valdi stendur til að leiðrétta allar 
yfirlýsingar sem eru settar fram í klúbbnum og samræmast ekki landslögum eða reglum Herbalife Nutrition.50 
 

 
49 Áskilin leyfi gætu verið háð sveitarfélagi/ríki. 
 

50 Sjá reglu 6.1 „Fullyrðingar og staðhæfingar“. 
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8.3.2 Næringarráðleggingar veittar þátttakendum og gestum 
Klúbbstjórum er heimilt að veita almennar upplýsingar um heilsu, lífsstíl og næringu svo fremi sem þær 
samræmast áletrunum á vörunum og gögnum frá Herbalife Nutrition. Þetta á jafnframt við um leiðbeiningar um 
vörurnar, notkun á þeim og helstu kosti þeirra. Klúbbstjórum er einnig heimilt að koma á framfæri viðeigandi 
sögum um vörur, persónulega reynslu og þyngdarstjórnun, bæði í mæltu máli og skriflega, (svo fremi sem 
áskildir fyrirvarar frá Herbalife Nutrition eru látnir fylgja).  
 
Hins vegar er klúbbstjórum óheimilt að halda því fram eða gefa í skyn að notkun á vörunum gagnist til að 
greina, meðhöndla, fyrirbyggja eða lækna einhvern sjúkdóm eða heilsufarsástand og gæta skal þess að allar 
upplýsingar sem þátttakendum og gestum klúbba eru veittar samræmist upplýsingum sem koma fram í 
áletrunum á vörunum frá Herbalife Nutrition og gögnum frá fyrirtækinu. 
 
 
8.3.3 Klúbbauglýsingar og kynningar 
Þar sem persónuleg samskipti styðja við beina dreifingu er ekki ætlast til þess að klúbbar laði að sér „óvænta 
gesti“ sem eiga leið hjá. Af þeirri ástæðu takmarkast auglýsingar og kynningar ætlaðar almenningi við: 
 

• að kynna þá þjónustu sem er í boði í klúbbnum, á borð við þyngdaráskorun, lífsstílsmat eða 
lífsstílskynningu;  

• að gefa upp nafn klúbbsins51 og klúbbstjórans; og  
• að gefa upp símanúmer klúbbsins og tölvupóstfang klúbbstjórans.  

 
Heimilisfang og opnunartímar klúbbsins mega ekki vera hluti af auglýsingunni. Einungis er heimilt að miðla 
þeim upplýsingum til fólks sem hefur áður verið í persónulegum samskiptum við klúbbstjórann.  
 
Til þess að varðveita hin beinu samskipti sem eru hluti beinnar dreifingar og vernda tengslin sem byggjast upp 
við viðskiptavini gildir ofangreint bæði um samskipti á netinu og utan þess.  
Ef viðkomandi miðill gefur kost á einkasamskiptum er meðlimum heimilt að gefa upp og innifela aukalegar 
upplýsingar (t.d. heimilisfang klúbbsins) en í öðrum tilvikum er óheimilt að miðla heimilisfangi klúbbsins til 
almennings. 
 
 
8.3.4 Persónuleg boð í klúbb 
Í samræmi við grundvallarreglur beinnar dreifingar er meðlimum heimilt að bjóða fólki að mæta í klúbbinn sinn 
í samtali eða senda skrifleg boð (þ.m.t. í tölvupósti) í kjölfar samtals. Í boði um að mæta í klúbb má eftirfarandi 
koma fram:  
 

• Nafn klúbbsins og klúbbstjórans. 
• Símanúmer. 
• Heimilisfang klúbbsins. 
• Tölvupóstfang klúbbstjórans. 
• Opnunartímar klúbbsins. 
• Allt annað efni sem er heimilað í reglum fyrirtækisins. 

 
Meðlimum er bannað að senda skrifleg boð (þ.m.t. í tölvupósti) án fyrirfram samþykkis móttakanda fyrir því að 
taka á móti orðsendingum í markaðssetningarskyni. 
 
 
8.3.5 Birting á samfélagsmiðlum  
Heimilt er að birta heimilisfang næringarklúbbs á samfélagsmiðlum sem hér segir: 
 

• Í innslögum.  
• Á síðu meðlimsins eða síðu næringarklúbbsins á Facebook. 
• Við innskráningu viðskiptavinar, þegar hann heimsækir síðu næringarklúbbs. 
• Með því að stofna „staðarsíðu“ (Places-síðu) eða skráningu á Facebook, Instagram og Google. 

 
 
8.3.6 Bann gegn því að merkja næringarklúbba í íbúðahverfum 
Ekki er heimilt að merkja klúbba sem eru starfræktir í íbúðahverfum (á heimilum) á nokkurn hátt utan dyra. Til 
að kynna sér reglur um heimilar merkingar á klúbbum utan íbúðahverfa skal skoða reglu 8.4.3. 
 
 
 

 
51 Í nafni klúbbsins er óheimilt að nota hugtakið næringarklúbbur eða annað hugverk í eigu Herbalife Nutrition. Sjá reglu 8.4.3 og kafla 

6.2. 
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8.4 NÆRINGARKLÚBBAR UTAN ÍBÚÐAHVERFA 
 

Meðal þeirrar starfsemi sem gæti farið fram í húsakynnum utan íbúðahverfa er klúbbur um heilnæman 
lífsstíl, næringarklúbbur, lífsstílsmiðstöð, hreyfingarhópur eða starfsstöð sem er notuð sem aðsetur 
til að taka reglulega á móti boðsgestum úr hópi viðskipavina til að gæða sér á vörunum og bjóða upp 
á mannamót eða samfélagsstarfsemi til að vinna vörunum frá Herbalife Nutrition brautargengi.  
 
Undirbúningur undir að bjóða upp á einhverja þá starfsemi sem nefnd var hér að ofan í húsakynnum 
utan íbúðarhverfa gerir það að verkum að skrá þarf þessi húsakynni utan íbúðarhverfa fyrir opnun (sjá 
reglu 8.4.1). Skráningar er krafist óháð því hvort þessi húsakynni utan íbúðarhverfa eru á jarðhæð eða 
efri hæðum í byggingu.  

 
Séu húsakynni utan íbúðarhverfa eingöngu notuð sem starfsstöð meðlims52 er engin krafa gerð um að skrá 
húsakynnin hjá Herbalife Nutrition. 
 
8.4.1 Skráningarferli 
Áður en meðlimur skrifar undir leigu-, framleigu- eða kaupsamning varðandi húsakynni til að starfrækja 
næringarklúbb verður hann: 

• að hafa verið meðlimur í Herbalife Nutrition í að minnsta kosti 90 daga; 
• að ljúka ferlinu sem Herbalife Nutrition krefst á þeim tíma varðandi staðsetningu klúbbsins, áformaðan 

merkingarskjöld, glugga- og dyrabyrgingar, viðskiptaáætlun, þjálfun53 og önnur málefni. 
• að skrá klúbbinn á netinu á www.myherbalife.com/is-IS. 

 
Meðlimum er skylt að hlíta innlendum reglum, lögum og reglugerðum. 
 
 
8.4.2 Bann gegn smásölu-/þjónustustöðum 
 

Smásölustaðir: Óheimilt er að starfrækja klúbba í húsnæði smásölustaða. Smásölustaðir eru skilgreindir sem 
fastar staðsetningar þar sem starfsemin felst fyrst og fremst í því að selja eða afhenda neytendum vörur á 
staðnum. 
 

Þjónustustaðir: Óheimilt er að starfrækja klúbba í húsnæði þjónustustaða þar sem aðaltilgangurinn er að 
útvega tilbúnar veitingar (t.d. veitingastaðir, kaffihús, ísbúðir, o.s.frv.). Hins vegar er heimilt að starfrækja klúbb 
innan þjónustustaða á borð við snyrtistofur, rakarastofur, líkamsræktarstöðvar og baðstofur, svo fremi sem 
starfsemi klúbbsins og allar merkingar takmarkast við lokað rými, sem er ekki sýnilegt vegfarendum sem eiga 
leið hjá eða almenningi sem stundar þjónustustaðinn, og blasa ekki við út að götu/breiðstræti, yfirbyggðu torgi, 
verslunarmiðstöð eða almennu smásölusvæði. 
 
 
8.4.3 Merkingar á og við úthlið næringarklúbba 
 

Klúbbar eru ekki smásölustaðir, kaffihús, veitingahús eða veitingaverslanir (til að sækja tilbúnar veitingar). Þar 
sem persónuleg samskipti eru grundvöllur beinnar dreifingar ber að laða klúbbgesti að klúbbum með 
persónulegu boði. Takmarkaður sýnileiki klúbba utan dyra styður við þau beinu og persónulegu tengsl sem 
meðlimir leggja svo hart að sér við að byggja upp sem þátt í beindreifingarviðskiptunum. Þessar takmarkanir 
varðandi úthlið klúbba hjálpa til við að forðast að laða að sér vegfarendur sem eiga leið hjá. 

 
Óheimilt er að setja upp nokkurs konar merkingu til að auðkenna næringarklúbb á úthlið húsnæðisins eða í 
umhverfi þess. Hins vegar er heimilt að setja upp skjöld við hliðina á dyrum klúbbsins sem hefur eingöngu að 
geyma auðkenningu á meðlimnum og/eða heiti klúbbsins samkvæmt eftirfarandi skilmálum: 
 

• Útlitshönnun og efnisinnhald skjaldarins má ekki gefa í skyn að um sé að ræða verslun, veitingastað, 
sérleyfisstarfsemi eða svipaða starfsemi, eða hvers kyns annan smásölustað, né heldur hvetja 
vegfarendur sem leið eiga hjá til að kaupa vörur. 

 
• Skjöldurinn má vera frá A4 til A1 að stærð, þannig að hámarksstærð hans er 594 x 841 mm (A1).54 

 

 
52 Hér er átt við starfsstöð utan íbúðarhverfa sem gegnir einfaldlega hlutverki miðstöðvar fyrir viðskiptin, er t.d. staður þar sem hægt er 

að sinna símtölum og halda bókhald yfir viðskiptin, en er almennt ekki notuð í þeim tilgangi að taka á móti viðskiptavinum eða sinna 
kynningarstarfsemi fyrir vörur og viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition. 
 

53 Hægt er að nálgast þjálfunina á www.myherbalife.com/is-IS. 
 

54 Við ákveðnar aðstæður er unnt að breyta sniði/uppsetningu á skildinum (t.d. egglaga eða kringlóttur) en hins vegar er óheimilt að 

heildarstærð skjaldarins sé stærri en 100x100cm ferningur. Vinsamlegast farið inn á www.myherbalife.com/is-IS til að finna dæmi. 

http://www.myherbalife.com/is-IS
http://www.myherbalife.com/is-IS
http://www.myherbalife.com/is-IS
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• Sem hluta af skráningarferlinu er meðlimum skylt að skila inn ítarlegum upplýsingum varðandi 
fyrirhugaðan skjöld (efnisinnihald hans og stærð) og úthlið klúbbsins. 

 
• Engir tveir klúbbar sem eru starfræktir utan íbúðahverfa mega bera eins eða verulega lík nöfn eða 

skildi innan 160 km radíuss.55 
 

• Á skjöldum er óheimilt að nota endurtekin nöfn með tölum (t.d. Lífsstílsklúbbur #3, Lífsstílsklúbbur #4). 
 

• Óheimilt er að nota skildi til að auðkenna tiltekinn hóp (landfræðilega staðsetningu, meðlimahóp, 
næringarklúbb o.s.frv.) á þann veg að túlkun geti gefið til kynna að um sé að ræða sérleyfisstarfsemi 
eða hluta af keðju næringarklúbba. Hér á eftir eru dæmi um bannaðar merkingar sem auðkenna 
tiltekna hópa: 

o „Hamingjurík næring – Akureyri“ 
o „Hamingjurík næring – Egilsstöðum“ 
o „Hamingjurík næring – Reykjavík“ 
o „Fjölskylduklúbbur Júlíu“ 
o „Fjölskylduklúbbur Tómasar“ 
o „Fjölskyldunæring Maríu“ 

 
• Á skjöldum má hvorki benda á, gefa í skyn né gefa til kynna að húsráðandi sé meðlimur í Herbalife 

Nutrition (eða gefa á annan hátt í skyn að um Herbalife Nutrition viðskipti sé að ræða). 
 

• Á skjöldum er óheimilt að auglýsa þjónustu sem er veitt í klúbbnum (t.d. „þyngdaráskorun“, o.s.frv.). 
 

• Á skjöldum er óheimilt að fullyrða eða gefa í skyn að hægt sé að kaupa vörur frá Herbalife Nutrition í 
húsnæðinu. 

 
• Á skjöldum er óheimilt að nota hugverk, vöruheiti, orð- og/eða myndmerki eða önnur auðkenni sem 

tilheyra Herbalife Nutrition og jafnframt er óheimilt að nota hugtakið „máltíðardrykkur“ eða einhver 
önnur hugtök sem gefa í skyn eða til kynna að vörur frá Herbalife Nutrition séu fáanlegar á staðnum, 
svo sem: 

- Næringarklúbbur 
- Herbalife 
- Herbalife Nutrition 
- L.A. Live 
- Mark Hughes 
- Xtra-Cal® 
- Formula 1 eða eitthvað annað í þá veru. 
 

• Skilti þar sem stendur „Opið/Lokað“ mega ekki vera sýnileg utan frá. 
 
Hér koma nokkur dæmi um það sem er heimilt og óheimilt á skjöldum: 
 

HEIMILT ÓHEIMILT 

„Lífsstílsmiðstöð Önnu“ 
„Heilnæmi stjörnuklúbburinn“ 

„Notalega hreiðrið“ 

„Máltíðardrykkjabar Önnu“ 
„Heilsuveitingahús“ 

„Þyngdarstjórnunarverslun Herbalife Nutrition“ 

 
Svo fremi sem klúbbstjóri fylgir framangreindum fyrirmælum er notkun eftirfarandi hugtaka og svipaðra hugtaka 
ásættanleg: „klúbbur“, „miðstöð“ eða „fundur“. Klúbbstjórum er einnig heimilt að nota viðskiptanafn sitt eða 
nafn á einstaklingnum eða hópnum. 
 
 
8.4.4 Fyrirkomulag á og við úthlið næringarklúbba 
Klúbbar eru ekki smásölustaðir, kaffihús, veitingahús eða veitingaverslanir (til að sækja tilbúnar veitingar). Til 
þess að forðast allan misskilning hjá vegfarendum sem eiga leið hjá er óheimilt að bjóða upp á borð, stóla eða 
aðra aðstöðu til að setjast niður utan dyra við klúbba. 
 
Skylt er að byrgja dyr og glugga á klúbbum utan íbúðarhverfa. Velja má að byrgja dyr og glugga að hluta til, 
sem þýðir að heimilt er að skilja efri hluta gluggans/dyranna eftir óbyrgðan, að því tilskildu að byrgingin sé 
þannig staðsett að klúbburinn innan dyra og starfsemin sem þar fer fram séu ekki sýnileg fólki utan dyra við 
klúbbinn. 
  
Byrgingar verða að vera sandblásnar eða ógagnsæjar og þær eiga annaðhvort að vera látlausar og lausar við 
öll orð- og/eða myndmerki eða velja má á þær texta, grafískar myndir, litasamsetningar eða ljós- eða 

 
55 Þarna er m.a. átt við allt sem er sýnilegt utan dyra og gæti bent til þess að staðurinn sé sérleyfisstarfsemi. 
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tölvumyndir að því tilskildu að þær samræmist eftirfarandi skilmálum. 
 
Eftirfarandi er óheimilt á byrgingum fyrir dyr og glugga: 

• Á þeim mega ekki sjást neins konar auðkenni sem tilheyra Herbalife Nutrition (heiti, orð- og/eða 
myndmerki, vörur o.s.frv.) og ekki má nota á þær neins konar hugverk í eigu Herbalife Nutrition. 

• Ekki má sýna „fyrir og eftir“ ljósmyndir eða samanburðarmyndir. 
• Ekki má birta hugtakið „máltíðardrykkur“ né heldur myndir af máltíðardrykkjum eða nokkurri annarri 

vöru (jafnvel þótt hún sé ekki vörumerkt). 
• Ekki má fullyrða, gefa í skyn eða gefa til kynna (jafnvel án orða) að hægt sé að kaupa vörur frá 

Herbalife Nutrition innan dyra eða að húsráðandinn stundi Herbalife Nutrition viðskipti.  
• Óheimilt er að gefa til kynna þjónustuna sem er í boði í klúbbnum (t.d. „þyngdaráskorun“). 
• Engir tveir klúbbar sem eru starfræktir utan íbúðarhverfa af sama meðlimahópi mega bera eins eða 

verulega líkar byrgingar. 
 

• Eftirfarandi er einnig óheimilt á úthlið klúbba: 
− Límmiðar eða merkingar frá kreditkortafyrirtæki. 
− Myndir af máltíðardrykkjum, blöndurum, matvælum eða hvers kyns fæðuvörum. 
− Símanúmer. 
− Tilvísanir í vefsíður eins og „.com“, „www“ eða „net“. 
− Orð- og eða myndmerki, kjörorð eða slagorð. (Kjörorð (tagline) er lýsandi hugtak sem er notað 

í tengslum við nafnið á klúbbi.) 
 
Klúbbstjórum er skylt að bera hugmyndir að fyrirhuguðum byrgingum fyrir dyr og glugga undir Herbalife 
Nutrition til skoðunar fyrir opnunardag klúbbsins til þess að forðast ótímabær útgjöld sem gætu brotið í bága 
við starfsreglur Herbalife Nutrition. 
 
 
8.4.5 Peningakassar 
Þar sem klúbbar eru ekki smásölustaðir er óheimilt að hafa peningakassa, peningaöskjur og annað þess háttar 
sýnilegt þátttakendum í klúbbnum. 
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Kafli 9 Samkeppnisáskoranir 
 

Samkeppnisáskoranir (hér eftir nefndar „áskoranir“) eru valfrjáls starfsaðferð sem sjálfstæðir meðlimir í 
Herbalife Nutrition („meðlimir“) nota, skipuleggja og stýra. Áskoranir eru frábær leið fyrir meðlimi til að laða að 
sér nýja viðskiptavini. Slíkar áskoranir geta m.a. verið samkeppnisáskoranir, á borð við þyngdaráskoranir, 
heilsuræktaráskoranir, maraþon eða annað svipað, sem geta hjálpað viðskiptavinum að ná þeim 
líkamsmarkmiðum sem þeir óska sér og byggjast oft ekki á þyngdartapi einu saman. Einnig er lögð áhersla á 
heilsurækt, sjálfsbætingu eða einfaldlega að vera aðeins betri í dag en í gær.  

 
Þó að þessar áskoranir séu skemmtileg leið fyrir þátttakendur til að fræðast um vörurnar frá Herbalife 
Nutrition og ná líkamsmarkmiðum sínum skiptir höfuðmáli að reglum fyrirtækisins sé fylgt. 
 
 
9.1. HAPPDRÆTTI (T.D. HLUTAVELTA) 
 
9.1.1 Bann gegn happdrættum  
Happdrætti eru stranglega bönnuð. Atburður er talinn til happdrættis ef: 
 

a. inna þarf af hendi greiðslu til að taka þátt í atburðinum,  
b. einum eða fleiri verðlaunum er úthlutað til eins eða fleiri þátttakenda meðan á atburðinum stendur og  
c. verðlaunum er úthlutað samkvæmt ferli sem byggir alfarið á tilviljun. 

 
Hlutaveltur eru happdrætti og því eru þær bannaðar.  
 
 
9.2 SAMKEPPNISÁSKORANIR (ÞYNGDARÁSKORANIR EÐA HEILSURÆKTARÁSKORANIR) 
Samkeppnisáskoranir, á borð við þyngdaráskoranir, heilsuræktaráskoranir, maraþon eða annað svipað, eru 
verðlauna- eða hvatakeppnir sem byggjast alfarið á hæfni og frammistöðu þátttakandans. 
 
Til þess að veita öllum þátttakendum þá lágmarksþjónustu sem viðskiptavinum ber eru meðlimir sem stýra 
áskorun hvattir til að takmarka fjölda þátttakenda í áskoruninni við þann fjölda sem gerir þeim kleift að þróa 
persónuleg tengsl við sérhvern þátttakanda og leggja þannig sitt af mörkum sem meðlimir. (Sjá reglu 4.3.8 
Þjónusta við viðskiptavini.) 
 
Aldrei má ákvarða sigurvegara á grundvelli heppni eða tilviljunar, heldur eftir hlutlægum matsviðmiðum. 
Eftirfarandi reglur gilda um samkeppnisáskoranir.  
 
 
9.2.1. Gjöld má ekki innheimta í hagnaðarskyni  
Meðlimum er heimilt að innheimta sanngjarnt þátttökugjald56 fyrir skráningu í áskorunina, að uppfylltum 
eftirfarandi skilyrðum:  
 

• Allt innheimt fé á að renna upp í kostnað og verðlaun sem eru veitt í áskoruninni. 

• Innheimt fé (að undanskilinni vörusölu) má ekki skapa hagnað57. 

• Óheimilt er að nota innheimt fé sem hvatningu eða verðlaun til að fá þátttakendur til að gerast meðlimir. 
 
Meðlim er auk þess óheimilt að sleppa því að veita verðlaun í stað þess að innheimta gjöld.  
 
Ekki má krefjast neinnar annarrar greiðslu eða innkaupa af þátttakanda nema sú krafa komi fram í skilmálum 
og skilyrðum fyrir áskorunina og að hún hafi verið kunngerð þátttakandanum áður en hann skráir sig í 
áskorunina. 
 
 
9.2.2 Takmörk á verðlaunum  
Engin takmörk eru á fjölda verðlauna58 sem veita má. Verðlaun geta verið: 
 

• peningaverðlaun (t.d. reiðufé),  

• önnur verðlaun en peningar (t.d. úttektarmiðar, gjafakort, vörur o.s.frv.), eða  

 
56 Á þátttökugjaldið kann að leggjast virðisaukaskattur (þar sem það á við). Meðlimum ber að leita ráða hjá sínum eigin lögfræðingum og 

skattasérfræðingum varðandi þessi málefni áður en þeir skipuleggja áskorun.  
 

57 Meðlimum er skylt að geyma ítarlegt bókhald og stuðningsgögn í tvö (2) ár, þar sem útgjöld sem á þá leggjast og gjöld sem þeir 

innheimta eru rakin lið fyrir lið. Herbalife Nutrition er heimilt að biðja um afrit til að staðfesta að regla 3.3.1 Óheimilt er að selja viðskiptagögn 
í hagnaðarskyni hafi verið höfð í heiðri, en þar er meðlimum bannað að hagnast á viðskiptagögnum. 
 

58 Á verðgildi verðlauna getur lagst virðisaukaskattur og tekjuskattur (þegar við á). Meðlimum ber að leita ráða hjá sínum eigin 

lögfræðingum og skattasérfræðingum varðandi þessi málefni áður en þeir skipuleggja áskorun. 
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• viðurkenningar.  
 
Þótt engin takmörk séu á tímalengd áskorunar gildir eftirfarandi: 
 

• Í áskorunum sem vara 21 dag eða lengur má hámarksverðgildi verðlauna á hvern einstakling ekki vera 
hærra en ISK 157.000.  

 

• Í áskorunum sem vara styttra en 21 dag má einungis veita sigurvegurum viðurkenningar og verðlauna 
þá með neysluvörum eða öðrum vörum frá Herbalife Nutrition.  

 
Því til viðbótar á tímalengdin að stuðla að öruggum og heilnæmum aðstæðum sem forða þátttakendum frá 
óheilnæmu og hættulegu atferli (sjá reglu 9.2.7 Bann gegn óheilnæmu atferli (skyldur meðlima)) og gefa 
þátttakendum nægilegan tíma til að taka þátt í áskorun og ná markmiði sínu en gæta um leið jafnvægis í 
breytingum sínum á líkamanum. 
 
 
9.2.3. Endurgreiðsla  
Þegar meðlimir innheimta þátttökugjald er þeim skylt að veita fulla endurgreiðslu á þátttökugjaldinu ef 
þátttakandi fer fram á það (af einhverri ástæðu eða engri ástæðu) innan fyrstu 14 daganna eftir að hann skráir 
sig og greiðir fyrir áskorunina. Hafi þjónusta þegar verið veitt á tímabilinu sem gefst til að hætta við þátttöku er 
meðlimum heimilt að endurgreiða gjaldið að hluta.  
 
Þátttakendum er heimilt að hætta þátttöku sinni í áskoruninni og fara fram á fulla endurgreiðslu hvenær sem 
er (þ.e. hvort sem er innan fyrstu 14 daganna eða síðar) ef þeir verða varir við vanlíðan eða 
heilsufarsvandamál.  
 
Fari svo að þátttakandi sé af einhverri ástæðu ekki fyllilega ánægður með vöru frá Herbalife Nutrition, sem 
keypt er í tengslum við áskorun, er þátttakandanum heimilt að skila vörunni gegn fullri endurgreiðslu eða skipta 
henni í aðra vöru innan 30 daga frá því að þátttakandinn móttók vöruna (sjá reglu 4.1.4 Stefna varðandi 
endurgreiðslu til viðskiptavina). 
 
 
9.2.4 Auglýsingagögn  
Þegar meðlimir búa til auglýsingagögn er þeim skylt að fylgja eftirfarandi skilyrðum:  
 

• Meðlimum er skylt að láta í té og veita góðan aðgang að öllum gildandi skilyrðum eða upplýsingum 
sem varða skráningu og þátttöku í áskorun (skilmálar og skilyrði fyrir áskorun). Í upphaflegum 
auglýsingagögnum er nauðsynlegt að tilgreina alla þýðingarmikla skilmála og skilyrði (þ.e. ef líklega 
væri villandi fyrir þátttakendur ef viðkomandi skilmálum og skilyrðum er sleppt). Að öðrum kosti, þegar 
pláss er takmarkað, er meðlimum skylt að innifela eins miklar upplýsingar og mögulegt er og beina 
hugsanlegum þátttakendum á skýran hátt á aðra upplýsingaveitu með auðveldum aðgangi (t.d. með 
því að gefa upp vefslóð) þar sem öll gildandi skilyrði eru sett skýrt fram og á áberandi hátt.  

 

• Óheimilt er að kynna áskorunina sem keppni þar sem þátttakendur stefna að því að léttast eins mikið 
og mögulegt er því það mætti túlka sem hvatningu til þátttakenda til að léttast meira en talið er 
heilnæmt.  

 

• Meðlimum er óheimilt að kynna eða auglýsa óheilnæmt atferli eða óhóflegan árangur í 
líkamsbreytingum.  

 

• Gæta verður þess að ekkert sem fram kemur í gögnum um áskorunina, og að ekkert sem mælt er með 
við þátttakendur meðan á áskorun stendur, teljist vera læknisfræðilegar ráðleggingar eða að 
þátttakendur treysti á slíkt í stað læknisfræðilegra ráðlegginga eða meðferðar. 

 

• Óheimilt er að auglýsingagögn séu villandi og þau verða ávallt að samræmast starfsreglum Herbalife 
Nutrition og öllum gildandi landslögum og reglugerðum, (sjá m.a. kafla): 

 
o 6.3 Auglýsingar og kynningar.  
o 6.1 Fullyrðingar og staðhæfingar.  
o 7.5 Samfélagsmiðlar. 

 

• Meðlimum er skylt að tryggja að þeir hafi heimild til að hafa samband við fólk og að virða allar óskir 
sem þeim gætu borist um að hætta samskiptum. Óumbeðnar viðskiptaorðsendingar eru almennt 
bannaðar. Þetta gildir um öll rafræn samskipti, þ.m.t. samfélagsmiðla, tölvupóst, símtöl o.s.frv. (Sjá 
kafla):  

 
o 7.4 Tölvupóstur.  
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o 7.5.11 Allir óviðeigandi samskiptahættir eru bannaðir.  
o 7.6 Símasala.  
o 12 Persónu- og upplýsingavernd. 

 

• Í auglýsingum þarf að koma fram að áskorunin sé í boði meðlims en ekki fyrirtækisins. (Sjá kafla 6.2 
Notkun hugverka í eigu Herbalife Nutrition.)  

 
Meðlimir sem kynna áskorun bera ábyrgð á öllum þáttum og stigum þessara hvatningarverkefna sinna og þeim 
ber að skipuleggja sig fyrirfram til að tryggja að allt sé til reiðu til að halda utan um og stýra áskoruninni án 
þess að nokkur vandamál sem hægt væri að forðast komi upp. 
 
 
9.2.5 Auglýsing á verðlaunum 
Þótt engin takmörk séu á fjölda þeirra verðlauna sem veita má er óheimilt að heildarvirði allra veittra verðlauna 
(verðlaunasjóður í heild) sem vísað er til í auglýsingum sé hærra en ISK 785.000. Auglýsingar verða einnig að 
hafa að geyma skýran og auðséðan fyrirvara þar sem tekið er fram virði þeirra heildarverðlauna sem einn 
einstaklingur getur unnið sér inn. (Sjá reglu 9.2.2 Takmörk á verðlaunum.) 
 
 
9.2.6 Auglýsing á áskorunum sem eru haldnar í næringarklúbbi 
Við kynningu á áskorunum sem eru haldnar í næringarklúbbi eru eftirfarandi upplýsingar það eina sem 
klúbbstjórum er heimilt að deila um klúbbinn: 
 

• Nafn klúbbsins og klúbbstjórans. 

• Símanúmer.  

• Heimilisfang klúbbsins.  

• Tölvupóstfang klúbbstjórans.  

• Opnunartímar klúbbsins.  

• Allt annað efni sem er heimilað í reglum fyrirtækisins. 
 
 
9.2.7 Bann gegn óheilnæmu atferli (skyldur meðlima) 
Til þess að stuðla að öruggum og heilnæmum aðstæðum sem fyrirbyggja óheilnæmt og hættulegt þyngdartap 
hjá þátttakendum hvíla eftirfarandi skyldur á meðlimum sem stýra áskorunum:  
 

• Að gæta þess að setja ekki markmið sem gætu skaðað þátttakendur (t.d. að hvetja þá til að setja sér 
markmið um mikið þyngdartap á stuttum tíma eða um aðrar óheilnæmar breytingar). Meðlimur ber auk 
þess að tryggja að þátttakendur taki ekki þátt í áskorunum á óábyrgan hátt og þá einkum þannig að 
hætta gæti steðjað að heilsu viðskiptavinar. Mikilvægt er að hvetja til vel samsetts mataræðis og 
hófstillts þyngdartaps og benda þátttakendum á að afla sér ráðlegginga hjá lækni og næringarráðgjafa. 

 

• Að hafa reglulegt samband við þátttakendur til að bjóða upp á og veita stuðning til þess að fylgjast 
með framförum og átta sig á persónulegum markmiðum þátttakandans.  

 

• Að svipta hvern þann þátttökurétti sem ástundar óheilnæmt atferli eða hegðun. Hér er sérstaklega átt 
við óheilnæmt (eða að því er virðist óheilnæmt) þyngdartap eða óheilnæma breytingu á líkamanum. 
Taka ber þetta fram í skilmálum og skilyrðum fyrir áskorunina og öllum auglýsingagögnum. 

 
Upplýsingagjöf og ráðleggingar:  
 

• Meðlimum er ekki heimilt að bjóða upp á sértækar upplýsingar um heilsu, lífshætti og 
næringarmál, nema þeir séu faglærðir næringarráðgjafar eða næringarfræðingar.59 

 

• Hins vegar er meðlimum heimilt að bjóða upp á almennar upplýsingar um heilsu, lífshætti og 
næringarmál sem samræmast áletrunum á vörum Herbalife Nutrition, gögnum frá fyrirtækinu og 
landslögum. Hér er m.a. átt við leiðbeiningar um vörurnar, notkun á þeim og helstu kosti þeirra.  

 

• Meðlimum er óheimilt að halda því fram eða gefa í skyn að notkun á vörunum gagnist til að greina, 
meðhöndla, fyrirbyggja eða lækna hvers kyns sjúkdóm eða heilsufarsástand og gæta skal þess að 
allar veittar upplýsingar samræmist þeim upplýsingum sem koma fram í áletrunum á vörunum frá 
Herbalife Nutrition og gögnum frá fyrirtækinu. 

 
 

 
59 Krafist er sérstakra fagréttinda og starfsleyfis til að veita sértækar upplýsingar um heilsu, lífshætti og næringarmál. Meðlimum er 

eindregið ráðlagt að kynna sér gildandi kröfur hjá þar til bærum yfirvöldum innanlands. 
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9.2.8 Kröfur um innkaup 
Meðlimum er heimilt að krefjast þess að þátttakendur kaupi vörur til að geta skráð sig í áskorun, svo fremi sem 
það samræmist öllum gildandi lögum og reglugerðum.  
 
Þegar krafist er innkaupa á vörum gilda eftirfarandi skilyrði: 
 

• Nauðsynlegt er að upplýsa þátttakendur um það áður en þeir skrá sig í áskorun (sjá reglu 9.2.11 
Skilmálar og skilyrði fyrir áskorun). 

• Meðlimum er skylt að fylgja reglunni varðandi endurgreiðslu til viðskiptavina (sjá reglu 4.1.4 Stefna 
varðandi endurgreiðslu til viðskiptavina). 

• Meðlimum er eingöngu heimilt að selja hæfilegt magn af vörum til þátttakenda. 

• Hafa ber vöruna í boði á sama verði og hún fæst venjulega á utan áskorunarinnar. 

• Ekki er heimilt að staðhæfa að vörukaupin séu gjald fyrir að slást í hópinn og gerast meðlimur í 
Herbalife Nutrition. (Sjá reglu 1.1.1 Takmarkanir á kröfum um innkaup.) 

 
 
9.2.9 Lágmarksaldur 
Lágmarksaldur þátttakenda í áskorun er 18 ár.  
 
 
9.2.10 Hafa ber í heiðri öll gildandi lög, reglur og reglugerðir 
Eins og á við um allar starfsaðferðir er meðlimum skylt að hafa í heiðri starfsreglur Herbalife Nutrition og 
sömuleiðis öll lög og reglugerðir sem gilda um að skipuleggja og stýra áskorun, þ.m.t. er varða viðskiptaleyfi, 
neytendavernd, persónu- og upplýsingavernd og skattskyldur. Meðlimum ber ávallt að leita ráða hjá sínum 
eigin lögfræðingum, skattasérfræðingum eða viðskiptaráðgjöfum þegar þeir skipuleggja áskoranir. 
 
Meðlimum er einnig skylt að fylgja öllum kröfum sem gilda um vefumhverfi þriðju aðila. 
 
 
9.2.11 Skilmálar og skilyrði fyrir áskorun 
Meðlimum er skylt að láta öllum þátttakendum í té opinbera skilmála og skilyrði fyrir áskorun. Skýrir skilmálar 
og skilyrði eiga að vera til reiðu áður en eða á sama tíma og skráning fer fram og aðgengi að þeim á að vera 
auðvelt allan tímann meðan áskorunin varir. Nauðsynlegt er að eftirfarandi atriði komi þar fram:  
 

• Ítarlegar upplýsingar um skipuleggjanda (meðlim) (þ.m.t. samskiptaupplýsingar).  

• Skilyrði fyrir þátttökurétti. 

• Upplýsingar um áskorunina (t.d. upphafs- og lokadag, hvort hún fer fram á netinu eða utan 
þess o.s.frv.) 

• Leiðbeiningar og kröfur varðandi leiðir til að skrá sig, þ.m.t. allan kostnað. 

• Allar takmarkanir eða hömlur (t.d. aldur). 

• Upplýsingar um verðlaun. 

• Hlutlæg matsviðmið (notuð til að ákvarða sigurvegara). 

• Verklagsreglur varðandi kvartanir. 

• Afturköllun þátttöku og endurgreiðsla. 

• Persónuverndartilkynning.  

• Allar aðrar upplýsingar sem krafa er gerð um í gildandi lögum. 
 
 
9.2.12. Upplýsingamiðlun 
Nauðsynlegt er að þátttakandi veiti skriflegt samþykki fyrirfram áður en meðlim er heimilt að deila árangri hans, 
þ.m.t. myndum.  
 
Meðlimum er jafnframt skylt að gæta þess að fylgt sé kafla 6.1 Fullyrðingar og staðhæfingar og landslögum, 
þegar þátttakendur deila árangri sem þeir ná í áskorun, eða meðlimir deila sínum eigin árangri, og einnig að 
tilgreindir séu réttir fyrirvarar. 
 
 
9.2.13 Persónuvernd og trúnaður  
Vinsamlegast skoðið kafla 12 Persónu- og upplýsingavernd til að fá nánari upplýsingar um söfnun og verndun 
persónuupplýsinga. 
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Kafli 10 Fullnustuaðgerðir 
 

Reglur Herbalife Nutrition vernda viðskiptatækifæri fyrirtækisins og alla ímyndarsköpun í kringum vörumerki 
þess og önnur auðkenni. Brot geta haft neikvæð áhrif á afstöðu eftirlitsaðila, fjölmiðla og almennings í garð 
Herbalife Nutrition, vöruúrvals fyrirtækisins og meðlima þess. Þótt útkljá megi mörg brot á reglum Herbalife 
Nutrition með því að fræða meðlimi um reglur Herbalife Nutrition og rétta viðskiptahætti koma upp tilvik þar 
sem brot á reglum fyrirtækisins gefa tilefni til alvarlegri viðurlaga. 

 
Meðlimir eru eindregið hvattir til að tilkynna Herbalife Nutrition tafarlaust um meint brot á reglum fyrirtækisins 
til þess að vernda viðskiptavild og orðstír Herbalife Nutrition og meðlima þess. Herbalife Nutrition bregst 
venjulega aðeins við kvörtunum sem berast innan eins ár frá því að meðlimnum varð kunnugt um eða ætti að 
hafa verið kunnugt um brotið, en áskilur sér rétt til að rannsaka málið á hvaða tímapunkti sem er.60 
 
10.1 KÆRUFERLI 
Meðlimum ber að tilkynna um grun um brot á opinberu kærueyðublaði frá Herbalife Nutrition.61 Meðal áskilinna 
upplýsinga eru eðli kærunnar og ítarlegar staðreyndir sem styðja ásakanirnar.62 Meðlimurinn sem tilkynnir um 
brotið verður að undirrita hið opinbera kærueyðublað og gefa jafnframt upp aðildarnúmer sitt hjá Herbalife 
Nutrition. 
 
 
10.1.1 Rannsókn 
Ef Herbalife Nutrition kemst að þeirri niðurstöðu, samkvæmt endanlegu úrskurðarvaldi sínu, að nægar 
upplýsingar liggi fyrir til að styðja ásökunina, mun fulltrúi fyrirtækisins hafa samband við meðliminn sem hefur 
verið kærður til að gefa honum færi á að svara. 
  
Við ákveðnar aðstæður getur orðið nauðsynlegt að setja hömlur á aðild viðkomandi meðlims meðan á 
rannsókninni stendur. Þessar hömlur geta m.a. falist í banni gegn því að mæta á viðburði á vegum Herbalife 
Nutrition og tímabundinni sviptingu eða höfnun á: 
 

• forréttindum við innkaup; 
• greiðslu umboðslauna; 
• greiðslu á mánaðarlegum bónus TAB Team; 
• verðlaunum eða fríðindum (þ.e. skemmtiferðum, barmpinnum o.s.frv.); 
• réttinum til að vera fyrirlesari á þjálfunarnámskeiðum og öðrum fundum á vegum Herbalife Nutrition; 
• réttindaöflun sem í gangi kann að vera; 
• réttinum til að kynna sig sem meðlimur í Herbalife Nutrition. 

 
Herbalife Nutrition áskilur sér rétt til að birta nafn hins brotlega meðlims, brot hans og viðurlög. 
 
 
10.1.2 Viðurlög 
Brot á reglum Herbalife Nutrition geta haft í för með sér að Herbalife Nutrition komist í kast við opinber lög og 
regluverk og stofnað viðskiptum allra meðlima í hættu. Af þeim sökum gætu viðurlög verið umtalsverð. 
Herbalife Nutrition hefur endanlegt úrskurðarvald um hæfileg viðurlög miðað við eðli brotsins og þær afleiðingar 
sem hafa eða gætu hlotist af því. Viðurlög geta m.a. verið:  
 

• Tímabundin svipting allra réttinda og hlunninda viðkomandi meðlims. 
• Fjárhagsleg viðurlög. 
• Skylda til að endurgreiða Herbalife Nutrition allan útlagðan lögfræðikostnað fyrirtækisins. 
•   
•  Bann gegn því að mæta eða tala á viðburðum sem Herbalife Nutrition er bakhjarl fyrir. 
• Útilokun frá þátttöku í árlegum bónus Mark Hughes. 
• Útilokun frá þátttöku í mánaðarlegum bónus. 
• Varanlegt tap á undirlínum. 
•  Breytingar á viðskiptapunktum og tekjum63 og/eða 
• Slit á aðild að Herbalife Nutrition (sjá „Slit á aðild“ hér fyrir neðan). 

 
60 Fullnustuaðgerðir Herbalife Nutrition til að framfylgja reglum fyrirtækisins stofna ekki til skaðabótaskyldu fyrir tap á hagnaði, viðskiptavild 

eða hvers kyns afleiddu tjóni. 
 

61 Hægt er að nálgast eyðublaðið hjá þjónustudeildinni fyrir meðlimi eða með því að fara inn á www.myherbalife.com/is-IS. 
 

62 Meðal staðreyndanna sem þurfa að koma fram eru nöfn, heimilisföng og símanúmer þeirra sem eiga hlut að máli og auk þess, 

dagsetningar, tímasetningar, staðsetningar o.s.frv. 
 
63 Breytingar á viðskiptapunktum og tekjum sem stafa af leiðréttingum til að leysa úr brotum á reglum um tvöfalda aðild munu ekki ná til 
starfsemi meira en tveimur árum fyrir dagsetninguna þegar viðkomandi kæra var móttekin af Herbalife Nutrition. Breytingar á 
viðskiptapunktum og tekjum fela einnig í sér leiðréttingar til að leysa úr misnotkun á sölu- og markaðskerfinu og brotum sem varða bann 
gegn sölu á uppboðssíðum og markaðssíðum þriðja aðila á netinu. 

http://www.myherbalife.com/is-IS
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Ef Herbalife Nutrition kemst að þeirri niðurstöðu að aðrir meðlimir hafi aðstoðað við, hvatt til eða átt hlut í 
brotunum, gæti Herbalife Nutrition einnig kallað þá meðlimi til ábyrgðar fyrir brotin.   
 
Herbalife áskilur sér rétt til að birta nafn hins brotlega meðlims, staðreyndir og aðstæður, sem varða brotið, og 
viðurlög. 
 
 
10.1.3 Beiðnir um endurskoðun (ótengdar slitum á aðild) 
Meðlimum er heimilt að leggja inn beiðni um að Herbalife Nutrition endurskoði úrskurð sinn innan 15 daga frá 
dagsetningu úrskurðarins. Þegar beðið er um endurskoðun er meðlim heimilt að skila inn viðbótarupplýsingum 
sem hann telur að taka ætti tillit til. Jafnframt verður hann þá að taka fram hvers vegna þessum upplýsingum 
var ekki komið á framfæri meðan á rannsókninni stóð. Ef beiðni um endurskoðun er ekki skilað inn innan 
15 daga tímabilsins verður beiðninni hafnað, en Herbalife Nutrition áskilur sér þó fullan og óskoraðan rétt til að 
taka til álita sönnunargögn sem er skilað inn eftir 15 daga tímafrestinn. 
 
 
10.1.4 Slit á aðild 
Herbalife Nutrition hefur fullt og óskorað vald til að slíta aðild meðlims, ef hann brýtur reglur fyrirtækisins.64 

 
Slit á aðild ganga í gildi á þeim degi sem er tilgreindur í hinni skriflegu tilkynningu sem Herbalife Nutrition sendir 
meðlimnum. Í tilvikum um slit á aðild á meðlimurinn enga kröfu á hendur Herbalife Nutrition vegna slitanna.  
 
Ef aðild meðlims hefur verið slitið65 er honum ekki lengur heimilt: 
 

• að stunda viðskipti sem meðlimur; 
• að kynna sig sem meðlimur í Herbalife Nutrition; 
• að nota firmaheiti, orð- og/eða myndmerki, vörumerki og önnur hugverk; og 
• að mæta í þjálfun, á fundi, félagslega viðburði eða kynningar, ekki einu sinni sem maki eða gestur annars 

meðlims.  
 
 
10.1.5 Áfrýjun slita á aðild 
Meðlimum er heimilt að leggja inn beiðni um að Herbalife Nutrition endurskoði úrskurð sinn um slit á aðild 
innan 15 daga frá dagsetningu úrskurðarins. Þegar beðið er um endurskoðun er meðlim heimilt að skila inn 
viðbótarupplýsingum sem hann telur að taka ætti tillit til. Jafnframt verður hann þá að taka fram hvers vegna 
þessum upplýsingum var ekki komið á framfæri meðan á rannsókninni stóð. Ef beiðni um endurskoðun er ekki 
komið á framfæri við Herbalife Nutrition innan 15 daga tímabilsins verður beiðninni hafnað, en Herbalife 
Nutrition áskilur sér samt fullan og óskoraðan rétt til að taka til álita sönnunargögn sem er skilað inn eftir 
15 daga tímafrestinn.  
 
Áfrýjunin verður skoðuð gaumgæfilega af nefnd þar sem söludeildin, þjónustudeildin fyrir meðlimi og 
lögfræðideildin skipa hver sinn fulltrúa („málskotsnefnd“). Meirihluti málsskotsnefndarinnar gæti staðfest slitin 
á aðildinni, komið aðildinni í gildi á ný eða ráðlagt önnur viðurlög fyrir meint brot. Meðal þess sem 
endurskoðunarnefndin tekur til álita, þegar hún fer yfir úrskurð um slit á aðild, er hvort meint brot megi teljast 
veruleg vanefnd. 
 
Þessi úrskurður stofnar ekki til skaðabótaskyldu fyrir tap á hagnaði eða viðskiptavild. 
 
  

 
64 Slit á aðild merkja algjöra ógildingu hennar og afturköllun á rétti meðlimsins til að stunda Herbalife Nutrition viðskipti. Í þessu felst m.a. 

ógilding á rétti meðlims til að fá nokkrar frekari tekjur af aðildinni. 
 

65 Þessi bönn gilda einnig um meðlimi sem segja sjálfir upp aðild sinni eða yfirgefa Herbalife Nutrition viðskiptin á annan hátt meðan þeir 

sæta rannsókn á hugsanlegum brotum á reglum Herbalife Nutrition.  
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Kafli 11 Aukaleg lagaákvæði 
 
Þegar minnst er á „samning“ hér fyrir neðan er átt við umsóknina og samninginn um aðild og öll 
önnur samningsbundin tengsl í heild sinni milli meðlims og Herbalife Nutrition. 
 
11.1 SKAÐABÆTUR 
Að því hámarki sem gildandi lög leyfa bera hvorki Herbalife Nutrition né meðlimur neina innbyrðis ábyrgð á 
hvers kyns óbeinum, tilfallandi, afleiddum, sérstökum, fordæmis- eða refsibótum, eða hvers kyns skaðabótum 
af því tagi, þ.m.t., án takmarkana, sem tengjast tapi á viðskiptavild, viðskiptatækifærum, kjarakaupum, hagnaði 
eða tekjum og byggjast á hvers kyns lagasjónarmiðum eða kenningum um hlutlæga ábyrgð, óháð því hvort 
öðrum hvorum aðilanum er kunnugt um möguleikann á slíkum skaðabótum.  
 
 
11.1.1 Undanþága og frestun 
Herbalife Nutrition hefur fullt og óskorað vald til að bregðast við brotum á reglum Herbalife Nutrition eða öðrum 
brotum á samningnum við einhvern meðlima sinna. Þótt Herbalife Nutrition láti hjá líða, neiti eða vanræki að 
framfylgja rétti sínum, valdi eða valkosti sem kveðið er á um í samningi, telst Herbalife Nutrition á engan hátt 
gefa undanþágu frá samningsákvæðum eða firra sig rétti til að framfylgja réttindum sínum hvenær sem það 
kýs samkvæmt þeim samningi. 
 
 
11.1.2 Sjálfstætt gildi ákvæða 
Ef ákvæði samnings reynist vera ógilt, ólöglegt eða ófullnustuhæft á einhvern hátt, ber að fella það úr 
samningnum, en láta það ekki hafa nein áhrif á það sem eftir stendur af samningnum, sem skal halda fullu 
gildi sínu. Því til viðbótar ber sjálfkrafa að bæta inn, sem hluta af samningnum, ákvæði sem er eins líkt 
ákvæðinu sem fellt var úr samningnum og unnt er, en telst hins vegar gilt, löglegt og fullnustuhæft. 
 
 
11.1.3 Lagaskil og vettvangur 
Um allar deilur sem rísa kunna vegna samskipta milli Herbalife Nutrition og meðlima skulu gilda íslensk lög, 
án beitingar meginreglna um lagaskil. 
 
Allar slíkar deilur skal alfarið skera úr um í málaferlum fyrir þar til bærum dómstól sem er staðsettur í Reykjavík 
á Íslandi. 
 
 
11.1.4 Skaðleysi 
Meðlimur bætir Herbalife Nutrition, ver það gegn og heldur því skaðlausu gagnvart öllum málaferlum, 
aðgerðum, kvöðum, málsóknum eða kröfum, þ.m.t. öllum kostnaði eða ábyrgð og bótaskyldu, sem tengjast 
eða til stofnast vegna samningsbrots meðlims eða framferðis hans í Herbalife Nutrition viðskiptunum. Herbalife 
Nutrition er m.a. heimilt að halda eftir fjárhæðum sem fyrirtækið skuldar meðlim til þess að fullnægja hvers 
kyns skuldbindingum sem þetta ákvæði um skaðleysi gildir um.  
 
 
11.1.5 Kröfur milli meðlima 
Á Herbalife Nutrition hvílir engin bótaskylda gagnvart neinum meðlim vegna hvers kyns kostnaðar, taps, skaða 
eða útgjalda sem meðlimur verður fyrir og rekja má beint eða óbeint til hvers kyns athafnar, vanrækslu, 
yfirlýsingar eða staðhæfingar annars meðlims. 
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Kafli 12 Persónu- og upplýsingavernd 
 
Nema annað sé tekið fram safnar Herbalife Nutrition, notar og deilir „persónuupplýsingum“ (t.d. fornafni þínu 
og eftirnafni, póstfangi, bæjarfélagi, sveitarfélagi, póstnúmeri, símanúmeri, tölvupóstfangi, kreditkorti og 
bankaupplýsingum) í samræmi við persónuverndarstefnu fyrirtækisins sem er að finna á 
https://www.herbalife.is/footer-pages/personuverndar-og-vefkokustefna/.  
 
Vegna hins einstaka eðlis fjölþrepa markaðssetningar gætu meðlimir móttekið persónuupplýsingar um aðra 
beint frá Herbalife Nutrition, á borð við upplýsingar varðandi aðra meðlimi, sem eru í undirlínum viðkomandi 
meðlims, viðskiptavini, ný tengsl, sem vísað hefur verið á og hafa tjáð áhuga sinn á vörum eða þjónustu 
Herbalife Nutrition, eða einstaklinga sem nota síður í okkar eigu á netinu og farsímaöpp („vefsíður“). (Til 
undirlína meðlims teljast allir meðlimir sem viðkomandi meðlimur er sponsor fyrir og síðan allir aðrir sem þeir 
meðlimir eru sponsorar fyrir og þannig koll af kolli.) Um leið og Herbalife Nutrition hefur miðlað 
persónuupplýsingum til meðlims verður hann ábyrgur fyrir þeim og er skylt að halda um þær fullum trúnaði.  
 
Sem ábyrgðaraðilum upplýsinganna er meðlimum eingöngu heimilt að nota þessar persónuupplýsingar til þess 
að byggja upp tengsl sín í Herbalife Nutrition viðskiptunum við undirlínur sínar, viðskiptavini eða ný tengsl sem 
vísað hefur verið til þeirra. 
 
Meðlimum er eingöngu heimilt að nota þessar persónuupplýsingar í einhverjum öðrum tilgangi, ef þeir hafa 
upplýst einstaklinginn sem um ræðir og tryggt sér réttan lagagrundvöll fyrir þessari viðbótarnotkun. Dæmi um 
réttan lagagrundvöll fyrir notkun eru: 
 

- samþykki einstaklingsins sem um ræðir; 
- að verið sé að uppfylla lagaskyldu;  
- að verið sé að fullnægja samningi við einstaklinginn sem um ræðir (eins og samningi um að selja 

honum vörur); eða 
- lögmætir viðskiptahagsmunir meðlims, svo fremi sem persónuverndarhagsmunir einstaklingsins sem 

um ræðir vega ekki þyngra. 
 
Notkun á upplýsingum í markaðstilgangi krefst beins samþykkis viðkomandi einstaklings. 
 
Skýrslur yfir línur eru ein þeirra leiða sem Herbalife Nutrition notar til þess að deila upplýsingum með 
meðlimum. Þessar skýrslur innihalda upplýsingar varðandi aðra meðlimi sem tilheyra undirlínum viðkomandi 
meðlims, t.d. nafn þeirra og samskiptaupplýsingar, aðildarnúmer þeirra hjá Herbalife Nutrition, mælistikur um 
viðskipti þeirra eins og liðsþrep eða stöðu, viðskiptapunkta og tölfræðiupplýsingar um sölu. Skýrslum yfir línur 
er miðlað til meðlima í fyllsta trúnaði og í þeim eina tilgangi að styðja meðlimi í áframhaldandi framþróun á 
Herbalife Nutrition viðskiptunum. Skýrslur yfir línur, þ.m.t. allar persónuupplýsingar og aðrar upplýsingar sem 
þær hafa að geyma, teljast vera viðskiptaleyndarmál Herbalife Nutrition og eru bundnar trúnaði og eignarrétti. 
 
Meðlimum er óheimilt að safna, dreifa eða halda saman trúnaðarupplýsingum, eða persónu- eða 
safnupplýsingum, um aðra meðlimi í Herbalife Nutrition, viðskiptavini þeirra eða vildarviðskiptavini, nema þær 
varði undirlínurnar og þá einungis í þeim tilgangi að stuðla að eflingu Herbalife Nutrition viðskiptanna og til að 
hafa umsjón með undirlínunum, hvetja þær áfram og þjálfa þær. 
 
Meðlimum er einnig heimilt að safna sjálfir persónuupplýsingum frá einstaklingum, beint eða eftir öðrum 
leiðum, eins og þegar þeir safna samskipta- og greiðsluupplýsingum frá viðskiptavinum til þess að ganga frá 
vörupöntunum.  
Meðlimum er skylt að hafa í heiðri gildandi lög um persónu- og upplýsingavernd, þar á meðal takmarkanir gegn 
flutningi persónuupplýsinga milli landa, að því er varðar allar persónuupplýsingar sem meðlimir fá í sína vörslu 
(frá Herbalife Nutrition eða á annan hátt) í tengslum við Herbalife Nutrition viðskipti sín. Ef meðlimur safnar 
persónuupplýsingum og/eða deilir persónuupplýsingum sem hann safnar með Herbalife Nutrition samþykkir 
meðlimurinn að miðla öllum nauðsynlegum tilkynningum og afla alls nauðsynlegs samþykkis samkvæmt 
gildandi lögum. Meðlimum er óheimilt að nota persónuupplýsingar í öðrum tilgangi en þeim sérstaka tilgangi 
sem var grundvöllur söfnunar þeirra, nema einstaklingurinn hafi gefið til þess beina heimild eða að meðlimurinn 
hafi annan gildan lagagrundvöll fyrir þeirri viðbótarnotkun eins og bent er á hér að ofan. 
 
Þar að auki ber meðlimurinn ábyrgð á að tryggja öryggi allra persónuupplýsinga sem hann móttekur og að 
varðveita slíkar upplýsingar ekki lengur en þarf í þeim tilgangi sem var grundvöllur fyrir söfnun þeirra eða 
samkvæmt fyrirmælum í lögum, hvort sem varir lengur. 
 
Háð gildandi lögum gætu einstaklingar jafnframt notið ýmiss konar réttinda að því er varðar persónuupplýsingar 
sínar, á borð við rétt til aðgangs, leiðréttingar, takmörkunar á vinnslu eða andmæla gegn henni, flutnings til 
annars ábyrgðaraðila og eyðingar. Þessi réttindi eru háð takmörkunum sem kveðið er á um í lögum.  
 
Vinsamlegast athugið að í lögum um persónu- og upplýsingavernd eru oft strangari kröfur um samþykki, öryggi 
og varðveislu fyrir tiltekna flokka af persónuupplýsingum, t.d. upplýsingar um heilsufar og lífshætti, lífkenni og 

https://www.herbalife.is/footer-pages/personuverndar-og-vefkokustefna/
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upplýsingar sem varða börn/ólögráða einstaklinga. Meðlimum er t.d. heimilt að safna upplýsingum varðandi 
heilsufar og lífshætti, á borð við líkamsþyngd, líkamsmælingar og lífsstíl (t.d. í tengslum við lífsstílsmat eða 
keppnir, eins og hvatakeppnir, þyngdaráskoranir, heilsuræktaráskoranir o.s.frv.) en þá eingöngu ef þeir hafa 
aflað beins samþykkis fyrir því og viðkomandi einstaklingi er heimilt að draga slíkt samþykki til baka hvenær 
sem er. 
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Kafli 13 Skilgreiningar 
 
Áskoranir: Þyngdaráskoranir, heilsuræktaráskoranir, maraþon og annað svipað. 
 
Bannskrá gegn tölvupósti (Do-Not-Email List – DNE list): Skrá sem er tekin saman og viðhaldið af 
meðlim til að fylgjast með öllum afþökkunum á tölvupóstsendingum og virða þær. 
 
Beint samþykki fyrirfram (Prior Express Consent): Skriflegur samningur eða tölvupóstur milli meðlims og 
neytanda þar sem tekið er skýrt fram að neytandinn samþykki að meðlimurinn hafi samband við sig varðandi 
vörur eða viðskiptatækifæri Herbalife Nutrition og þar sem gefið er upp síma- eða bréfsímanúmerið sem má 
nota fyrir slík samskipti.  
 
Biðtími (Period of Inactivity): Aðgerðaleysistímabil þar sem fyrrverandi þátttakanda er óheimilt að taka þátt 
í Herbalife Nutrition viðskiptum á nokkurn hátt áður en skipt er um sponsor. 
 

• Biðtími: Supervisorar og lægri þrep – eitt ár. 

• World Team og hærri þrep – tvö ár (frá því að aðildarnúmer er fellt niður – vegna uppsagnar eða 
gjaldfallins árlegs þjónustugjalds fyrir aðild). 

 
Sjá reglu 2.1.9 Biðtími til að fá frekari upplýsingar.  
 
Fjölþrepa markaðssetning (Multilevel Marketing – MLM): Markaðssetning með þrepaskiptu fyrirkomulagi. 
 
Framsalshafi (Transferee): Meðlimur sem fær aðildarnúmer framselt til sín. 
 
Framseljandi (Transferor): Fyrrverandi meðlimur sem framselur aðildarnúmer sitt til annars. 
 
Fullyrðingar um lífsstíl (Lifestyle Claims): Tegund af fullyrðingum um tekjur. 
 
Fullyrðingar um tekjur (Earnings Claims): Allar umsagnir um raunverulegar eða hugsanlegar tekjur 
meðlims. 
 
Fyrrverandi þátttakandi (Former Participant): Fyrrverandi meðlimur, maki, lífsförunautur eða hver sem hefur 
tekið þátt í aðildarstarfsemi. 
 
Gjald (Fee): Árlegt þjónustugjald fyrir aðild. 
 
Gögn (Materials): Lesefni og sölugögn sem Herbalife Nutrition framleiðir. 
 
Happdrætti: Happdrætti eru stranglega bönnuð. Happdrætti er kynningarverkefni þar sem verðlaun eru í boði 
og veitt, sigurvegari er ákvarðaður á grundvelli tilviljunar einnar saman og krafist er peninga eða upplýsinga til 
að skrá sig. Hlutaveltur eru happdrætti og því eru þær bannaðar. 
 
Hugverk í eigu Herbalife Nutrition (Herbalife Nutrition Intellectual Property): Til þeirra teljast 
höfundaréttarvarin gögn, orð- og/eða myndmerki, firmaheiti, hvers kyns önnur auðkenning og 
viðskiptaleyndarmál. 
 
Klúbbur: Næringarklúbbur. 
 
Klúbbstjóri næringarklúbbs: oft kallaður einfaldlega „klúbbstjóri“ er sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition 
sem starfrækir næringarklúbb.  
 
Lífsförunautur (Life Partner): Í þessum reglum er hugtakið lífsförunautur einskorðað við einstakling sem 
meðlimur í Herbalife Nutrition hefur stofnað til sambands við og tilgreint sem lífsförunaut sinn á „Beiðninni um 
að bæta inn lífsförunaut“. 
 
Maraþon: Maraþon eru frábær leið til að gera litlar en fastmótaðar, stöðugar og heilnæmar lífsstílsbreytingar. 
Maraþonlið keppir við önnur lið til að sjá hvert þeirra nær bestum árangri. Í maraþoni eru þátttakendur 9 talsins, 
þar á meðal einn fyrirliði, og það varir að jafnaði í 10 daga. Þátttakendur geta síðan endurskráð sig í maraþonið 
þar til þeir ná því næringarmarkmiði sem þeir óska sér eða til að varðveita árangurinn. Þar sem maraþon vara 
yfirleitt stutt eru verðlaunin venjulega viðurkenning og önnur verðlaun en peningar. 
 
Málsskotsnefnd (Review Committee): Nefnd sem fer yfir áfrýjun á úrskurði um að slíta aðild. Söludeildin, 
þjónustudeildin fyrir meðlimi og lagadeildin tilnefna einn nefndarmann hver sem fulltrúa sinn í nefndina. 
 
Meðlimapakki Herbalife Nutrition (Herbalife Nutrition Member Pack – HMP): Pakki sem meðlimir þurfa að 
kaupa þegar þeir innskrá sig hjá Herbalife Nutrition. 
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Ný tengsl (Leads): Hér er m.a. átt við fólk sem gæti haft áhuga á vörum eða viðskiptatækifæri Herbalife 
Nutrition og þar að auki tengslatengdar auglýsingar, auglýsingatíma eða ákvörðunarpakka. 
 
Persónuupplýsingar: Upplýsingar um einstakling, á borð við skírnar- og eftirnafn, burðarpóstfang, 
sveitarfélag, ríki, póstnúmer, símanúmer, tölvupóstfang, kreditkort og bankaupplýsingar. 
 
Reglur Herbalife Nutrition (Rules): Starfsreglur Herbalife Nutrition og allar aðrar reglur, stefnumarkanir og 
fyrirmæli sem Herbalife Nutrition gefur út, eða gæti gefið út á hverjum tíma í framtíðinni. 
 
Samkeppnisáskoranir: Valfrjáls starfsaðferð sem meðlimum stendur til boða. Til samkeppnisáskorana geta 
talist hæfnismiðaðar keppnir (t.d. þyngdaráskoranir, heilsuræktaráskoranir, maraþon og annað svipað) þar 
sem verðlaunahafi er ákvarðaður á grundvelli matsviðmiða. 
 
Símasala (Telemarketing): Það atferli að selja, bjóða fram, markaðssetja, kynna eða veita upplýsingar um 
vöru eða þjónustu með hjálp borðsíma, farsíma, SMS-skilaboða, bréfsíma, sjálfvirks hringibúnaðar, 
raddupptöku sem er tekin upp fyrirfram eða útbúin með raddgerfli, eða með hjálp hvers kyns samsvarandi 
búnaðar.  
 
Sjálfvirkur hringibúnaður (Autodialer): Búnaður sem hringir sjálfvirkt í símanúmer, þ.m.t. hvers kyns 
tölvubúnaður sem sér um að hringja, hvort sem vélbúnaðurinn er forritaður fyrirfram með ákveðnum 
númeralista eða hringir í númer af handahófi. 
 
Skýrslur um meðlimalínur (Lineage Reports): Þessar skýrslur innihalda upplýsingar varðandi aðra meðlimi 
sem tilheyra undirlínuhópi meðlims, t.d. nafn þeirra og samskiptaupplýsingar, aðildarnúmer þeirra hjá Herbalife 
Nutrition og mælistikur um viðskipti þeirra eins og liðsþrep eða stöðu, viðskiptapunkta og tölfræðiupplýsingar 
um sölu. 
 
Sölu- og markaðskerfi (Sales & Marketing Plan): Sölu- og markaðskerfi Herbalife Nutrition. 
 
Sponsor: Meðlimur sem hefur milligöngu um að annar einstaklingur innskrái sig sem meðlimur í Herbalife 
Nutrition. 
 
Staðfest viðskiptatengsl (Established Business Relationship – EBR): Fyrrverandi tengsl milli meðlims og 
símaáskrifanda sem byggjast á (1) kaupum eða viðskiptum áskrifanda innan 18 mánaða beint á undan 
dagsetningu símhringingar, ef tengslunum hefur ekki verið slitið áður eða (2) fyrirspurn um vörur eða þjónustu 
innan þriggja mánaða beint á undan símhringingu, ef tengslunum hefur ekki verið slitið áður. Ef áskrifandinn 
„afþakkar símhringingar“ frá meðlimnum er sú beiðni talin slíta hinum „staðfestu viðskiptatengslum“, jafnvel 
þótt áskrifandinn haldi áfram að eiga viðskipti við meðliminn. 
 
Tenging (Association): Hér er átt við tengingu tveggja aðildarnúmera eftir hjónaskilnað eða sambandsslit við 
lífsförunaut, sem felur í sér að lagðir eru saman viðskiptapunktar sem tilheyra upphaflegu aðildarnúmeri (því 
sameiginlega) og viðskiptapunktar sem tilheyra sjálfstæðum aðildarnúmerum lögskilinna hjóna eða fyrrverandi 
lífsförunauta í því skyni að reikna út tekjuprósentur. 
 
Umsækjandi (Applicant): Einstaklingur sem sækir um aðild að Herbalife Nutrition, þ.e. að verða sjálfstæður 
meðlimur í Herbalife Nutrition. 
 
Umsókn (Application): Umsókn og samningur um aðild að Herbalife Nutrition. 
 
Útsendingarsímbréf (Broadcast Fax) eða fjöldasímbréf (Blast Fax): Símbréf sem er sent til móttakenda 
sem hafa ekki beðið um símbréfið, þ.m.t. með búnaði sem getur sent fjölmörg símbréf til fjölmargra 
móttakenda. 
 
Vefsíður þriðja aðila: Uppboðssíður og markaðssíður þriðja aðila á netinu. 
 
Verðlaun (í samkeppnisáskorunum): Eitthvað að ákveðnu verðmæti sem stendur öllum þátttakendum til 
boða en er síðan veitt til sigurvegara í áskorun. 
 
Viðskiptagögn (Business Tools): Sölugögn sem eru ekki útveguð af Herbalife Nutrition. 
 
Þátttakandi: Einstaklingur sem tekur þátt í áskorun. 
 
Þjónustudeildin fyrir meðlimi (Member Services): Deildin sem sér um þjónustu við meðlimi og hægt er að 
hringja í gjaldfrjálst í símanúmerið 800 9896. 
 
 


