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Codul Etic al Întreprinzătorului  
Privat Autorizat Amway

În calitate de IPA al Corporației Amway sunt de acord să-mi desfășor activitatea Amway 
conform următoarelor principii:

În activitatea mea de afaceri mă voi călăuzi după principiul echității, tratându-i pe toți cei cu care 
vin în contact în calitate de IPA Amway așa cum doresc să fiu și eu tratat.

Voi susține și voi urma principiile comerciale, așa cum sunt ele expuse în Regulile de Conduită 
Amway și în celelalte publicații oficiale ale Corporației Amway, respectând nu numai „litera“ ci și 
„spiritul“ acestor reguli.

Voi prezenta Clienților cinstit și corect produsele și serviciile Amway, precum și Oportunitatea de 
Afaceri Amway. Voi sesiza Companiei Amway România situațiile care contravin regulilor afacerii 
Amway, așa cum sunt ele prezentate în Regulile de Conduită Amway sau în publicațiile oficiale 
Amway. În prezentările mele voi folosi numai acele afirmații care sunt acceptate în literatura 
oficială Amway.

Voi fi politicos și prompt în rezolvarea tuturor reclamațiilor, conformân-du-mă procedurilor 
recomandate în literatura Amway cu privire la schimbarea produselor sau rambursarea banilor.

Comportarea mea va reflecta cele mai înalte standarde de integritate, sinceritate și responsabilitate, 
fiind conștient de faptul că acțiunile mele în calitate de IPA Amway au efecte importante asupra 
reputației Corporației și a produselor Amway.

Accept și mă angajez să-mi asum dificila sarcină de IPA Amway (precum și cele de Îndrumător 
și Platină în cazul în care voi accede la aceste niveluri) așa cum sunt ele descrise în literatura 
oficială Amway.

Voi folosi numai literatura autorizată de Amway pentru prezentarea Planului de Vânzări și 
Marketing și pentru vânzarea produselor Amway.
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