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JOHDANTO 
ACN:n toimintafilosofia 
ACN:n perustajat luottavat vankkaan käytännön 
kokemukseen.  
 
ACN:n johtajat ovat osoittaneet rehellisyytensä ja 
menestyksensä niin myynti- kuin yritystasolla. He ovat 
sitoutuneita noudattamaan seuraavia toimintaehtoja. 
 

ACN:n pyrkimys menestykseen 
ACN pyrkii saavuttamaan menestystä 

(a) toimimalla rehellisesti yrityksen kaikilla 
tasoilla, 

(b) tarjoamalla laadukkaita palveluita 
kilpailukykyisin hinnoin, 

(c) tarjoamalla täsmällistä ja hyvin toimivaa 
asiakaspalvelua, 

(d) käsittelemällä asiakashakemukset 
mahdollisimman ripeästi. 

 
ACN on asettanut nämä tavoitteet pystyäkseen 
luomaan jokaiselle IBOlle parhaan mahdollisen 
tilaisuuden perustaa oma, menestyksekäs 
liiketoiminta.  
 
ACN ei syrji ketään rodun, iän, sukupuolen, 
kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen 
suuntautumisen, siviilisäädyn, tai muun vastaavan syyn 
vuoksi. 
 

Yleisten toimintaehtojen tarkoitus 
ACN:n yleiset toimintaehdot 

(a) sääntelevät ACN:n Independent Business 
Ownereiden (tai IBOjen) toimintaa ACN:n 
Euroopan markkina-alueella, 

(b) sisältävät käytännön ohjeita, joiden avulla 
voit aloittaa toimintasi jakelijana sekä 
kehittää toimintaasi, 

(c) muodostavat osan sopimuksestasi ACN:n 
kanssa. Lue huolellisesti nämä yleiset 
toimintaehdot, Independent Business 
Owner -hakemuksesi ja -sopimuksesi (tai 
"IBO-sopimus") sekä oman maasi 
palkkiojärjestelmän tiedot. ACN varaa 
oikeuden muuttaa näitä yleisiä 
toimintaehtoja milloin tahansa. 

 
Lue toimintaehdot huolellisesti läpi ja sisäistä ne. 

Nämä toimintaehdot sisältävät myös maakohtaisia 
tietoja, jotka täydentävät jakelijatoimintaasi koskevia 
vakioehtoja. Mikäli vakioehtojen ja täydentävien 
sääntöjen välillä on eroja, täydentävät säännöt ovat 
ensisijaisia. 
Jos sinulla on kysyttävää näistä yleisistä 
toimintaehdoista, ota yhteyttä sponsoriisi, ota yhteyttä 
ACN:n IBO-palveluihin tai käy ACN:n IBO Back Office -
sivustossa www.acn.com. 
ACN voi aika ajoin muuttaa ja oikaista näitä yleisiä 
toimintaehtoja ilmoittamatta siitä ennalta. Kaikki 
muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu 
IBO Back Officessa. 
 

1. MÄÄRITELMÄT 
1.1 Näissä yleisissä toimintaehdoissa   
ACN, me ja muut viittaukset meihin tarkoittavat sitä 
ACN-yritystä, jonka kanssa olet solminut sopimuksesi, 
sekä mitä tahansa muita ACN Group -konserniin 
kuuluvia yrityksiä. ACN Group -konsernilla tarkoitetaan 
kaikkia oikeushenkilöitä, jotka ovat sen ACN-yrityksen 
yhteisomistuksessa, jonka kanssa olet solminut 
sopimuksesi. 
ACN-yritystyökalut tarkoittavat ACN:n tai sen 
liiketoimintakumppanin tuottamia yksinomaisesti 
ACN:lle tarkoitettuja koulutus- ja 
markkinointimateriaaleja, joiden käyttö sisältyy 
liiketoiminnan kuukausittaiseen ylläpitomaksuun. 
ACN:n liiketoimintakumppani tarkoittaa henkilöä, 
jonka kanssa ACN Group solmii sopimuksen ACN:n 
palvelujen, yritystyökalujen tai 
liiketoimintamahdollisuuden tarjoamisesta. IBO:t eivät 
ole ACN:n liiketoimintakumppaneita. 
 
ACN:n palvelut tarkoittavat ACN:n tai itsenäisten 
edustajien asiakkaille tarjoamia tietoliikennepalveluita, 
energiatuotteita, kodin turvallisuustuotteita tai muita 
tuotteita.  
ACN:n liiketoimintamahdollisuus tarkoittaa ACN:n 
tarjoamaa liiketoimintamahdollisuutta ACN:n 
palvelujen markkinoimiseksi ja myymiseksi sekä ACN:n 
liiketoimintamahdollisuuden edistämiseksi. 
 
Vuotuinen uusintamaksu – katso määritelmä IBO-
hakemuksestasi ja -sopimuksestasi. 
Palkkiojärjestelmä tarkoittaa tämänhetkistä 
maakohtaista provisio- ja bonusjärjestelmää, jonka 
mukaisesti ACN palkitsee IBOa ACN:n palvelujen 
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menestyksekkäästä myynnistä. 
Asiakas tarkoittaa henkilöä, joka ostaa ACN:n 
palveluita. IBOt katsotaan asiakkaiksi, kun he ostavat 
ACN:n palveluita henkilökohtaiseen käyttöönsä. 
Asiakassopimus tarkoittaa asiakkaan ja ACN:n tai sen 
liikekumppanin välistä ACN:n palveluiden ostamista 
koskevaa sopimusta. 
DSA tarkoittaa Direct Selling Associationia – eli 
suoramyyntiliittoa. Suoramyyntiliitot ovat 
suoramyyntialan edustajia ja edunvalvojia. 
Suoramyyntisäännöt tarkoittavat suoramyyntiliiton 
laatimia suoramyyntiä koskevia sääntöjä ja hyviä 
toimintatapoja. Näiden sääntöjen ehdot sitovat ACN:ää 
ja IBOja kaikessa suoramyynnissä.  
Jakelijuus, toiminta tai asema tarkoittaa 
liiketoimintaasi IBOna. 
Alalinja tarkoittaa:  

(a) kaikkia suoraan sponsoroimiasi IBOja; ja  
(b) kaikkia muita heidän sponsoroimiaan 

IBOja. Yhdessä nämä IBOt muodostavat 
ACN-myyntitiimisi.  

Voimaantulopäivä tarkoittaa päivää, jolloin ACN ja IBO 
Independent Business Ownerin tekevät sopimuksen. 
Yleinen tietosuoja-asetus tarkoittaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679. 
Kotimaa tarkoittaa maata, jossa jakelijuutesi alun perin 
alkoi.  
IBO Back Office tarkoittaa verkkosivua www.acn.com 
tai mitä tahansa muuta ACN:n ilmoittamaa verkkosivua, 
jolta IBO löytää tukityökaluja ja muita materiaaleja 
ACN-toimintansa helpottamiseksi. 
“IBO Starter Fee” – katso määritelmä Independent 
Business Owner -hakemuksestasi ja -sopimuksestasi. 
Independent Business Owner, IBO, sinä ja kaikki 
viittaukset sinuun tarkoittavat yksityishenkilöä tai 
sallittua yritysjäsentä, joka toimii ACN-jakelijana. 
Yksityishenkilö on luonnollinen henkilö, kun taas 
sallittu yritysjäsen on oikeushenkilö, esimerkiksi 
osakeyhtiö tai avoin yhtiö. 
Immateriaaliomaisuus tarkoittaa kaikkia 
tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, kauppanimiä, logoja, 
tekijänoikeuksin suojattuja materiaaleja, tietotaitoa, 
liiketoimintaan liittyvää asiakirja-aineistoa ja 
toimintamenetelmiä, -prosesseja ja -järjestelmiä sekä 
muita omistusoikeuksia, joita millä tahansa ACN Group 
-konsernin jäsenellä on. 
Peruutuslomakemalli ja ohjeet tarkoittaa ACN:n 
tarjoamaa lomakemallia, jota IBOt voivat antaa 
asiakkailleen ACN:n palveluja myydessään. 

Liiketoiminnan kuukausittainen ylläpitomaksu – katso 
määritelmä Independent Business Owner -
hakemuksestasi ja -sopimuksestasi. 
Elämänkumppani tarkoittaa henkilöä, joka on 
siviiliavioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa IBOn 
kanssa tai joka toimii samalla tavalla puolisona 
oikeudellisista, verotuksellisista ja muista syistä. 
Elämänkumppaniksi katsotaan henkilö, jonka suhde 
IBOon on rekisteröity asianomaiselle viranomaistaholle 
IBOn kotimaassa. Jos IBOn kotimaa ei salli tällaisten 
avioliiton ulkopuolisten suhteiden rekisteröimistä, 
IBOn tulee ottaa yhteyttä ACN:n IBO-palveluihin ja 
selvittää, mitä vaihtoehtoja on olemassa.     
Verkkokauppa tarkoittaa IBOn henkilökohtaista 
verkkosivustoa, jonka ACN tarjoaa ja jota se isännöi ja 
jota IBOt voivat käyttää ACN:n palvelujen myynnin 
edistämiseen. 
 
Sopimuskausi tarkoittaa:  

(a) voimaantulopäivästä alkavaa 
sopimuskautta, joka päättyy 12 
kuukauden kuluttua siitä, kun IBO on 
maksanut aloitusmaksun (ensimmäinen 
sopimuskausi); tai 

(b)  mitä tahansa 12-kuukautista sopimuksen 
uusintakautta (uusintakausi). 

Sponsori tarkoittaa IBOa, jonka Y-tunnuksella uusi IBO 
on rekisteröity ACN:n tietokantaan. Tämä voi olla 
henkilö, joka esitteli ACN:n uudelle IBOlle tai toinen 
IBO, jolle uusi IBO on siirretty. 
Ylälinja tarkoittaa  

(a) sponsoriasi; sekä  
(b) kaikkia muita sponsorisi yläpuolella 

samassa ACN-myyntitiimissä olevia IBOja. 

 
2. JAKELIJUUDEN ALOITTAMINEN JA 

YLLÄPITO 
Suhteesi ACN:ään 
2.1 Kun toimit IBOna, olet itsenäinen 

ammatinharjoittaja.  
2.2 IBO  

(a) ei ole ACN:n työntekijä, kumppani, 
asiamies tai laillinen edustaja. 

(b) voi valita omat työskentelytapansa, -
menetelmänsä ja -keinonsa sekä 
työtuntinsa ja -paikkansa näiden yleisten 
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toimintaehtojen ja IBOn sopimuksen 
velvoitteiden mukaisesti. 

(c) ei saa väittää olevansa tai antaa 
kenenkään ymmärtää olevansa ACN:n 
työntekijä, eikä myöskään väittää 
mahdollisille uusille itsenäisille 
edustajille, että heistä tulee ACN:n 
työntekijöitä, tai antaa heidän ymmärtää 
näin.  

2.3 Joissain maissa ACN:n täytyy pidättää veroja 
ja/tai sosiaaliturvamaksuja IBOille maksettavista 
korvauksista. Nämä maksut suoritetaan tässä 
tapauksessa viranomaisille.  

2.4 Tämä ei merkitse sitä, että kyseessä olisi 
työnantajan ja työntekijän välinen työsuhde. 
 

 

3. INDEPENDENT BUSINESS OWNERIKSI 

RYHTYMINEN 
Vaatimukset kaikille Independent Business 
Ownereille 
3.1 Voit ryhtyä IBOksi joko yksityishenkilönä tai 

sallittuna yritysjäsenenä. 
3.2 IBOksi ryhtyminen edellyttää, että 

(a) täytät Independent Business Owner -
hakemuksen ja -sopimuksen, jotka ovat 

saatavilla osoitteessa www.acn.com.  
(b) maksat IBO-aloitusmaksun ja 

liiketoiminnan kuukausittaisen 
ylläpitomaksun; ja  

(c) toimitat ACN:lle kaikki muut sen vaatimat 
tiedot ja asiakirjat. 

3.3 IBOiksi haluavien yksityishenkilöiden täytyy 
lähettää sopimus.  

3.4 Sallittujen yritysjäsenien kohdalla sopimuksen 
lähettämisestä vastaa henkilö, jolla on valtuudet 
toimia sallitun yritysjäsenen nimissä (tätä 
henkilöä kutsutaan ensisijaiseksi 
yhteyshenkilöksi).  

3.5 IBOna toimivan yksityishenkilön tulee olla 
(a) vähintään 18 vuoden ikäinen.  
(b) kotimaansa kansalainan.  
(c) oikeutettu työskentelemään itsenäisenä 

elinkeinonharjoittajana kotimaassaan.  
3.6 Sallittujen yritysjäsenten tulee 

(a) olla muodostettuja sen maan lakien 
mukaisesti, jossa jakelijuus on perustettu.  

(b) olla jo perustettuja yrityksiä sopimuksen 
jättämishetkellä.  

3.7 Jakelijuutesi astuu voimaan sinä päivänä, kun 
saat ACN:ltä ilmoituksen, että hakemuksesi on 
hyväksytty.  

3.8 Jos hakemuksesi on puutteellinen tai 
virheellinen, jakelijuutesi keskeytetään siihen 
saakka, kunnes ACN saa tarvittavat tiedot ja 
asiakirjat. 

Sallittujen yritysjäsenien lisävaatimukset 
3.9 IBO voi toimia jakelijana myös sallitun 

yritysjäsenen välityksellä.  
3.10 Sallitut yritysjäsenet vaihtelevat maakohtaisesti, 

mutta yleensä ACN:n sallii IBOiksi avoimet 
yhtiöt, yksinyrittäjät, elinkeinonharjoittajat, 
kommandiittiyhtiöt sekä pörssiin 
kuulumattomat osakeyhtiöt.  

3.11 Julkisia osakeyhtiöitä, yhteisöjä, seuroja, 
rekisteröityjä yhdistyksiä tai kansalaisjärjestöjä 
ei hyväksytä IBOiksi.  

3.12 ACN:llä on yksinomainen oikeus päättää, 
hyväksytäänkö tietty oikeushenkilö IBOksi. 
Omaa maatasi koskevia lisätietoja on kohdassa 
15 annetuissa lisätiedoissa. 

3.13 Sallittujen yritysjäsenten tulee täyttää kohdissa 
3.1 ja 3.6 määritetyt velvoitteet sekä kohdissa 
3.17–3.23 määritetyt vaatimukset. 

3.14 IBOn, joka haluaa siirtyä 
yksityishenkilöjäsenyydestä sallituksi 
yritysjäseneksi, tulee täyttää tietyt 
lisävaatimukset jäsenyystyypin vaihtohetkellä. 
Uusi tai muunnettu jakelijuusjäsenyys ei astu 
voimaan, ennen kuin nämä vaatimukset 
täytetään.  

3.15 Jos jakelijuuden omistaa oikeushenkilö, joka ei 
ole sallittu yritysjäsen, ACN voi edellyttää 
jakelijuuden siirtämistä sallitulle yritysjäsenelle, 
tai ACN keskeyttää tai lopettaa jakelijuuden. 

3.16 Sallittujen yritysjäsenien, niiden 
osakkeenomistajien, omistajien, johtajien ja 
kumppaneiden täytyy noudattaa useita 
jakelijuuksia koskevia sääntöjä sekä 100 
prosentin sääntöä, joka on määritetty kohdissa 
3.74–3.75. Kaikki sallitun yritysjäsenen 
osakkeenomistajat, omistajat, johtajat ja 
kumppanit ovat yhteisesti vastuussa 
yritysjäsenen toiminnasta ACN:lle. 

Kaupparekisteriin merkittyjen yritysten 
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vaatimukset 
3.17 Kaupparekisteriin merkityn yrityksen 

(kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, yksinyrittäjä 
jne.) tulee toimittaa ACN:lle vähintään seuraavat 
tiedot ja asiakirjat (näihin viitataan tässä 
asiakirjassa yhteisnimityksellä yrityksen 
asiakirjat): 
(a) kopiot (i) yritysrekisteriotteesta ja (ii) 

avoimen yhtiön yhtiösopimuksesta, 
yhtiöjärjestyksestä, perustamiskirjasta; 
perustamistodistus tai muu ACN:n 
hyväksymä asiakirja, josta sallitun 
yritysjäsenen olemassaolo käy ilmi.  

(b) kaikkien sellaisten henkilöiden nimet, 
osoitteet ja omistusosuudet, jotka 
omistavat vähintään 5 prosenttia 
yrityksestä tai hallitsevat vähintään 5 
prosenttia yrityksestä 

(c) vastuunalaisen yhtiömiehen tai sallitun 
yritysjäsenen johtajien nimet ja osoitteet 
(osoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite). 

3.18 ACN voi oman harkintansa mukaan pyytää 
muitakin tietoja ja asiakirjoja.  

3.19 Sallitun yritysjäsenen täytyy nimittää yksi 
kumppaneistaan, johtajistaan tai edustajistaan 
jakelijuuden ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi.  

3.20 Ensisijaisen yhteyshenkilön 
(a) tulee lähettää Independent Business 

Owner -hakemus ja IBO-sopimus. 
(b)  vahvistaa, että jakelijana toimiminen 

kuuluu sallitun yritysjäsenen sallitun 
liiketoiminnan piiriin, kuten kohdan 
3.17(a)(ii) mukaisissa yrityksen 
asiakirjoissa on määritetty. 

(c) on vastuussa sallitun yritysjäsenen 
toiminnan valvonnasta sekä kaikesta 
viestinnästä ACN:n kanssa.  

3.21 Sallittu yritysjäsen voi nimittää muita 
osakkeenomistajia, kumppaneita, johtajia ja 
työntekijöitä muiksi yhteyshenkilöiksi. 

3.22 Ensisijaisella yhteyshenkilöllä ja muilla 
yhteyshenkilöillä on täydet oikeudet toimia 
jakelijana toimivan tahon nimissä ja sen 
puolesta.  

3.23 Sallittu yritysjäsen voi myös nimittää henkilöitä, 
jotka eivät ole IBOja ja joilla ei ole edustaja-
asemaa jakelijuudessa, valtuutetuiksi 
yhteyshenkilöiksi.  Valtuutetulla 

yhteyshenkilöllä on rajoitetut valtuudet toimia 
sallitun yritysjäsenen puolesta, eikä se voi 
(a) muokata jakelijana toimivan tahon tietoja 

(henkilökohtaisia tietoja, pankkitietoja, 
salasanoja jne.)  

(b) peruuttaa, uusia tai irtisanoa jakelijuutta 
(c) siirtää asiakkaita tai alalinjan IBOja IBOn 

tilille tai tililtä 
(d) markkinoida tai myydä ACN:n palveluita 

tai sponsoroida uusia IBOja 
(e) muokata tai vaihtaa muita 

yhteyshenkilöitä tai valtuutettuja 
yhteyshenkilöitä. 

Tietojen toimittaminen 
3.24 IBOksi haluavan täytyy varmistaa, että kaikki 

ACN:lle toimitettavat tiedot pitävät paikkansa ja 
ovat riittäviä. Puutteelliset tai virheelliset tiedot 
saattavat johtaa sopimuksen hylkäämiseen 
kokonaan tai siihen saakka, kunnes oikeat tai 
tarvittavat tiedot toimitetaan.  

3.25 IBOn tulee 
(a) pitää ACN:lle toimitetut jakelijuuteen 

liittyvät tiedot ajan tasalla 
(b) ilmoittaa ripeästi kaikista mahdollisista 

nimi-, osoite-, puhelinnumero-, 
sähköposti- tai pankkitilitietojen 
muutoksista ACN:lle.  

3.26 Useimmista muutoksista voi ilmoittaa verkossa 
IBO Back Office -sivustolla tai ottamalla yhteyttä 
IBO-palveluihin. 

Jakelijoiden nimet ja yritystunnuksen 
myöntäminen  
3.27 Jos olet yksityishenkilö, jakelijuuden täytyy olla 

omissa nimissäsi.  
3.28 Sallittujen yritysjäsenien jakelijanimien täytyy 

olla yrityksen asiakirjojen mukaisia. ACN 
pidättää oikeuden hylätä jakelijanimen mistä 
tahansa syystä. 

3.29 Ryhtyessään Independent Business Owneriksi 
IBOlle määritetään yksilöllinen tunnus eli 
yritystunnus, jolla IBOn jakelijuus tunnistetaan.  
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3.30 IBOjen tulee 
(a) kehottaa asiakkaitaan lisäämään 

yritystunnuksensa kaikkiin 
asiakassopimuksiin ja 

(b) sisällyttää yritystunnuksensa kaikkiin IBO-
sopimuksiin, joita ne sponsoroivat.  

3.31 Jos et anna yritystunnustasi, et ehkä saa maksua 
asiakkaiden ostoista – tässä tapauksessa et 
myöskään välttämättä saa IBOja mukaan 
myyntitiimiisi. 

Sallittujen yritysjäsenien 
omistajuusmuutokset ja lopettamiset 
3.32 Sallitun yritysjäsenen täytyy hankkia etukäteen 

lupa ACN:ltä kaikkiin yli 20 prosentin 
omistajuusmuutoksiin.  

3.33 Kun muutos on tehty, sallitun yritysjäsenen 
täytyy toimittaa yrityksen uudet asiakirjat 
ACN:lle.  

3.34 Yli 50 prosentin omistajuusmuutokset katsotaan 
yritysmyynneiksi, joita koskevat kohtien 3.64–
3.69 vaatimukset.  

3.35 Sallittu yritysjäsen voi korvata poistuvan 
osakkeenomistajan, johtajan, kumppanin tai 
edunsaajan, jos uusi osakkeenomistaja, johtaja, 
kumppani tai edunsaaja ei ole ollut osallisena 
toisen IBOn toiminnassa edeltävien 12 
kuukauden aikana.  

3.36 Sallitun yritysjäsenen tulee toimittaa uudet 
yrityksen asiakirjat. Poistuva osakkeenomistaja, 
johtaja, kumppani tai edunsaaja voi solmia 
uuden jakelijasopimuksen. Jos tämä uuden 
jakelijasopimuksen solmiva taho on perustettu 
edellisten 12 kuukauden aikana, sen täytyy 
kuitenkin olla sallitun yritysjäsenen 
sponsoroima.  

3.37 Jos useamman kuin yhden osakkeenomistajan 
tai kumppanin muodostama sallittu yritysjäsen 
lopettaa toimintansa, jakelijasopimus voidaan 
siirtää jäljellä oleville osakkeenomistajille tai 
kumppaneille kohdissa 3.74–375 määritetyn 100 
prosentin säännön mukaisesti ja sillä 
edellytyksellä, että siirronsaajat täyttävät 
kohdassa 3 määritetyt oikeudelliset ja 
ammatilliset vaatimukset. Jos siirto rikkoo 100 
prosentin sääntöä, yksi tai useampi 
jakelijasopimus tulee irtisanoa. 

Puoliso tai elämänkumppani IBOna 
3.38 Aviopuolisot ja elämänkumppanit voivat liittyä 

ACN:ään IBOina ja toimia saman tai erillisen 
jakelijuuden alaisuudessa (Huomaa: 
oikeudellisista ja verotuksellisista syistä Italiassa 
ja Ranskassa vaaditaan erilliset jakelijuudet.). 

3.39 Jos puoliso tai elämänkumppani toimii saman 
jakelijan alaisuudessa, molempien puolisoiden 
tai elämänkumppanien nimien täytyy olla 
määritettynä jakelijan tiedoissa.  

3.40 Jos puoliso tai elämänkumppani toimii toisen 
jakelijan alaisuudessa, toisen puolison tai 
elämänkumppanin tulee olla tämän sponsori.  

3.41 ACN saattaa edellyttää jakelijuuden siirtämistä 
näiden vaatimusten täyttämisen takaamiseksi. 

3.42 Jos erillisinä jakelijoina toimivat IBOt menevät 
naimisiin tai ryhtyvät elämänkumppaneiksi, 
toisen heistä täytyy myydä tai irtisanoa 
jakelijuutensa ja 
(a) hänet täytyy lisätä toisen IBOn 

jakelijuuteen tai 
(b) hänen täytyy perustaa uusi jakelijuus 

toisen IBOn jakelijuuden sponsoroimana.  
3.43 Jakelijuuksien myyntiä koskevat kohtien 3.64–

3.69 vaatimukset. Asiakkaat ja alalinja pysyvät 
myydyssä tai irtisanotussa jakelijuudessa.  

3.44 ACN voi, täysin oman harkintansa mukaan, 
irtisanoa uusimman jakelijan, jos IBOt eivät 
noudata kohdan 3.43 vaatimuksia. 

3.45 Jos IBOt hankkivat avioeron tai lopettavat 
elämänkumppanuutensa, heidän täytyy 
ilmoittaa tämän vaikutuksista ACN:lle kirjallisella 
selvityksellä, jonka molemmat allekirjoittavat, 
tai toimittamalla ACN:lle oikeuden päätös.  

3.46 Mikäli IBOjen välillä on kiistaa jakelijan 
omistajuudesta, ACN voi keskeyttää jakelijan 
toiminnan, kunnes kiista ratkaistaan.  

3.47 Mikäli jaettu jakelijuus peruutetaan, jätetään 
uusimatta tai irtisanotaan, kumpikaan kumppani 
ei saa perustaa uutta jakelijatoimijaa 12 
kuukauteen.  

3.48 Kumppani, jolla on oikeus toimia jakelijana 
toimivan tahon nimissä ja puolesta, voi pyytää 
alkuperäisen jakelijuuden uudelleenaktivointia. 
ACN voi päättää hakemuksen hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä oman harkintansa mukaan ja sillä 
edellytyksellä, että kumppani täyttää kohdassa 3 
määritetyt oikeudelliset ja ammatilliset 
vaatimukset. 
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Vastuu kuluista 
3.49 Kun teet liiketoimintaa IBOna omalla tililläsi, olet 

yksin vastuussa kaikista jakelijuuteesi liittyvistä 
kuluista, veloista ja vastuista.  

3.50 Tällaiset kulut saattavat sisältää muun muassa 
käyttöoikeuksia, lisenssejä ja lupia, joita 
liiketoiminnan harjoittaminen vaatii, maksuja 
laki- ja verotuspalveluista sekä muista 
asiantuntijapalveluista, vakuutusmaksuja, 
toimitila- ja laitteistovuokria sekä -kuluja, 
matkakuluja, ateriakuluja, majoituskuluja sekä 
kestityskuluja ja kuluja, jotka liittyvät ACN:n 
palveluiden ja liiketoimintamahdollisuuden 
markkinointiin mahdollisille asiakkaille ja IBOille.  

Jakelijuuden uusiminen 
3.51 IBOn jakelijuuden ensimmäinen sopimuskausi 

on 12 kuukautta voimaantulopäivästä lähtien. 
3.52 Jos IBO haluaa jatkaa jakelijuuttaan, hänen 

täytyy lähettää uusintapyyntö (saatavilla IBO 
Back Officessa) ja maksaa vuotuinen 
uusintamaksu. 

3.53 ACN:llä on oikeus hylätä uusintapyyntö, mikäli se 
katsoo sen tarpeelliseksi.  

3.54 Uusinta muodostaa uuden sopimuksen IBOn ja 
ACN:n välillä ACN:n uusimpien sopimusehtojen 
mukaisesti.  

3.55 Uusintakausi on 12 kuukautta 
(a) aloitus-/uusintakauden 

päättymispäivästä alkaen tai 
(b) vuotuisen uusintamaksun 

suorituspäivästä alkaen, jos jakelijuus 
uusitaan 30 päivää aloitus-
/uusintakauden päättymisestä.  

3.56 IBO, joka ei maksa vuotuista uusintamaksua 
aloitus-/uusintakauden umpeutumispäivään 
(uusintapäivä) mennessä, menettää oikeutensa 
palkkioihin ja pätevyyksiin uusintapäivän ja 
vuotuisen uusintamaksun maksupäivän väliseltä 
ajalta.  

3.57 Jos jakelijuutta ei uusita 12 kuukauden kuluessa 
uusintapäivästä, jakelijuus umpeutuu ja 
poistetaan käytössä. Tässä tapauksessa IBOn 
täytyy perustaa uusi jakelijatoimija.  

Jakelijuuden päättäminen  
3.58 Voit irtisanoutua jakelijana toimimisesta milloin 

tahansa ilmoittamalla ACN:lle kirjallisesti 14 
päivää etukäteen.  

3.59 Kun irtisanot jakelijuutesi, vapaudut kaikista 
IBOn velvollisuuksista ja luovut kaikista IBOn 
oikeuksista, mukaan lukien oikeus korvauksiin 
ansaituista ja vielä maksamattomista 
korvauksista.  

3.60 Jos irtisanot jakelijuutesi 14 päivän sisällä IBO-
sopimuksesi päättymisestä, 
(a) saat täyden hyvityksen IBO-

aloitusmaksustasi ja liiketoiminnan 
kuukausittaisesta ylläpitomaksustasi. 

(b)  
 

Rauenneen jakelijuuden palauttaminen 
3.61 Entinen IBO, joka liittyy ACN:ään 12 kuukauden 

kuluessa jakelijuuden peruutuksesta, uusimatta 
jättämisestä tai irtisanomisesta, voi tehdä niin 
vain saman sponsorin alaisuudessa (tai jos 
alkuperäinen sponsori ei enää ole IBO, ylälinjan 
ensimmäisen aktiivisen IBOn sponsoroimana).  

3.62 Jos IBO on siirretty uudelle sponsorille kohtien 
11.19–11.26 mukaisesti, IBOn tulee 
(a) palauttaa jakelijuutensa 

siirronsaajasponsorin alaisuuteen ja 
(b) solmia uusi IBO-sopimus sekä maksaa 

IBO-aloitusmaksu uudelleen ja 
liiketoiminnan kuukausittainen 
ylläpitomaksu. 

Jakelijuuksien myyminen 
3.63 Jakelijoiden myynnit täytyy hyväksyttää ACN:llä.  
3.64 IBO voi pyytää lupaa lähettämällä ACN:lle 

kirjallisen pyynnön, joka sisältää sekä ostajan 
että myyjän nimen, osoitteen ja yhteystiedot 
sekä tiedot myyntisummasta.  

3.65 Kun myyntitosite toimitetaan ACN:lle kohdan 
3.65 mukaisesti, se lähettää IBOlle asiakirjat, 
jotka myyjän ja ostajan täytyy täyttää.  

3.66 Mahdollisen ostajan täytyy täyttää kohtien 3.1–
3.37 vaatimukset, mukaan lukien kohdan 3 
mukaiset soveltuvat oikeudelliset ja ammatilliset 
vaatimukset, eikä hän ole mahdollisesti aiemmin 
ollut ACN IBO.  

3.67 ACN pidättää oikeuden hylätä ehdotettuja 
myyntejä mistä tahansa syystä.  

3.68 Myyvältä IBOlta veloitetaan käsittelymaksu, jos 
myynti hyväksytään.  
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IBOn kuolema tai työkyvyttömyys  
3.69 Jos IBO kuolee tai tulee työkyvyttömäksi, 

jakelijaoikeudet voidaan siirtää IBOn nimetylle 
edunsaajalle pysyvästi tai väliaikaisesti.  

3.70 Edunsaajan on ehkä solmittava uusi IBO-sopimus 
(huomaa: Puolassa ja Italiassa edunsaajalle 
myönnetään lisäksi uusi ID-kortti). Jos edunsaaja 
on alle 18-vuotias, jakelijaoikeus voidaan ACN:n 
kirjallisen luvan perusteella siirtää toiselle 
edunsaajalle, kunnes alkuperäinen edunsaaja 
täyttää 18.  

3.71 Jos jakelijaoikeus siirretään väliaikaisesti 
työkyvyttömyyden vuoksi, jakelijaoikeus 
palautetaan IBOlle, kun ACN saa ilmoituksen 
työkyvyttömyyden päättymisestä.  

3.72 Jos IBO kuolee tai joutuu työkyvyttömäksi eikä 
hänellä ole nimettyä edunsaajaa, jakelijaoikeus 
keskeytetään siihen saakka, kunnes ACN saa 
oikeuden päätöksen tai muun ilmoituksen 
jakelijaoikeuden luovutuksesta.  

Useat jakelijuudet ja 100 prosentin sääntö 
3.73 Yksityishenkilö tai sallittu yritysjäsen saa omistaa 

kerrallaan vain yhden (1) jakelijan (tai hallita vain 
yhtä jakelijaa tai olla osallisena vain yhden 
jakelijan toiminnassa), ellei näissä yleisissä 
toimintaehdoissa muuta sallita tai ellei ACN ole 
muuta etukäteen kirjallisesti sallinut. 

3.74  Lisäksi 
(a) henkilö voidaan määrittää jakelijan 

ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi vain 
kerran. 

(b) Pankkitiliä, jolle IBOn korvaukset 
maksetaan, voi käyttää vain yhden 
jakelijan toiminnassa, ellei kyseessä ole 
aviopuolison tai elämänkumppanin 
erillinen jakelijuus. 

(c) Henkilö ei saa lähettää IBO-sopimusta tai 
olla osallisena toisen IBOn sopimuksessa, 
jos hänellä on voimassa oleva jakelijuus 
tai jos hän omistanut toisen jakelijuuden, 
hallinnut toista jakelijuuden tai ollut 
osallisena toisen jakelijan toiminnassa 
edellisten 12 kuukauden aikana. 

(d) Henkilö, joka poistuu sallitun 
yritysjäsenen palveluksesta, voi perustaa 
uuden jakelijuuden vain, jos 
lopettamisesta on kulunut 12 kuukautta 
tai jos uusi jakelija on hänen entisen 

yritysjäsenensä suoraan sponsoroima. 
3.75 Jos ACN sallii henkilön osallistua useamman kuin 

yhden (1) jakelijan toimintaan, henkilön 
kokonaisomistusosuus tai hallintaosuus kaikista 
jakelijoista ei saa olla suurempi kuin 100 
prosenttia, ja kaikkien jakelijoiden, joiden 
toimintaan hän on osallinen, täytyy kuulua 
samaan myyntitiimiin ja olla toistensa suoria 
sponsoreita.  

 
4. INDEPENDENT BUSINESS OWNERIN 

VELVOITTEET 
Eettinen toiminta ja lakien noudattaminen – 
Yleiset velvoitteet 
4.1 ACN harjoittaa liiketoimintaa avoimesti, 

eettisesti sekä luotettavasti ja odottaa IBOjen 
toimivan samoin.  

4.2 IBOjen odotetaan noudattavan korkeita eettisiä 
standardeja kaikessa toiminnassaan asiakkaiden, 
muiden IBOjen ja ACN:n kanssa.  

4.3 IBOjen odotetaan noudattavan näiden yleisten 
toimintaohjeiden sääntöjä sekä niiden henkeä.  

4.4 Alla on ei-tyhjentävä luettelo toimista, joita ACN 
pitää epäeettisinä: 
(a) Väärien tietojen antaminen tai 

allekirjoituksen väärentäminen mihin 
tahansa ACN:lle toimitettavaan 
asiakirjaan on epäeettistä. Tähän 
lukeutuvat minkä tahansa ACN-
asiakasportaalin elektroniset 
allekirjoitukset sekä verkkosopimukset. 

(b) Asiakkaan rohkaiseminen ostamaan 
ACN:n palveluita, kun tiedät tai sinulla on 
syytä uskoa, että asiakas ei aio suorittaa 
ostotapahtumaa loppuun, on epäeettistä. 

(c) Asiakkaan sopimuksen tai IBO-
sopimuksen lähettäminen ilman 
asiakkaan tai IBOn lupaa on epäeettistä. 

(d) ACN:n palveluiden tilauksen lähettäminen 
toisen IBOn yritystunnuksella toisen IBOn 
tietämättä tai ilman sen lupaa on 
epäeettistä. 

(e) ACN:n liiketoimintamahdollisuuden 
esittäminen tasavertaisena 
mahdollisuutena etniseen taustaan, 
seksuaaliseen mieltymykseen, 
sukupuoleen, kansallisuuteen tai 
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uskonnollisiin tai poliittisiin uskomuksiin 
katsomatta. 

(f) ACN:n palveluiden tai 
liiketoimintamahdollisuuden tai yleisesti 
ACN:n, sen henkilökunnan ja IBOjen 
mainostaminen, niistä keskusteleminen 
tai niiden tarjoaminen joidenkin 
uskonnollisten, hengellisten tai 
poliittisten organisaatioiden tai 
henkilöiden yhteydessä, mikä koskee mitä 
tahansa liiketoiminnallista tai sosiaalista 
suhdetta ACN:n ja organisaation tai 
henkilön välillä. 

(g) Virheellisten, liioiteltujen tai 
harhaanjohtavien tietojen antaminen 
nykyiselle tai mahdolliselle asiakkaalle tai 
IBOlle ACN:n palveluista tai 
liiketoimintamahdollisuudesta on 
epäeettistä. 

(h) Ostamiseen painostaminen tai vanhusten 
ja vammaisten kaltaisten haavoittuvassa 
asemassa olevien henkilöiden 
hyväksikäyttö on epäeettistä. 

(i) Muu toiminta palkkiojärjestelmän 
hyödyntämiseksi on epäeettistä. 

(j) Muiden asiakkaiden tai IBOjen 
painostaminen ostamaan ACN:n 
palveluita, joita he eivät halua, on 
epäeettistä. 

(k) Minkä tahansa sellaisten väitteiden 
esittäminen, jotka häiritsevät, uhkaavat, 
loukkaavat tai pelottelevat ACN:ää, sen 
työntekijöitä, palveluita, 
liikekumppaneita tai muita IBOja, on 
epäeettistä. 

Lakien ja säädösten noudattaminen 
4.5 Suoramyyntiä koskevat lait, säädökset ja alan 

omat ohjeistukset ovat usein tiukempia kuin 
muita aloja koskevat lait, säädökset ja 
ohjeistukset.  

4.6 Lisäksi ACN:n tietoliikenne-, energia- ja muita 
palveluita koskevat Euroopan unionin ja sen 
yksittäisten jäsenmaiden lait ja säädökset. 

4.7 Kun toimit IBOna, sinun täytyy noudattaa kaikkia 
soveltuvia lakeja ja säädöksiä sekä 
suoramyyntialaa koskevia ohjeita ja säädöksiä.  

4.8 Saat lisätietoja soveltuvista laeista ja niiden 
noudattamisesta IBO Back Officesta sekä näiden 
yleisten toimintaohjeiden maakohtaisista 

tiedoista. Mikäli vakioehtojen ja täydentävien 
maakohtaisten sääntöjen välillä on eroja, 
täydentävät säännöt ovat ensisijaisia.   

4.9 Koska lait ja säädökset muuttuvat jatkuvasti, 
ACN ei voi taata tietojen olevan ajan tasalla tai 
oikeita. Olet vastuussa siitä, että olet ajan tasalla 
ACN-jakelutoimintaasi koskevien lakien ja 
säädösten muutoksista. 

4.10 Olet vastuussa siitä, että ymmärrät ja noudatat 
kaikkia jakelutoimintaasi koskevia 
eurooppalaisia, kansallisia ja paikallisia lakeja ja 
säädöksiä sekä suoramyyntiä koskevia sääntöjä 
ja vaatimuksia. Velvollisuuksiisi kuuluvat muun 
muassa seuraavat: 
(a) Sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia 

lakeja ja säädöksiä sekä suoramyyntialan 
sääntöjä ja vaatimuksia, jotka liittyvät 
ACN:n palveluiden sekä 
liiketoimintamahdollisuuden 
markkinointiin ja myymiseen, mukaan 
lukien soveltuvat kuluttajansuojalait, 
tietosuojavaatimukset, Euroopan 
suoramyyntiyhdistyksen (Seldia) säännöt 
ja kaikkien toimintamaidesi omien 
suoramyyntiyhdistysten säännöt ja 
vaatimukset. 

(b) Sinun täytyy hankkia kaikki jakelijana 
toimimiseen vaaditut luvat, 
liiketoimintaoikeudet ja rekisteröinnit. 
Joissain maissa yksityishenkilöinä 
toimivien IBOjen täytyy esimerkiksi 
rekisteröityä itsenäisiksi 
ammatinharjoittajiksi tai itsensä 
työllistäjiksi vero- ja 
sosiaaliturvaviranomaisia ja muita 
mahdollisia viranomaisia varten. 

(c) Sinun täytyy hankkia kaikki jakelijana 
toimimisen edellyttämät vakuutukset. 

(d) Sinun täytyy säilyttää kaikki jakelijana 
toimimiseesi liittyvät asiakirjat 
(esimerkiksi laskut, kuitit ja 
tilauslomakkeet) tallessa soveltuvalla 
tavalla. 

(e) Sinun täytyy hoitaa kaikki tarvittavat 
rekisteröinnit, ilmoitukset ja maksut, joita 
vaaditaan henkilökohtaisessa 
verotuksessa tai yritysverotuksessa, 
mukaan lukien tulo- ja osinkoverotus, 
arvonlisäverotus ja sosiaaliturvamaksut 
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sekä eläkemaksut.  
4.11 ACN saattaa edellyttää IBOa toimittamaan kaikki 

tarvittavat asiakirjat ja tiedot, jotka osoittavat 
IBOn noudattavan näitä vaatimuksia.  

4.12 ACN tekee myös yhteistyötä viranomaisten ja 
veroviranomaisten kanssa varmistaakseen sen, 
että IBOt noudattavat soveltuvia lakeja ja 
säädöksiä. 

Veroasiat 
4.13 IBOna olet itse vastuussa siitä, että noudatat 

kotimaasi verolakeja sekä verolakeja kaikissa 
muissa maissa, joissa toimit.  

4.14 Jos olet itsesi työllistäjä, sinun täytyy ehkä 
maksaa säännöllisesti veroja ja 
sosiaaliturvamaksuja ACN:ltä toiminnastasi 
saaduista korvauksista.  

4.15 Ellei ACN:ää vaadita pidättämään ja 
suorittamaan näitä veroja ja maksuja puolestasi, 
niiden summien laskeminen on täysin omalla 
vastuullasi. ACN ei ole vastuussa mistään 
maksuista, sakoista, koroista tai muista 
lisämaksuista, joita aiheutuu näiden verojen tai 
maksujen maksamatta jättämisestä tai 
myöhäisestä maksamisesta.  

4.16 IBOlla, joka toimii sallittuna yritysjäsenenä, 
saattaa olla erilaisia velvollisuuksia tai 
lisävelvollisuuksia tähän liittyen. On täysin 
omalla vastuullasi, että ymmärrät jakelijana 
toimimistasi koskevat verovelvollisuudet.  

4.17 Jos myyt ACN:n palveluja suoraan asiakkaille, 
sinun täytyy ehkä periä myynnistäsi soveltuvaa 
arvonlisäveroa, joka sinun täytyy tilittää 
toimivaltaisille veroviranomaisille. IBO vastaa 
itse täysin arvonlisäveron laskemisesta ja 
asiakkailta perimisestä kaikessa arvonlisäveron 
alaisessa myynnissä sekä vaadittujen ilmoitusten 
toimittamisesta kansallisille veroviranomaisille 
ja perittyjen arvonlisäverojen tilittämisestä näille 
viranomaisille.  

4.18 ACN ei voi tarjota henkilökohtaisia veroneuvoja 
IBOille. Jos sinulla on kysyttävää verotukseen 
liittyvistä asioista, osoita ne henkilökohtaiselle 
veroneuvojallesi. 

Toiminta oman kotimaan ulkopuolella 
4.19 Eräs ACN:n liiketoimintamahdollisuuden 

suurimmista eduista on mahdollisuus toimia 
jakelijana kaikissa niissä maissa, joissa ACN 
Group toimii.  

4.20 Jollei kohdista 4.21, 4.22 ja 4.27 muuta johdu, 
jokaisella IBOlla on yksinoikeudeton oikeus 
markkinoida ACN:n palveluita sekä 
liiketoimintamahdollisuutta kaikissa maissa, 
joissa ACN toimii.  

4.21 Jotkin ACN:n palvelut on kuitenkin ehkä 
tarkoitettu myytäviksi vain tietyissä maissa.  

4.22 Myyntirajoituksista ilmoitetaan IBO Back 
Officessa. Et saa myydä ACN:n palveluita 
missään sellaisessa maassa, jossa niiden myynti 
ei ole sallittua. 

4.23 IBO ei saa markkinoida tai myydä ACN:n 
palveluita tai liiketoimintamahdollisuutta 
missään sellaisessa maassa, jossa ACN ei toimi.  

4.24 Maat, joissa ACN toimii, on lueteltu IBO Back 
Officessa. 

4.25 ACN:n palveluita ja liiketoimintamahdollisuutta 
koskevat lait, säädökset ja 
suoramyyntiyhdistysten säännöt sekä 
vaatimukset vaihtelevat maakohtaisesti.  

4.26 IBO, joka toimii jakelijana oman kotimaansa 
ulkopuolella, on itse vastuussa siitä, että hän 
ymmärtää kaikki soveltuvat lait, säädökset ja 
suoramyyntiyhdistysten säännöt sekä ohjeet 
kaikissa maissa, joissa hän toimii. Hän on itse 
vastuussa myös kaikkien niiden 
noudattamisesta. 

 

5. ACN:N PALVELUIDEN JA 

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDEN 

MARKKINOIMINEN JA MYYMINEN 
5.1 Asiakashankinta on tärkein tekijä ACN:n 

menestyksen kannalta. 
5.2 Tienestit ACN:n IBOna perustuvat yksinomaan 

palveluiden menestyksekkääseen myyntiin 
asiakkaille ja asiakkaiden käyttämiin ACN:n 
palveluihin. Yksittäiset IBOt vastaavat ACN-
liiketoimintaan liittyvistä kuluistaan, kuten IBO-
aloitusmaksusta, liiketoiminnan 
kuukausittaisesta ylläpitomaksustaja 
vuotuisesta uusintamaksustaan sekä kaikista 
muista mahdollisista käyttökustannuksista. 
Kuten ei missään liiketoiminnassa, ansioita ja 
menestystä ACN:llä ei voida taata, vaan ne 
riippuvat ennen kaikkea yksilön sitoumuksesta, 
sinnikkyydestä ja panoksesta. Yksilöt eivät 
välttämättä saa voittoa, vaan heille voi koitua 
tappioita IBOna. 
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5.3 ACN pidättää oikeuden tarkistaa ja peruuttaa 
minkä tahansa ja kaikki pätevyydet, CAB-bonukset 
sekä bonukset ja palkkiot, jos ACN:n hyväksytyn 
käytön ehdot eivät täyty tai jos asiakas peruuttaa 
palvelunsa 90 päivän sisällä. 

5.4 On erittäin tärkeää, että IBOt esittelevät ACN:n 
palvelut sekä liiketoimintamahdollisuuden 
mahdollisille asiakkaille ja IBOille selkeästi ja 
kattavasti, jotta asiakkaat voivat tehdä 
totuudenmukaisiin tietoihin perustuvan 
päätöksen siitä, ostavatko he ACN:n palveluita 
tai ryhtyvätkö he ACN:n IBOksi.  

5.5 IBOt eivät saa väittää mahdollisille IBOille, että 
ACN:n palveluiden ostaminen 
henkilökohtaiseen käyttöön on pakollista.  

5.6 IBOt, jotka ostavat ACN:n palveluita, ostavat 
niitä samojen myyntiehtojen mukaisesti kuin 
asiakkaat.  

Yleistä 
5.7 Verkostomarkkinointi on hyväksi havaittu 

myyntitapa, jota asiakkaat arvostavat sen 
henkilökohtaisen luonteen vuoksi ja jonka avulla 
suoramyyjät voivat rakentaa yrityksen ja tuottaa 
tuloja.  

5.8 Aggressiiviset ja epäeettiset myyntitaktiikat, 
joita pieni yhtiöiden ja henkilöiden ryhmittymä 
on harjoittanut, on johtanut siihen, että 
valtiolliset viranomaiset ovat määränneet sarjan 
suoramyyntiyhtiöihin ja IBOihin kohdistuvia 
vaatimuksia kuluttajien suojelemiseksi.  

5.9 Seldia ja kansalliset suoramyyntijärjestöt ovat 
myös panneet toimeen suoramyyntiyhtiöihin ja 
suoramyynnin harjoittajiin kohdistuvia 
ohjesääntöjä, joita IBOjen on noudatettava. 

5.10 Näitä lakeja ja suoramyyntisääntöjä on yleensä 
helppoa noudattaa. Tehdäkseen niin IBOjen 
tulee noudattaa seuraavia käytäntöjä: 
(a) Kun IBO ottaa ensimmäisen kerran 

yhteyttä mahdolliseen asiakkaaseen tai 
IBOon, hänen on kerrottava olevansa 
ACN:n IBO (huomaa: Puolassa ja Italiassa 
tämä tarkoittaa myös ACN:n myöntämän 
ID-kortin esittämistä asiakkaalle tai 
IBOlle) sekä kerrottava syy siihen, miksi 
hän ottaa yhteyttä mahdolliseen IBOon 
tai asiakkaaseen. 

(b) IBOn on ilmoitettava mahdolliselle 
asiakkaalle tai IBOlle, että ACN on osa 
Seldiaa tai kansallista 

suoramyyntijärjestöä. ACN:n luettelo 
suoramyyntijärjestöjen jäsenyyksistä on 
saatavilla IBO Back Office -palvelusta. 

(c) Jos mahdollinen asiakas tai IBO kutsutaan 
myynti- tai koulutustapahtumaan, IBOn 
täytyy kertoa tapahtuman tarkoitus ja 
esitellä sen isäntä. 

(d) Esitellessään ACN:n 
liiketoimintamahdollisuutta IBO ei saa antaa 
vaikutelmaa siitä, että ACN:n 
liiketoimintamahdollisuus liittyisi 
mahdollisuuteen työllistyä, että kyseessä olisi 
sosiaalinen tapahtuma tai markkinatutkimus. 

(e) IBO ei saa markkinoida ACN:n 
liiketoimintamahdollisuutta 
liiketoimintasuhteena yksityishenkilöön tai 
johonkuhun muuhun oikeushenkilöön kuin 
ACN:ään. 

(f) IBOn tulee ilmoittaa mahdollisille IBOille, että 
ACN-jakelutoiminta edellyttää tiettyjen 
oikeudellisten vaatimusten ja velvollisuuksien 
noudattamista. 

(g) IBO ei saa antaa kenenkään ymmärtää, että 
IBOilla olisi yksinoikeus markkinoida tai myydä 
ACN:n palveluita tietyllä maantieteellisellä 
alueella. 

(h) IBO ei saa antaa kenenkään ymmärtää, että 
menestyksekäs ACN-jakelutoiminta voidaan 
rakentaa "tukkuostokerhon" tai muun 
sellaisen rakenteen muotoon, jossa ainoat 
ostettavat ja myytävät palvelut ovat muille 
IBOille siirrettäviä. 

(i) IBO antaa ACN:stä ja ACN:n palveluiden 
sopimuskausista, ehdoista ja hinnoista 
sekä ACN:n 
liiketoimintamahdollisuudesta ja ACN:n 
myynninjälkeisestä palvelusta kattavat, 
totuudenmukaiset ja selkeät tiedot. 

(j) IBO ei käytä harhaanjohtavia, hämääviä tai 
epäreiluja myyntikeinoja tai esitä vääriä, 
harhaanjohtavia tai liioiteltuja väitteitä 
ACN:n palveluista tai 
liiketoimintamahdollisuudesta. 

(k) IBO antaa vain sellaisia ACN:n palveluita ja 
liiketoimintamahdollisuutta koskevia 
väitteitä, jotka sisältyvät virallisiin ACN-
aineistoihin tai ovat muuten ACN:n 
valtuuttamia. 

(l) IBO kertoo mahdollisille asiakkaille ja IBOille 
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heidän oikeudestaan peruuttaa IBOn tai 
asiakkaan sopimus (sen ehtojen 
mukaisesti).  

(m) IBO kertoo, miten ACN käsittelee 
valitukset. 

(n) IBO kertoo suoramyyntiyhdistysten 
säännöistä sekä siitä, miten ne sitovat 
IBOa ja ACN:ää.  

(o) IBO toimittaa asiakkaille ja uusille IBOille 
kaikki tarvittavat asiakirjat, mukaan lukien 
IBOn tai asiakkaan sopimus, 
sopimusehdot, hinnat ja lasku. 

(p) IBO toimii erityisen harkiten 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden (kuten vanhusten tai 
vammaisten) kanssa. 

5.11 IBOjen tulee varmistaa, että mahdolliset 
asiakkaat pääsevät ennen tilauksen tekemistä 
tutustumaan niiden ACN:n palveluiden 
sopimusehtoihin ja hinnastoihin, joita he aikovat 
ostaa.  

5.12 Jos asiakas tilaa ACN:n palveluita suoraan IBOlta, 
IBOn on toimitettava seuraavat asiakirjat ja 
tiedot asiakkaalle ostohetkellä:  
(a) asiakassopimuksen kirjallisen kopion (jos 

soveltuu) ja/tai ehdot ja hinnat, ja 
 

(b) peruutuslomakkeen mallin ja ohjeet.  
5.13 IBOjen tulee eritoten ohjeistaa asiakkaitaan 

heidän oikeudestaan perua ACN:ltä tekemänsä 
palveluostokset.  

5.14 Pyydettäessä IBO toimittaa asiakkaille heidän 
kotimaassaan sovellettavat 
suoramyyntiyhdistyksen suoramyyntisäännöt. 
Nämä asiakirjat ovat saatavilla IBO Back Office -
palvelussa. Kun ostokset tehdään IBOn 
verkkokaupan kautta, ACN toimittaa kaikki 
tarvittavat tiedot ja asiakirjat suoraan 
asiakkaalle. 

5.15 IBOjen tulee varmistaa, että mahdolliset IBOt 
pääsevät tutustumaan sopimusehtoihin, näihin 
yleisiin toimintaehtoihin sekä 
palkkiojärjestelmään ennen hakemuksen 
jättämistä. 

 

6. ACN:N PALVELUIDEN MARKKINOIMINEN 
Asiakassopimusten täyttäminen ja 

lähettäminen 
6.1 Kun asiakas haluaa ostaa ACN:n palveluita, 

hänen täytyy lähettää ACN:lle täytetty ja 
allekirjoitettu asiakassopimus tai ostettava 
palvelut verkossa.  

6.2 IBOjen tulee tarjota asiakkaille 
asiakassopimukset tai tiedot ACN:n ja sen 
kumppanien tarjoamista verkko-
ostosmahdollisuuksista. IBOjen tulee lisäksi 
toimittaa soveltuvat ehdot, hinnastot sekä 
olennaiset ostoon liittyvät tiedot. Millä tahansa 
muulla tavalla lähetetyt asiakastilaukset 
saatetaan hylätä. 

6.3 Asiakkaan tulee täyttää sopimuksensa 
henkilökohtaisesti.  

6.4 IBOt voivat auttaa asiakkaita asiakassopimusten 
täyttämisessä ja ne voivat lähettää 
asiakassopimuksia ACN:lle asiakkaiden 
pyynnöstä.  

Asiakkaiden hyväksyminen ja 
asiakassopimusten voimaantulopäivämäärä 
6.5 ACN ja sen kumppanit voivat hylätä tai hyväksyä 

asiakassopimuksia täysin oman harkintansa 
mukaan.  

6.6 ACN ei ole vastuussa IBOille hylätyistä 
asiakkaista. 

6.7 Palkkiojärjestelmän alaiset pätevyydet ja 
korvaukset käsitellään siten, että 
asiakassopimuksen katsotaan tulleen voimaan 
sinä päivänä ja siihen kellonaikaan, jona ACN 
käsittelee asiakassopimuksen.  

6.8 Jotta ACN:n palveluiden ostokset voidaan 
hyvittää ajoissa, ACN:n täytyy vastaanottaa 
asiakassopimus viimeistään klo 14 (Keski-
Euroopan aikaa) kuukauden viimeisenä 
työpäivänä.  

6.9 Jos kuukauden viimeinen päivä on lauantai, 
sunnuntai tai virallinen pyhäpäivä, kuukauden 
viimeiseksi työpäiväksi katsotaan kuukauden 
viimeinen arkipäivä. 

7. KIELLETYT JÄLLEENMYYNTIKANAVAT 
 

7.1 IBOt saavat markkinoida ja myydä ACN:n 
palveluja vain verkostomarkkinoinnin avulla.  

7.2 ACN:n palveluiden menekin edistäminen ja 
näytteiden antaminen on hyväksyttyä 
seuraavien myyntikanavien kautta ainoastaan 
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ACN:n etukäteen myönnetyllä kirjallisella 
luvalla: 
(a) Vähittäismyyntikaupat. 
(b) Messut, urheilutapahtumat, 

yhteisötapahtumat, kirpputorit, 
vaihtotorit ja muut vastaavat paikat ovat 
kiellettyjä myyntipaikkoja. 

(c) Internet-myynti on kiellettyä IBOn omaa 
verkkokauppaa lukuun ottamatta. Tämä 
käsittää esimerkiksi (mutta tämä ei ole 
kaikenkattava luettelo) myynnin 
verkkomarkkina- ja 
huutokauppasivustoissa (kuten eBay ja 
Amazon), yhteisöpalveluissa ja 
sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi 
Facebook, Twitter, Instagram ja 
YouTube), verkkokeskustelupalstoilla, 
blogeissa, wiki-sivustoissa ja 
podcasteissa. IBOt voivat markkinoida 
ACN-toimintaansa Internetissä, kunhan 
he täyttävät näiden yleisten 
toimintaohjeiden kohdan 10 vaatimukset. 

 

8.  KIELLETYT KÄYTÄNNÖT 
Väärien tai virheellisten asiakassopimusten 
tai -tietojen toimittaminen 
8.1 IBO, joka kannustaa asiakasta antamaan 

virheellisiä tai puutteellisia tietoja ACN:lle tai sallii 
tämän, on näiden yleisten toimintaehtojen 
kurinpitomenettelyiden alainen.  

8.2 Tämä käsittää myös kaikkien sellaisten ansaittujen 
korvausten tai pätevyyksien (tämä koskee sekä 
IBOa itseään että hänen ylälinjaansa) 
takaisinperimisen tai peruuttamisen, jotka on 
ansaittu virheellisten asiakassopimuksien tai -
tietojen perusteella. 

Riskiryhmässä olevien asiakkaiden tai 
heikossa asemassa olevien asiakkaiden 
hyödyntäminen 
8.3 IBOt eivät saa markkinoida tai myydä ACN:n 

palveluja henkilöille, jotka ovat 
(a) alle 18-vuotiaita tai  
(b) joiden fyysinen tai henkinen tila estää 

heitä ymmärtämästä ACN:n palveluiden 
tai liiketoimintamahdollisuuden myynti- 
tai sopimusehtoja tai hintoja tai asettaa 

heidät alttiiksi painostukselle ACN:n 
tuotteiden tai palveluiden ostamiseksi.  

8.4 IBO on itse vastuussa siitä, että asiakkaat, jotka 
eivät osaa maansa virallista kieltä tai virallisia 
kieliä, ymmärtävät täysin ACN:n palveluiden sekä 
liiketoimintamahdollisuuden sopimus- ja 
myyntiehdot sekä hinnat.  

8.5 IBO, jonka huomataan kohdentavan toimintaansa 
asiakkaille, joille myyminen on lopetettu jonkin 
toisen palveluntarjoajan toimesta, koska asiakas 
ei ole maksanut laskujaan tai on maksanut ne 
myöhässä, tai jonka asiakkailla on keskimääräistä 
enemmän perimätöntä velkaa ja joka ei silti ryhdy 
tilanteen korjaamiseen edellyttämiin toimiin 
ACN:n sitä vaatiessa, on näiden yleisten 
toimintaehtojen mukaisten kurinpito- ja 
seuraamusmenettelyiden alainen.  

Asiakkaan palveluntarjoaminen vaihtaminen 
luvatta (luvaton myynti)  
8.6 Mitä tahansa toimia, jotka johtavat henkilön 

tietoliikenne- tai energiapalveluntarjoajan 
vaihtamiseen ilman henkilön lupaa tai hänen 
tietämättään, kutsutaan luvattomaksi myynniksi 
(tästä käytetty englanninkielinen termi on 
slamming).  

8.7 Luvaton myynti on laitonta ja näiden yleisten 
toimintaehtojen vastaista.  

8.8 ACN ei salli luvatonta myyntiä missään muodossa 
tai laajuudessa. Yksikin tällainen tapaus saattaa 
johtaa itsenäisen edustajan jakelijuuden 
irtisanomiseen.  

8.9 Luvattomalla myynnillä hankitut asiakkaat 
poistetaan henkilökohtaisesta asiakaslistastasi. 
Lisäksi kaikki tällä tavalla ansaitsemasi korvaukset 
ja pätevyydet peritään takaisin sekä sinulta että 
ylälinjaltasi.  

8.10 Kohdan 8.9 lisäksi luvaton myynti on monissa 
maissa myös rikos. ACN tekee yhteistyötä poliisin 
ja muiden viranomaisten kanssa kaikkien 
tällaisten tapausten selvittämiseksi.  

8.11 Luvattoman myynnin välttämiseksi IBOjen tulee 
(a) antaa kaikille mahdollisille asiakkaille aina 

täydet ja tarkat tiedot ACN:n palveluista. 
(b) varmistaa, että mahdollinen asiakas 

ymmärtää sen, että ACN:n palveluita 
koskevan asiakassopimuksen 
lähettäminen johtaa siihen, että hän 
vaihtaa nykyisen tietoliikenne- tai 
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energiapalveluntarjoajansa ACN:ään tai 
johonkin sen kumppaniin. 

(c) varmistaa, että asiakassopimuksen 
lähettävällä henkilöllä on valtuudet 
vaihtaa asiakkaan palveluntarjoajaa. 
Kotitalousasiakkaiden kohdalla paras tapa 
tähän on pyytää nähdä kopio asiakkaan 
nykyisestä puhelin- tai sähkölaskusta. 
Yritysasiakkaiden kohdalla IBOn tulee 
varmistaa, että sopimuksen lähettävällä 
henkilöllä on lainmukaiset valtuudet 
toimia yrityksen nimissä sekä 

(d) käydä henkilökohtainen asiakaslista 
säännöllisesti läpi. PCL sisältää kaikki IBOn 
hankkimat asiakkaat. Lisäksi se määrää 
palkkiojärjestelmän mukaiset korvauksesi 
ja pätevyytesi ja on luettavissa IBO Back 
Office -sivustolla. PCL:n tietojen 
oikeellisuuden varmistaminen on IBOn 
vastuulla. Jos epäilet, että PCL:stä löytyvä 
asiakas ei ole sinun hankkimasi, ota 
välittömästi yhteyttä ACN:n IBO-
palveluihin.  

Asiakkaiden henkilökohtainen hankkiminen 
ja pinoaminen 
8.12 Jokaisen IBOn tulee hankkia asiakkaita 

henkilökohtaisesti ja myydä heille 
henkilökohtaisesti ollakseen oikeutettu 
palkkiojärjestelmän mukaisiin korvauksiin ja 
pätevyyksiin.  

8.13 Pinoamiseksi kutsutaan sitä, kun IBO määrittää 
asiakassopimukseen oman nimensä tai Business 
ID -tunnuksensa, vaikka hän ei ole hankkinut 
asiakasta henkilökohtaisesti.  

8.14 Pinoaminen on näiden yleisten toimintaohjeiden 
vastaista – ja se katsotaan myös yritykseksi 
huijata palkkiojärjestelmässä. Lisäksi se rikkoo 
monien maiden kuluttajansuojalakeja.  

8.15 ACN ei salli pinoamista missään muodossa tai 
laajuudessa. Yksikin tällainen tapaus saattaa 
johtaa IBOn jakelijuuden irtisanomiseen.  

8.16 Pinotut asiakkaat poistetaan IBOlta, jolle ne on 
määritetty. Myös kaikki niillä ansaitut korvaukset 
ja pätevyydet poistetaan IBOlta ja hänen 
ylälinjaltaan.  

8.17 Pinoamisen välttämiseksi IBOjen tulee 
(a) varmistaa, että asiakkaat käyttävät omaa 

nimeäsi ja Business ID -tunnustasi, kun he 

lähettävät asiakassopimuksen. 
(b) kieltää asiakkaita käyttämästä 

asiakassopimuksessa kenenkään toisen 
IBOn nimeä tai Business ID -tunnusta, ellei 
kyseinen IBO ole ollut mukana myynnissä 
asiakkaalle – äläkä myöskään kannusta 
tähän. 

(c) olla koskaan ostamatta asiakkaita muilta 
IBOilta tai myymättä niitä muille IBOille. 
Tämä koskee myös sponsoriasi. 

(d) käydä henkilökohtainen asiakaslistasi 
säännöllisesti läpi.  
 

9. ACN:N PALVELUIDEN HINNAT JA 

SOPIMUSEHDOT 
Yleistä 
9.1 ACN pyrkii määrittämään ACN:n palveluille hinnat 

ja sopimusehdot, jotka ovat kilpailukykyisiä 
muiden palveluntarjoajien kanssa kaikissa maissa, 
joissa ACN toimii.  

9.2 ACN:n kumppaneiden tarjoamien palveluiden 
hinnat ja sopimusehdot ovat näiden 
kumppaneiden itse määrittämiä. 

9.3 IBOja vaaditaan markkinoimaan ACN:n palveluita 
ACN:n tai sen kumppaneiden määrittämien 
hintojen ja sopimusehtojen mukaisesti.  

9.4 IBOjen tulee antaa asiakkaille kattavat ja tarkat 
tiedot ACN:n palveluista. He eivät saa liioitella tai 
vääristellä minkään ACN:n palvelun hintoja tai 
sopimusehtoja.  

9.5 IBOja kielletään nimenomaisesti väittämästä tai 
vihjaamasta asiakkaille, että ACN on edullisin 
palveluntarjoaja tai että asiakkaat saavat säästöjä 
ostamalla ACN:n palveluita. 

9.6 ACN ja sen kumppanit voivat vaihtaa ja muokata 
minkä tahansa ACN:n palvelun hintoja sekä 
sopimusehtoja. Lisäksi he voivat lopettaa minkä 
tahansa ACN:n palvelun myymisen tai tarjoamisen 
milloin tahansa ilman korvausvelvollisuutta tai 
muita velvollisuuksia IBOille.  

9.7 IBOjen tulee varmistaa itse, että he markkinoivat 
ACN:n palveluita ja tuotteita vain uusimpien ja 
ajantasaisten hintojen sekä sopimusehtojen 
mukaisesti.  

Yhteydenpito ACN:n kumppaneihin 
9.8 Hyvien suhteiden ylläpito ACN:n kumppaneihin on 

elintärkeää, jotta ACN voi tarjota laadukkaita 
palveluita. 



 
ACNP&P-FI-3.6 
Voimassa 01.09.2020 alkaen 
Sivu 20 

 

9.9 IBOt eivät saa ottaa yhteyttä ACN:n kumppaneihin 
mistään syystä. 

9.10 ACN:n kumppaneiden tarjoamia palveluita 
koskevat IBOjen kyselyt tulee osoittaa ACN:lle.  

9.11 Asiakkaiden tekemät kyselyt tulee osoittaa ACN:n 
kumppanin asiakaspalveluun. 

9.12 Näiden sääntöjen rikkominen saattaa johtaa 
kurinpitomenettelyihin näiden yleisten 
toimintaehtojen mukaisesti. 

 

10.  MARKKINOINTI JA MAINOSTAMINEN 
Yrityksen markkinointifilosofia 
10.1 ACN on kehittänyt menestyksekkään 

maailmanlaajuisen myyntijärjestelmän, joka 
perustuu vankkaan asiantuntemukseen ja sen 
palveluiden tietotaitoon markkinoilla, joilla se 
toimii.  

10.2 ACN on kehittänyt materiaalia ja toimenpiteitä, 
jotka tukevat IBOja näiden markkinoidessaan 
ACN:n palveluita sekä 
liiketoimintamahdollisuutta.  

10.3 IBOja kehotetaan käyttämään vain ACN:n tai 
ACN:n liiketoimintakumppanien tarjoamia 
markkinointimateriaaleja. IBOt saavat käyttää 
sekä jakaa muita markkinointimateriaaleja vain 
kohtien 10.18–10.26 mukaisesti.  

ACN:n brändin ja immateriaaliomaisuuden 
käyttäminen 
10.4 ACN:n brändi on yksi sen tärkeimmistä 

resursseista.  
10.5 ACN:n nimi, tavaramerkit, tuotenimet, logot, 

markkinointimateriaalit, prosessit, 
tekijänoikeudet, yritysimago ja yrityksen goodwill-
arvo sekä muut omistusoikeudelliset tiedot 
(näistä kaikista käytetään yhteisnimitystä 
immateriaaliomaisuus) ovat lakien suojaamia ja 
ACN:n yksinoikeudella omistamia.  

10.6 Jokaisella IBOlla on rajoitettu ja yksinoikeudeton 
oikeus käyttää ACN:n immateriaaliomaisuutta 
ainoastaan ACN:n palveluiden sekä 
liiketoimintamahdollisuuden markkinointiin. 
Tämä rajoitettu käyttöoikeus ei siirrä 
immateriaaliomaisuuden omistusoikeutta tai 
muita oikeuksia.  

10.7 Kaikki oikeudet immateriaalioikeuden käyttöön 
lakkaavat, kun et enää ole IBO. IBOt eivät saa 
käyttää tai rekisteröidä mitään nimeä, 
tavaramerkkiä, tuotenimeä, logoa, 

markkinointimateriaalia, prosesseja, 
tekijänoikeuksia, verkkotunnusta, yritysimagoa tai 
erottavaa merkkiä, jotka voitaisiin sekoittaa 
ACN:n tietoihin. 

10.8 ACN:n kumppanit asettavat usein rajoituksia sille, 
miten ACN ja IBOt voivat käyttää niiden 
immateriaaliomaisuutta.  

10.9 IBOt eivät saa käyttää minkään ACN:n kumppanin 
immateriaaliomaisuutta muutoin kuin ACN:n 
nimenomaan sallimalla tavalla. Lue lisätietoja IBO 
Back Office -sivustolla. 

ACN:n palveluiden ja 
liiketoimintamahdollisuuden markkinointi 
10.10 ACN on suoramyynti- ja 

verkostomarkkinointiyritys, joka korostaa 
suhdemarkkinoinnin eli niin sanotun lämpimän 
markkinoinnin hyödyntämistä.  

10.11 Lämmin markkinointi tarkoittaa ACN:n 
palveluiden ja tuotteiden markkinointia 
henkilökohtaisesti henkilöille ja yrityksille, jotka 
tunnet jo entuudestaan jotenkin 
markkinointihetkellä.  

10.12 IBOn lämpimät markkinat 
(a) voidaan näin ollen siis määritellä laveasti 

kaikiksi henkilöiksi, jotka tunnet 
henkilökohtaisesti tai joihin sinulla on 
entuudestaan jonkinlaista 
kosketuspintaa. 

(b) eivät rajoitu pelkästään perheenjäseniin, 
sukulaisiin ja ystäviin, vaikkakin ne kaikki 
ovat osa lämpimiä markkinoitasi.  

10.13 Yksikin tapaaminen henkilön kanssa 
henkilökohtaisessa, sosiaalisessa tai työhön 
liittyvässä kontekstissa riittää siihen, että henkilön 
voidaan katsoa kuuluvan lämpimiin markkinoihisi.  

10.14 Myös lämpimiin markkinoihisi kuuluvien 
henkilöiden suosituksesta tai muusta vastaavasta 
saatavat yhteydet kelpuutetaan lämpimiin 
markkinoihin.  

10.15 Kylmällä markkinoinnilla tarkoitetaan 
puolestaan mitä tahansa pyytämättä tehtävää 
markkinointia henkilöille, joihin sinulla ei ole 
suhdetta tai kosketusta henkilökohtaisen elämäsi, 
työn tai liiketoiminnan tai jonkin sosiaalisen 
yhteyden kautta.  

10.16 Kylmämarkkinointia ovat esimerkiksi 
massamarkkinointi, ostetut asiakasliidit, ovelta 
ovelle -myynti, puhelinmarkkinointi, esitteiden 
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jakaminen ja automaattisten puhelinpalveluiden 
hyödyntäminen.  

10.17 ACN ei salli IBOjen käyttää 
kylmämarkkinointimenetelmiä ACN:n 
palveluiden sekä liiketoimintamahdollisuuden 
markkinoinnissa. Epäselvyyksien välttämiseksi 
tarkennetaan, että tämä lauseke kieltää IBOilta 
seuraavat: 

(a) asiakkaiden tai uusien IBOjen hankkiminen 
kylmämarkkinointimenetelmiä käyttäen 
(b) työntekijöiden rekrytointi tai ulkopuolisen 
myyntihenkilöstön rekrytointi ACN:n 
kuljetusliikkeestä  tai myyjältä uutena IBOna 
(c) ACN:n kuljetusliikkeen  tai myyjän 
vähittäismyymälässä käynti, elleivät he ole 
kyseisen toimijan asiakkaita. 

Markkinointimateriaalien kehittäminen ja 
käyttäminen 
10.18 ACN on kehittänyt monipuolista 

markkinointimateriaalia, jota IBOt voivat käyttää 
markkinoidessaan ACN:n palveluita ja 
liiketoimintamahdollisuutta.  

10.19 ACN:n markkinointimateriaalit 
(a) perustuvat ACN:n kokemukseen 

suoramyyntialalta – ja niitä on 
hyödynnetty menestyksekkäästi ympäri 
maailman. 

(b) ovat soveltuvien lakien ja säädösten sekä 
suoramyyntiyhdistysten sääntöjen 
mukaisia, minkä ansiosta ne takaavat, 
että IBOt eivät tietämättään riko 
soveltuvia lakeja tai säädöksiä.  

10.20 Osa ACN:n markkinointimateriaaleista on 
saatavilla maksutta IBO Back Office -palvelusta – 
ja osa niistä on saatavilla maksua vastaan.  

10.21 Markkinointimateriaalien ostaminen ei ole 
IBOksi ryhtymisen tai korvausten ja pätevyyksien 
ansaitsemisen edellytys.  

10.22 ACN ymmärtää, että IBOjen saattaa olla 
hyödyllistä luoda ja jakaa omia 
markkinointimateriaalejaan.  

10.23 Johdonmukaisen markkinointiviestinnän 
takaamiseksi, ACN:n brändin suojelemiseksi sekä 
soveltuvien mainonta- ja kuluttajansuojalakien 
sekä muiden soveltuvien lakien ja säädösten 
noudattamisen varmistamiseksi IBOt voivat 
kuitenkin luoda omia markkinointimateriaalejaan 
vain, jos 

(a) IBO on hankkinut siihen etukäteen luvan 
ACN:ltä 

(b) materiaaleissa ei esitetä mitään väitteitä 
tai anneta mitään takuita, jotka eivät 
sisälly ACN:n virallisiin 
markkinointimateriaaleihin kyseisessä 
maassa 

(c) materiaalit ovat näiden yleisten 
toimintaehtojen mukaisia 

(d) materiaalit noudattavat kyseisen maan 
soveltuvia lakeja sekä säädöksiä ja 
suoramyyntiyhdistysten sääntöjä.  

10.24 Kohdassa 10.23 määritetyt vaatimukset 
koskevat kaikkia painettuja, lähetettyjä ja 
sähköisiä materiaaleja, joita käytetään ACN:n 
palveluiden ja liiketoimintamahdollisuuden 
markkinointiin, mukaan lukien mainokset, 
esitteet, videonauhat, ääninauhat, lentolehtiset, 
bannerit, liput, verkkosivustot, sovellukset, 
sosiaalisen median sivut, puhelintallenteet, 
sähköpostit, esitysmateriaalit ja asusteet.  

10.25 Saat lisätietoja luvan hankkimisesta 
mainontaa ja Internetiä koskevista ohjeista, jotka 
ovat luettavissa IBO Back Office -sivustolla. 

10.26   IBOt eivät saa myydä markkinointimateriaalia 
tai muulla tavoin ansaita 
markkinointimateriaalien luomisesta tai 
myynnistä. 

Ansiot ja ansioita koskevat väitteet 
10.27 Menestyminen IBOna riippuu ensisijaisesti 

kunkin IBOn henkilökohtaisesta panoksesta – 
menestys ei ole mitenkään automaattisesti 
taattua. IBO:t eivät esittää liioiteltuja tai 
edustamattomia tulosvaatimuksia, ja 
mahdollisten vaatimusten on liityttävä 
tunnistettavan henkilön todellisiin tuloihin ja ne 
on voitava todentaa. 

10.28 IBOt eivät saa luvata, taata tai väittää, että 
mahdollinen uusi IBO saavuttaa tietyn tulotason 
tai menestyy tietyllä tavalla ACN:n avulla.  

10.29 Kohdassa 12.28 määritetty kielto koskee niin 
suullisia kuin kirjallisiakin lausuntoja sekä 
sähköistä materiaalia. IBOt eivät saa käyttää muita 
kuvitteellisia esimerkkejä ansioista kuin niitä, 
jotka sisältyvät ACN:n luomiin materiaaleihin. 

Säästöt tai hintatakuut 
10.30 ACN ja sen kumppanit pyrkivät hinnoittelemaan 

palvelut kilpailukykyisesti. Asiakkaiden ACN:n 
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palveluiden käyttö kuitenkin vaihtelee 
asiakaskohtaisesti, joten kaikki asiakkaat eivät 
välttämättä säästä rahaa ACN:n palveluita 
käyttämällä.  

10.31 IBOt eivät saa luvata, taata tai väittää nykyisille tai 
mahdollisille asiakkaille, että nämä säästävät 
rahaa tai säästävät tietyn summan tai 
prosenttiosuuden verran ACN:n palveluiden 
käytön ansiosta. Esimerkiksi seuraavankaltaisia 
väittämiä ei sallita: ACN:n avulla säästät 5 % 
puhelinlaskussasi.  

10.32 IBOt eivät saa luoda tai tarjota hintavertailuja 
ACN:n ja muiden palveluntarjoajien palveluista. 
Hintavertailuja säädellään tiukasti laeilla – ja 
tällaisissa vertailuissa on suuri vaara tehdä 
virheitä.  

•  

Verkkosivustot ja sosiaalinen media 
10.33 Verkkosivustot, sosiaalinen media ja 

yhteisöpalvelut voivat olla tärkeitä työkaluja 
IBOille.  

10.34 On tärkeää muistaa, että ACN:n palveluita ja 
liiketoimintamahdollisuutta saa esitellä näiden 
kanavien kautta vain näiden yleisten 
toimintaohjeiden sekä soveltuvien lakien ja 
säädösten sekä suoramyyntiyhdistysten 
sääntöjen mukaisesti.  

10.35 ACN tarjoaa jokaiselle IBOlle oman verkkokaupan 
tämän liittyessä ACN:ään.  

10.36 Sen kautta mahdolliset asiakkaat voivat helposti 
hankkia tarvitsemiaan tietoja ACN:n palveluista.  

10.37 ACN kehottaa IBOja toteuttamaan 
verkkonäkyvyytensä ensisijaisesti oman 
verkkokauppansa avulla.  

10.38 IBO, joka haluaa luoda oman verkkosivustonsa, 
sovelluksensa tai Facebook-, Instagram- tai muun 
vastaavanlaisen sivuston, tai muulla tavalla 
hyödyntää verkkoa tai sosiaalista mediaa 
yhteydessä jakelijuuteensa, on toimittava näiden 
toimintaehtojen markkinointi- ja muiden 
vaatimusten sekä ACN:n Mainostamisperiaatteet 
ja verkossa toimimisen ohjeiden (saatavilla IBO 
Back Office -palvelussa) mukaisesti sekä jättää 
kirjallinen ACN:n IBO-palvelujen 
hyväksymispyyntö ennen täytäntöönpanoa.  

Kilpailut ja kannustimet 
10.39 IBOt eivät saa käyttää kilpailuja, lottoja tai 

onneen perustuvia pelejä ACN:n palveluiden ja 

liiketoimintamahdollisuuden markkinointiin, 
ellei ACN ole antanut tähän lupaa.  

10.40 IBOt eivät saa tarjota rahallisia tai muita kuin 
rahallisia kannustimia, kampanjoita, palkintoja, 
bonuksia tai muita etuja nykyisille tai 
mahdollisille asiakkaille, ellei tätä toteuta IBOn 
sopimuksen ja palkkiojärjestelmän mukaisesti 
tai muulla ACN:n valtuuttamalla tavalla 
kirjallisesti. 

Mediatiedustelut ja julkiset esiintymiset 
10.41 Totuudenmukaisen, johdonmukaisen ja 

myönteisen julkisen kuvan ylläpitäminen on 
tärkeää ACN:n maineen kannalta ja ACN:n 
liiketoimintamahdollisuuden kannalta.  

10.42 Yrityksen suhteet mediaan ovat olennainen osa 
ACN:n brändin hallintaa.  

10.43 ACN:n markkinointiosasto koostuu alan 
koulutuksen saaneista PR-ammattilaisista.  

10.44 Jos saat yhteydenoton medialta 
ACN:ään tai suoramyyntiin liittyvän 
jutun johdosta, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen mediacontacts@acneuro.com, 
ennen kuin suostut esiintymiseen tai 
haastatteluun.  

10.45 IBO saa medialle puhuessaan puhua vain omasta 
toiminnastaan: hän ei saa puhua ACN:n puolesta 
tai esiintyä ACN:n edustajana.  

10.46 IBOt eivät saa käyttää mediaa – mukaan lukien 
lehdistötiedotteet, artikkelit, pääkirjoitukset ja 
kolumnit, mainokset, tietoiskut sekä TV- ja 
radioesiintymiset – ACN:n, ACN:n palveluiden ja 
liiketoimintamahdollisuuden tai oman 
jakelutoimintansa markkinointiin tai siitä 
tiedottamiseen ilman ACN:ltä etukäteen 
hankittua kirjallista lupaa.  

Varainhankinta jakelusopimuksen puitteissa 
10.47 ACN tekee lahjoituksia 

hyväntekeväisyysjärjestöille ympäri maailmaa – 
ja kannustaa IBOjakin tekemään lahjoituksia 
valitsemilleen hyväntekeväisyyskohteille.  

10.48 ACN kieltää ACN:n liiketoimintamahdollisuuden 
markkinoinnin hyväntekeväisyys- ja 
kansalaisjärjestöille varainhankintaa varten, sillä 
tällaiset ohjelmat toimivat harvoin hyvin ACN:n 
myyntimallissa.  

mailto:mediacontacts@acneuro.com
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Yhteisbrändäys ja yhteismarkkinointi 
10.49 ACN kieltää ACN:n palveluiden sekä 

liiketoimintamahdollisuuden yhteismarkkinoinnin 
ja yhteisbrändäyksen minkä tahansa muun 
yrityksen, tuotteen tai palvelun kanssa, ellei näin 
tehdä ACN:n ja sen kumppanien solmiman 
sopimuksen puitteissa.  

Markkinointitapahtumat 
10.50 ACN kannustaa itsenäisiä edustajia järjestämään 

alueellisia koulutustapahtumia, 
viikonlopputapahtumia, 
liiketoimintamahdollisuuden esittelytapahtumia 
ja yksityisiä liiketoimintatapahtumia, sillä ne 
ovat erinomainen tapa houkutella mahdollisia 
asiakkaita ja uusia IBOja sekä kouluttaa nykyisiä 
ja uusia IBOja siihen, miten he voivat menestyä 
ACN:n liiketoimintamahdollisuuden avulla.  

10.51 Kohdassa 10.60 mainitut tapahtumat tulee 
järjestää ammattimaisesti ja rehellisesti sekä 
näiden yleisten toimintaehtojen mukaisesti.  

10.52 IBOjen tai ACN:n sponsoroimiin tapahtumiin 
osallistuminen on vapaaehtoista. IBOt eivät saa 
väittää tai vihjata mahdollisille tai nykyisille 
IBOille, että tällaisiin tapahtumiin osallistuminen 
on pakollista ACN:n 
liiketoimintamahdollisuuden menestyksekkään 
hyödyntämisen kannalta. 

10.53 IBOjen sponsoroimia tapahtumia ei ole 
tarkoitettuja tapahtumien isäntien lisätulojen 
ansaintakeinoiksi, joten ne on toteuttava 
yleishyödyllisyysperiaatteella (ei voittojen 
ansaitsemiseksi). Osallistumismaksu saa olla 
suuruudeltaan enintään sellainen, joka kattaa 
järjestäjän suorat ulkoiset kulut ja maksut. 
 

11. MYYNTITIIMIN RAKENTAMINEN 
11.1 Myyntitiimin rakentaminen on 

verkostomarkkinointiyrityksille tyypillistä 
toimintaa. ACN kannustaa IBOja markkinoimaan 
ACN:n liiketoimintamahdollisuutta ja luomaan 
oman alalinjansa.  

11.2 Sponsorina toimiminen vaatii kovaa työtä ja tuo 
mukanaan lisävelvollisuuksia sponsorille ja 
ylälinjalle. 

11.3 Sponsoreiden tulee kouluttaa, valvoa ja tukea 
IBOja varmistaakseen, että heidän alalinjansa IBOt 
ymmärtävät ACN:n yleiset toimintaehdot sekä 
soveltuvat lait, säädökset ja 

suoramyyntiyhdistysten säännöt ja noudattavat 
niitä, että he tuntevat ACN:n palvelut ja että he 
markkinoivat niitä oikeaoppisesti mahdollisille 
asiakkaille.  

11.4 Sponsoreiden tulee pitää säännöllistä yhteyttä 
oman alalinjansa jäseniin henkilökohtaisin 
tapaamisin, kirjallisesti tai suullisesti. 

11.5 Tärkeä huomautus: IBOjen sponsorointi ei ole 
edellytys ACN-toiminnassa menestymiselle.  

11.6 IBOt eivät ansaitse pätevyyksiä tai korvauksia 
uusia IBOja rekrytoimalla. Kaikki tulot 
perustuvat ACN:n palveluiden myyntiin sekä 
asiakkaiden ACN:n palveluiden käyttöön. 

 
ACN:n liiketoimintamahdollisuuden esittely  
11.7 IBOn tulee esitellä ACN:n 

liiketoimintamahdollisuus mahdollisille IBOille 
kattavasti ja totuudenmukaisesti.  

11.8 IBO ei saa esittää virheellisiä, liioiteltuja tai 
harhaanjohtavia väitteitä tai lausuntoja ACN:n 
liiketoimintamahdollisuuteen liittyen.  

11.9 IBOt saavat esitellä ACN:n 
liiketoimintamahdollisuutta vain ACN:n 
tarjoamien tai hyväksymien materiaalien avulla.  

11.10 IBOt eivät saa esittää mahdolliselle IBOlle 
mitään väitteitä, takuita tai vihjailuita siitä, että 
hän saavuttaa tietyn tulotason tai tietynlaista 
menestystä ACN:n IBOna.  

11.11 Sponsoroivien IBOjen tulee kertoa, että ACN-
toiminnassa menestyminen riippuu ensisijaisesti 
IBOn omasta panoksesta, sitoutumisesta ja 
taidoista ja että menestykseen saattavat vaikuttaa 
myös ulkoiset tekijät, kuten taloudellinen tilanne 
ja kilpailutilanne maissa, joissa IBO toimii.  

11.12 IBOn tulee esitellä mahdollisille IBOille 
palkkiojärjestelmä sekä kertoa, että kaikki ACN:ltä 
saatavat tulot riippuvat ACN:n palveluiden 
myynnistä asiakkaille ja asiakkaiden käyttämistä 
ACN:n palveluista. 

11.13 Suoramyynti ja verkostomarkkinointi ovat 
yleisesti hyväksyttyjä liiketoimintatapoja kaikissa 
maissa, joissa ACN toimii. ACN pyrkii noudattamaan 
kaikkia soveltuvia lakeja täysimääräisesti.  

11.14 Mikään viranomaistaho ei tarkista, suosittele 
tai hyväksy suoramyyntiyritysten myyntimalleja tai 
palkkiojärjestelmiä. Tämä koskee myös ACN:ää.  

11.15 Kun IBO esittelee ACN:n 
liiketoimintamahdollisuutta, hän ei saa väittää tai 



 
ACNP&P-FI-3.6 
Voimassa 01.09.2020 alkaen 
Sivu 24 

 

vihjata, että ACN:n liiketoimintamahdollisuus on 
minkään viranomaistahon tarkistama tai 
hyväksymä.  

11.16 Jos mahdollisilla IBOilla on kysyttävää ACN:n 
liiketoimintamahdollisuudesta, suoramyynnistä tai 
lakiin liittyvistä seikoista, pyydä heitä ottamaan 
yhteyttä ACN:n IBO-palveluihin. 

Sponsorin vaihtaminen 
11.17 ACN on sitä mieltä, että IBOn ja hänen 

sponsorinsa välisen suhteen ylläpitäminen ja 
suojaaminen on tärkeää.  

11.18 IBO saa vaihtaa sponsoria tai liittyä ACN:ään 
uudelleen uuden sponsorin alaisuudessa vain 

(a) uuden jakelijuuden osana.  
(b) kun IBOn edellisen jakelijuuden 

peruuttamisesta, uusimatta jättämisestä 
tai irtisanomisesta on kulunut vähintään 
12 kuukautta.  

(c) jos IBO ei ole toiminut toisen jakelijan 
kanssa viimeisten 12 kuukauden aikana.  

11.19  Poikkeuksena kohtiin 11.17 ja 11.18 uutta 
IBOa sponsoroiva IBO voi pyytää uuden IBOn 
siirtoa toiselle IBOlle alkuperäisen sponsorin 
alalinjassa 60 päivän aikana uuden IBOn 
aloituspäivästä.  

11.20 Alkuperäinen sponsori voi tehdä kohdan 11.19 
mukaisen siirtoanomuksen lähettämällä pyynnön 
IBO Back Office -palvelun kautta. Alkuperäisen 
sponsorin tulee toimittaa siirrettävän IBOn 
Business ID sekä uuden sponsorin nimi ja Business 
ID.  

11.21 Uusi IBO voidaan siirtää vain yhden kerran, ja 
siirtoa ei toteutumisen jälkeen voi palauttaa tai 
muuttaa.  

11.22 ACN ilmoittaa sponsorinvaihdosta 
alkuperäiselle sponsorille ja uudelle IBOlle 
vaihdon toteuduttua. Puolisoja ja 
elinkumppaneita ei voida tämän säännön 
alaisuudessa muuttaa (katso lisätiedot kohdista 
3.38–3.48). 

11.23 ACN pidättää oikeuden vaihtaa IBOn 
sponsoria, jos IBO tai ACN on tehnyt virheitä IBOn 
sopimuksen lähettämisen tai käsittelemisen 
yhteydessä, jos IBO on rekrytoitu laittomasti tai 
epäeettisesti tai jos ACN katsoo tähän olevan 
syytä jostain muusta syystä. 

Rekrytointia eri linjoilta ei sallita 
11.24 IBOja kannustetaan tekemään yhteistyötä 

muiden IBOjen kanssa, myös muiden 
myyntitiimien IBOjen kanssa, oman 
jakelutoimintansa kehittämiseksi.  

11.25 On kuitenkin tärkeää, että tällaisissa toimissa 
muistetaan keskinäinen kunnioitus.  

11.26 IBOjen rekrytointi muista myyntitiimeistä on 
epäeettistä – ja se vahingoittaa ACN:ää ja muita 
IBOja.  

11.27 IBO ei saa rekrytoida toista IBOa toisen 
sponsorin tai myyntiorganisaation alaisuudesta, 
kun IBOn jakelijuus on voimassa sekä 12 
kuukauden ajan sen irtisanomisesta. Myös tähän 
kannustaminen on kiellettyä.  

11.28 IBOt eivät saa kannustaa tai kehottaa ketään 
ryhtymään IBOksi, jos jokin toinen IBO on jo 
ottanut yhteyttä kyseiseen henkilöön.  

Rajoitettu rekrytointikielto 
11.29 IBOt ovat itsenäisiä alihankkijoita, joten heillä 

on oikeus toimia jakelijoina myös muille 
suoramyyntiyrityksille.  

11.30 IBO tai kukaan IBOn jakelijuuden piiriin 
kuuluva ei kuitenkaan saa suoraan tai epäsuorasti 
kehottaa tai kannustaa ketään nykyistä tai 
mahdollista ACN:n IBOa osallistumaan toisen 
yrityksen tarjoamaan suoramyyntiohjelmaan, 
riippumatta siitä, tarjoaako tämä yritys palveluita, 
jotka kilpailevat ACN:n vastaavien kanssa. 

11.31 IBOjen sekä kaikkien edustajatoimintaan 
liittyvien henkilöiden voidaan kohtuudella olettaa 

(a) yksinoikeudella myyvän ACN:n palveluita 
markkinoivan ACN:n 
liiketoimintamahdollisuutta sekä 
kouluttavan ja valvovan heidän 
alalinjansa IBOja, 

(b) olevan osallistumatta minkään toisen 
yrityksen tarjoamaan 
suoramyyntiohjelmaan. 

11.32 Jos IBO tai joku IBOn jakelijuuden piiriin 
kuuluva päättää osallistua toisen yrityksen 
tarjoamaan suoramyyntiohjelmaan, IBO 

(a) suostuu ilmoittamaan siitä ACN:lle viiden 
(5) arkipäivän kuluessa kyseisen 
toiminnan aloittamisesta. 

(b) hyväksyy, ettei ole oikeutettu saamaan 
palkkioita tasoilla 4–7 myyntitiimissään 
palkkiojärjestelmän mukaisesti. 
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(c) suostuu hyvittämään kyseisen toiminnan 
aloittamisen jälkeen mahdollisesti 
saamansa palkkiot huolimatta siitä, onko 
IBO ilmoittanut tästä ACN:lle. 

(d) ACN:llä on oikeus periä IBOlle 
mahdollisesti maksetut palkkiot 
vähentämällä ne muista IBOlle 
palkkiojärjestelmän mukaisesti 
mahdollisesti maksettavista summista 
(aiemmin, nyt tai tulevaisuudessa). 

11.33 Jos IBO ei ilmoita ACN:lle osallistumisestaan 
johonkin toisen yrityksen tarjoamaan 
suoramyyntiohjelmaan, tämä katsotaan näiden 
yleisten toimintaohjeiden loukkaamiseksi, minkä 
seurauksena ACN voi ryhtyä muihin 
toimenpiteisiin IBOa vastaan, mukaan lukien 
jakelijuuden irtisanominen. 

Koulutus ja valvonta 
11.34 Kun toimit sponsorina tai ylälinjan IBOna, 

sinulla on velvollisuus kouluttaa oman alalinjasi 
IBOt siten, että he tuntevat ACN:n palvelut sekä 
nämä yleiset toimintaehdot.  

11.35 Sponsoroivien IBOjen tulee olla säännöllisesti, 
kohtuullisella tavalla ja kohtuullisina kellonaikoina 
yhteydessä myyntitiimeihinsä sekä kirjallisesti 
että henkilökohtaisesti koskien ACN:ää, sen 
palveluiden oikeaoppista esittelyä sekä IBOjen 
laillisia ja eettisiä velvollisuuksia.  

11.36 Sponsoreiden tulee pysyä perillä uusien 
palveluiden ja tuotteiden kehityksestä sekä 
koulutusmahdollisuuksista, jotta he voivat kertoa 
näistä omille alalinjoilleen. 

 
12.  PALKKIOJÄRJESTELMÄ 
Yleiskuvaus 
12.1 Kaikissa liiketoiminnoissa menestykseen 

vaaditaan omistautumista ja ahkeraa työtä.  
12.2 IBOna menestyksesi riippuu ensisijaisesti 

ponnistuksistasi, sitoumuksestasi ja taidoistasi, 
joita myyntitiimisi panevat ACN-liiketoimintaasi. 
Siihen saattavat myös vaikuttaa yleiset 
taloudelliset olosuhteet ja kilpailutilanne maissa, 
joissa toimit.  

12.3 Menestys ja ansiot IBOna eivät ole taattuja ja 
valitettavasti kaikki IBOt eivät menesty. 

12.4 Pätevöityminen ja ansiot palkkiojärjestelmän 
mukaan perustuvat yksinomaan ACN:n 

palveluiden menestykselliseen myyntiin ja 
asiakkaiden ACN:n palveluiden käyttöön.  

12.5 IBOt eivät ansaitse pätevyyksiä tai korvauksia 
uusia IBOja rekrytoimalla. 

12.6 Tämä osassa esitetään ACN:n palkkiojärjestelmän 
yhteenveto.  

12.7 Tulojen ansaitsemista koskevat lisätiedot ja 
vaatimukset sisältyvät kotimaasi 
palkkiojärjestelmään, joka muodostaa osan IBO-
sopimuksestasi.  

12.8 Kaikkien maiden nykyiset palkkiojärjestelmät ovat 
saatavilla IBO Back Office -sivustolla. 

Määritelmät 
12.9 Palkkiojärjestelmään sovelletaan alla olevia 

määritelmiäpalkkiojärjestelmään.  
(a) Palkittava arvo (tai CV): Jokaiselle ACN:n 

tuotteelle ja palvelulle määritetty arvo 
palkkiojärjestelmän mukaisia 
pätevöitymisiä varten. Palkkiot lasketaan 
kohdistetun CV:n prosenttiosuutena. 

(b) Ansaittu taso: Kaikki palkkiojärjestelmän 
tasot. 

(c) Alalinjan kuukausittainen 
vähimmäislaskutus: Kuukausittain IBOn 
alalinjassa tuotetut yhteenlasketut 
vähimmäisbruttotulot, jotka vaaditaan 
tiettyihin ansaittuihin tasoihin 
pätevöitymistä varten 
palkkiojärjestelmän alaisesti. 

(d) Tiimin asiakaspisteet: ACN:n palvelujen 
yhteenlaskettu arvo sinun ja asiakkaiden 
tekemistä ostoista Business ID -tunnustasi 
käyttäen sekä kaikkien alalinjallasi olevien 
IBOjen henkilökohtaiset pisteet. 

(e) Henkilökohtaiset asiakaspisteet: ACN:n 
palvelujen yhteenlaskettu arvo sinun ja 
asiakkaiden tekemistä ostoista Business 
ID -tunnustasi käyttäen. 

(f) Asiakaspiste(-pisteet): Kullekin ACN:n 
palvelulle määritetty arvo 
palkkiojärjestelmän alaisia 
pätevöitymistarkoituksia varten. 

(g) IBO: Uuden ACN:n IBOn aloitustaso. 

Oikeutus ansaittuihin asemiin ja palkkioihin 
12.10 Jokainen uusi IBO aloittaa IBO-jäsenenä.  
12.11 ACN:ään liittyvä IBO on oikeutettu etenemään 

ansaittuihin asemiin ja saamaan palkkioita 
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palkkiojärjestelmän alaisesti sillä edellytyksellä, 
että hän 

(a) on aktiivinen jälleenmyyjä. 
(b) täyttää ansaitun tason vaatimukset, jotka 

koskevat henkilökohtaisia asiakaspisteitä 
ja tiimin asiakaspisteitä, mikäli 
sovellettavissa, tiimin rakennetta, mikäli 
sovellettavissa, sekä alalinjan 
kuukausittaista vähimmäislaskutusta. 
Katso tarkemmat tiedot kotimaasi 
palkkiojärjestelmästä; ja 

(c) noudattaa näitä yleisiä toimintaehtoja.  
12.12 Tiettyihin bonuksiin ja palkkioihin saatetaan 

soveltaa lisäehtoja.  
12.13 Pätevöityminen ansaittuihin asemiin ja oikeus 

palkkioihin palkkiojärjestelmän mukaan perustuu 
ACN:n palveluiden myyntiin asiakkaille sekä 
asiakkaiden käyttämiin ACN:n palveluihin.  

12.14 On tärkeää, että asiakkaasi syöttävät Business 
ID -tunnuksesi, kun he ostavat palveluita.  

12.15 Palkkion saamiseksi määrättynä 
kuukautenaACN:n tulee vastaanottaa tiedot 
asiakkaasta ja IBOsta klo 14:00 Keski-Euroopan 
aikaa mennessä kuukauden viimeisenä 
arkipäivänä. 

12.16 ACN:n palveluihin liittyen vain aktiivisen 
asiakastilin omistavat asiakkaat lasketaan mukaan 
pätevöitymistä ja palkkiota määritettäessä.  

12.17 Asiakkaita, jotka peruuttavat ACN:n palvelun 
tai joiden palvelut lakkautetaan samoin kuin 
asiakkaita, jotka eivät käytä ACN:n palveluaan 3 
peräkkäisen kuukauden aikana, ei pidetä 
aktiivisena. 

12.18 Asiakastili kattaa kaikki samanlaiset ACN:n 
palvelut (esim. kiinteä, DPS tai matkapuhelin), 
jotka on määritetty yhden asiakkaan nimelle, 
osoitteeseen tai kotitalouteen.  

12.19 Asiakkailla, jotka ostavat useamman kuin 
yhdenlaisen ACN:n palvelun, täytyy olla useampi 
kuin yksi asiakastili. 

12.20 Palkkiojärjestelmän mukaiset korvaukset 
maksetaan jälkikäteen.  

12.21 Korvausten ajankohtaa koskevat lisätiedot 
sisältyvät palkkiojärjestelmään ja ovat saatavilla 
IBO Back Office -sivustolla. 

Palkkioiden ansaitseminen 
12.22 Palkkiojärjestelmän mukaisesti IBOt voivat 

ansaita palkkioita ACN:ltä kolmella (3) tavalla: 

(a) vähittäismyyntibonukset (alla määritellyn 
mukaisesti) 

(b) palkkiot sinun ja alalinjasi myynneistä, 
mikäli sovellettavissa; ja 

(c) asiakashankintabonukset (CAB:t). 
Ansaittuihin asemiin ja palkkioihin pätevöitymistä 
koskevia ehtoja voidaan muuttaa ACN:n 
harkinnan mukaan samoin kuin ACN:n tuotteiden 
ja palvelujen CV:tä ja asiakaspisteitä. 
. 

 

Palkkiot 
12.23 IBOt ansaitsevat palkkioita ACN:n palvelujen 

myynnin perusteella sekä asiakkailleen myymiensä 
ACN:n palveluiden käytön perusteella. IBOt ja muut 
ansaitut asemat ansaitsevat palkkioita myös 
alalinjojensa myymistä ACN:n palveluista. 

12.24 Palkkiot vaihtelevat IBOn tason ja myytyjen 
ACN:n palvelujen CV:n perusteella.  

12.25 Kaikkien ACN:n palveluiden CV:t on määritetty 
tuote- ja palveluluettelossa.  

12.26 ACN:n palveluiden CV on prosenttiosuus 
asiakkaiden kuukausittaisesta laskutuksesta, josta 
on vähennetty  

(a) verot,  
(b) lisämaksut ja  
(c) luottotappiovaraus.  

12.27 Joidenkin, pääasiassa ACN:n 
liikekumppaneiden toimittamien ACN:n 
tuotteiden CV on kiinteä kuukausittainen määrä.  

12.28 Lisätietoja on annettu maakohtaisessa tuote- 
ja palveluluettelossa, joka on saatavilla IBO Back 
Office -sivustolla. 

12.29 Palkkiotulon arvo määräytyy sen maan 
palkkiojärjestelmän mukaan, missä ACN:n 
palveluita tarjotaan asiakkaalle toimitusosoitteen 
mukaan.  

12.30 IBOille maksettavat palkkiot ansaitun aseman 
perusteella määritetään 

(a) laskemalla yhteen IBOn ja hänen 
myyntitiiminsä kunkin maan asiakkaiden 
CV palkkiojärjestelmän mukaisesti;  

(b) muuntamalla kaikki yhteenlasketut 
summat IBOn kotimaan valuuttaan; ja 

(c) soveltamalla henkilökohtaista 
palkkioaikataulua IBOn kotimaan 
palkkiojärjestelmän mukaan.  



 
ACNP&P-FI-3.6 
Voimassa 01.09.2020 alkaen 
Sivu 27 

 

12.31 Palkkiot maksetaan takautuvasti enintään 
kolme kuukautta ACN:n palveluiden myynnin 
jälkeen (varaus- ja laskutusaikataulujen vuoksi).  

12.32 ACN:n palveluiden palkkiot lasketaan jokaisen 
kuukauden ensimmäisen perjantain jälkeen ja 
maksetaan ensimmäisenä toimistopäivänä 
jokaisen kuukauden kolmannen perjantain 
jälkeen.  
 

12.33 Palkkiot maksetaan vain, kun ne ylittävät 
kotimaasi ACN:n määrittämän minimin. Tätä 
summaa pienemmät komissiot pidetään, kunnes 
IBO ylittää minimin.  

12.34 Kaikki jälleenmyyntiin sovellettavat 
veloitukset tai hyvitykset tehdään ennen maksua. 

Asiakashankintabonukset (CAB:t) 
12.35 Jos Executive Team Leader -asemassa tai sitä 

ylemmässä asemassa oleva IBO sponsoroi uutta 
IBO:a ja auttaa tätä pätevöitymään Customer 
Qualified IBO:ksi tai sitä ylempään asemaan 30 
ensimmäisen päivän kuluessa tämän liittymisestä 
ACN:ään, IBO voi olla oikeutettu CAB-bonuksiin.  

12.36 CAB-bonukset ovat kiinteitä kertamaksuja, 
jotka riippuvat  

(a) ansaitusta asemastasi; ja  
(b) ansaitusta asemastasi suhteessa pätevään 

IBOon.  
12.37 Katso tarkemmat tiedot kotimaasi 

palkkiojärjestelmästä.  

Muut bonukset 
12.38 ACN saattaa tarjota tuotekohtaisia, 

maakohtaisia ja kampanjaluonteisia sekä muita 
bonuksia ajoittain.  

12.39 Näiden bonusten pätevöitymisvaatimukset ja 
maksuehdot saattavat vaihdella. Etsi vastauksia 
palkkiojärjestelmästä ja IBO Back Office -sivustolta 
kotimaasi ja niiden maiden tämänhetkisistä ja 
muista bonuksista, joissa toimit. 

Hallintamaksut 
12.40 Käsittelymaksu veloitetaan joka kerta, kun 

IBOlle suoritetaan palkkiomaksu. 

Palkkion vähennys tai peruuttaminen 
12.41 ACN pidättää oikeuden pienentää IBOn 

palkkiota, jos joitakin palkkiotuloja ei voida kerätä. 
Vähennettävä määrä saattaa perustua maasi 
huonoon velkasuhteeseen tai yritykseen 
kokonaisuutena tai tiettyyn asiakastiliin. 

12.42 ACN voi mukauttaa, kumota tai vaatia palkkion 
uudelleenmaksua, jos ACN määrittää, että IBO ei 
ollut oikeutettu maksuun, koska hän tai IBO hänen 
alalinjassaan ei pätevöitynyt tai pätevöitymiseen 
käytettyjen ACN:n palveluiden pätevöityminen 
hylättiin tai se ei kelvannut.  

12.43 ACN voi myös peruuttaa minkä tahansa IBOn 
tai IBOn ylälinjan tason.  

12.44 ACN:n ei tarvitse käyttää kohdan 13 mukaista 
menettelyä maksujen peruuttamisessa tai 
kumoamisessa.  

Laskut ja tiliotteet 
12.45 Jos IBOt haluavat saada maksun, he ovat 

itsenäisinä alihankkijoina vastuussa ACN:lle 
tarjoamiensa palveluiden laskutuksesta, mukaan 
lukien ACN:n palvelut ja tuotteet.  

12.46 Laskujen täytyy noudattaa sen maan lakeja, 
jossa ne luodaan.  

12.47 ACN haluaa varmistaa 
vaatimustenmukaisuuden ja palvelunsa IBOille, 
joten se valmistelee ja lähettää IBOille kaikki 
vaaditut laskut, joihin viitataan myös nimellä 
“tiliote”, itselaskutuksena tunnetulla 
menetelmällä.  

12.48 IBOjen tulee hyväksyä itselaskutus osana IBOn 
sopimusta. 

12.49 IBO valtuuttaa ACN Europe B.V.:n 
valmistelemaan tiliotteet ACN-yhtiön nimissä, 
jonka kanssa IBO solmi IBO-sopimuksen, ja 
määristä, jotka se on velkaa ACN:n palveluiden 
menestyksellisestä myynnistä. IBO valtuuttaa 
ACN:n myös toimittamaan nämä hänelle.  

12.50 Jokaisen tiliotteen kopio on IBOn saatavilla 
IBO Back Office -sivustolla välittömästi kyseessä 
olevan palkkiojakson jälkeen.  

12.51 ACN ilmoittaa IBOlle sähköpostitse tämän 
ACN:lle antamaan sähköpostiosoitteeseen, kun 
tiliote on saatavilla. Tiliotteet ovat saatavilla vain 
sähköisessä muodossa. IBOn katsotaan 
hyväksyneen tiliotteen, ellei hän vastusta sitä 
kirjallisesti 15 päivän sisällä laskun päivämäärästä.  

12.52 Tiliotteet numeroidaan peräkkäisillä 
sarjanumeroilla jokaiselle IBOlle. 

12.53 Jokaisen IBOn tulee varmistaa, että ACN:n 
laskujen valmisteluun tarvittavat tiedot ovat 
oikein ja ajan tasalla.  

12.54 Jos IBO on toimittanut ALV-tunnuksen ACN:lle, 
kaikki IBOlle maksettavat maksut sisältävät ALV:n.  
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12.55 Jos IBO ei ole toimittanut ALV-tunnusta 
ACN:lle, maksettujen summien ei katsota 
sisältävän ALV-veroa.  

12.56 ACN ei palauta mitään veroja tai 
sosiaalimaksuja, jotka IBOlta on pidätetty IBOn 
toimittamien virheellisten tai keskeneräisten 
tietojen vuoksi. ACN:llä on oikeus periä IBOlta 
kaikki hallituksen viranomaiselle maksetut verot 
tai sosiaalimaksut, jos IBO laiminlyö 
laskutustietojen pitämisen oikeina ja ajan tasalla. 

 

13.  VAATIMUSTENMUKAISUUSTUTKIMUKSET 

JA KURINPITOTOIMET 
13.1 Kun toimit IBOna, sinun odotetaan toimivan lakien 

ja korkeiden eettisten standardien mukaisesti.  
13.2 Sinun ja kaikkien jakelijuutesi puitteissa toimivien 

täytyy noudattaa IBO-sopimuksen ehtoja, näitä 
yleisiä toimintaehtoja, palkkiojärjestelmän ehtoja 
sekä kaikkia soveltuvia lakeja ja säädöksiä sekä 
suoramyyntiyhdistysten sääntöjä. 

Rikkomukset ja niiden tutkinta 
13.3 ACN:n vaatimustenmukaisuusosasto tutkii 

väitetyt tai epäillyt 
vaatimustenmukaisuusrikkomukset parhaan 
kykynsä mukaan. Se pyrkii toimimaan 
perusteellisesti, tehokkaasti ja 
oikeudenmukaisesti.  

13.4 ACN voi aloittaa vaatimustenmukaisuustutkinnan 
omasta aloitteestaan tai asiakkaalta, IBOlta, 
kuluttajansuojaorganisaatioilta, poliisilta, 
oikeuslaitokselta, virkamiehiltä tai keneltä 
tahansa muulta saatujen tietojen perusteella. 

13.5 ACN sitoutuu kohtelemaan 
vaatimustenmukaisuustutkintoihin osallistuvia 
IBOja oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti.  

13.6 IBOja vaaditaan toimimaan täydessä yhteistyössä 
vaatimustenmukaisuustutkimuksissa sekä 
vastaamaan kaikkiin ACN:n kyselyihin 
totuudenmukaisesti ja kattavasti.  

13.7 Jos IBO kieltäytyy tekemästä täyttä yhteistyötä 
vaatimustenmukaisuustutkinnassa tai antaa 
ACN:lle puutteellisia, valheellisia tai virheellisiä 
tietoja, hänen katsotaan rikkovan näitä yleisiä 
toimintaohjeita.  

13.8 Jos et vastaa vaatimustenmukaisuuskyselyyn tai 
tee täyttää yhteistyötä 
vaatimustenmukaisuustutkinnassa, jakelijuutesi 
voidaan keskeyttää tai irtisanoa.  

Epäiltyjen rikkomusten ilmoittaminen 
13.9 Jos uskot IBOn tehneen 

vaatimustenmukaisuusrikkomuksen, kehotamme 
sinua ottamaan suoraan yhteyttä kyseiseen IBOon 
ongelman korjaamiseksi.  

13.10 Joskus rikkomuksia tapahtuu vahingossa tai 
siksi, että IBO ei ymmärrä velvollisuuksiaan. 

13.11 Vakavista 
vaatimustenmukaisuusrikkomuksista, esimerkiksi 
soveltuvien lakien ja säädösten rikkomuksista, 
tulee aina ilmoittaa ACN:lle. 

13.12 Jos et voi ratkaista ongelmaa suoraan IBOn 
kanssa tai et halua ottaa häneen yhteyttä, ilmoita 
epäillystä rikkomuksesta kirjallisesti ACN:lle.  

13.13 Kun lähetät kohdan 13.12 mukaisen 
ilmoituksen, kirjaa siihen nimesi, rikkomuksesta 
epäillyn IBOn nimi, epäillyn rikkomuksen sijainti, 
päivämäärä ja luonne sekä muut olennaiset 
tapaukseen liittyvät todisteet. 

13.14 Oikeudenmukaisuuden takaamiseksi emme 
hyväksy suullisia tai nimettömiä valituksia. Omaa 
nimeäsi ei kuitenkaan paljasteta ilman lupaasi.  

Tutkintaprosessi 
13.15 Epäillyt vaatimustenmukaisuusrikkomukset 

tutkitaan ACN:n määrittämän prosessin 
mukaisesti.  

13.16 ACN pidättää itsellään oikeuden valita 
kussakin tapauksessa noudatettavat 
toimenpiteet.  

13.17 Yleensä ACN ottaa yhteyttä 
vaatimustenmukaisuusrikkomuksesta epäiltyyn 
IBOon ja tapaukseen liittyviin todistajiin 
puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai jollain 
muulla tavalla kaikkien tarvittavien faktojen 
selvittämiseksi.  

13.18 IBOjen vaaditaan vastaavan tällaisiin 
yhteydenottoihin kattavasti ja tarkasti ACN:n 
määrittämän aikataulun mukaisesti.  

13.19 Jos IBO ei vastaa 
vaatimustenmukaisuuskyselyyn, hänen katsotaan 
hyväksyvän ACN:n tiedossa olevat faktat. Tässä 
tapauksessa hän joutuu vastaamaan soveltuviin 
kurinpitotoimiin. 

Päätöslauselmat 
13.20 Kun ACN on tutkinut kaikki väitettyyn 

rikkomukseen liittyvät tiedot, se päättää, 
joutuuko kyseinen IBO kurinpitotoimiin. ACN 
lähettää IBOlle päätöslauselman postitse, 
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sähköpostitse tai muulla tavoin. 
Päätöslauselmasta käy ilmi tutkinnan tulos ja 
aiotut kurinpitotoimet. 

Valitukset 
13.21 IBO voi pyytää 

vaatimustenmukaisuuspäätöksen tarkistamista 
tekemällä kirjallisen valituksen 15 päivän kuluessa 
päätöslauselmaan kirjatusta päivästä.  

13.22 Jotta valitus hyväksytään käsiteltäväksi, IBOn 
täytyy toimittaa tarvittavat tiedot, joista käy ilmi, 
miksi hän ei ollut tavoitettavissa alkuperäisen 
tutkinnan aikana.  

13.23 Valituksia ei yleensä hyväksytä, jos IBO ei 
vastannut vaatimustenmukaisuustutkinnan 
kyselyihin.  

13.24 ACN käsittelee valituksen ripeästi ja ilmoittaa 
päätöksestään IBOlle kirjallisesti. 

Kurinpitotoimet 
13.25 Jos ACN päättää IBOn syyllistyneen 

vaatimustenmukaisuusrikkomukseen, hän saattaa 
joutua kurinpitotoimien kohteeksi.  

13.26 Kussakin tapauksessa sovellettavat 
kurinpitotoimet riippuvat rikkomuksen luonteesta 
ja vakavuudesta, rikkomukseen liittyvistä 
faktoista, IBOn yhteistyöhalukkuudesta, siitä, 
oliko rikkomus tahallinen vai tahaton, IBOn 
mahdollisista aiemmista rikkomuksista sekä 
hänen kokemuksestaan.  

13.27 ACN pidättää itsellään täyden oikeuden 
määrittää kussakin tapauksessa sovellettavat 
kurinpitotoimet.  

13.28 IBOlle määrätyt kurinpitotoimet kirjataan 
päätöslauselmaan. 

13.29 Mahdollisia kurinpitotoimia ovat muun 
muassa suulliset ja kirjalliset varoitukset, 
korvausten väliaikainen pidättäminen, IBOn 
jakelijuuden väliaikainen keskeyttäminen, 
palkkiojärjestelmässä ansaittujen tasojen 
peruuttaminen, aiemmin maksettujen korvausten 
takaisinperintä, IBOn alalinjan poistaminen sekä 
IBOn jakelijuuden irtisanominen.  

13.30 IBOa saatetaan pyytää kuittaamaan 
kurinpitotoimet palauttamalla allekirjoitettu 
päätöslauselma.  

13.31 Vaatimustenmukaisuusrikkomuksiin 
syyllistyneitä IBOja saatetaan myös vaatia 
maksamaan ACN:lle hänen toimistaan 
aiheutuneet kulut ja maksut, mukaan lukien kaikki 

asiakkaille, muille IBOille tai ulkopuolisille 
maksetut korvaukset tai maksut, sakot, 
viranomaisten määräämät rangaistusmaksut sekä 
asianajokulut. ACN voi vähentää näitä vastaavan 
summan IBOn tulevista ansioista tai ryhtyä sen 
perintään muilla lain sallimilla keinoilla. 

Toimintakielto 
13.32 ACN voi asettaa 

vaatimustenmukaisuusrikkomukseen 
syyllistyneen IBOn maksukieltoon (jolloin hän ei 
ole oikeutettu mihinkään ansioihin) tai 
toimintakieltoon.  

13.33 ACN voi myös asettaa väliaikaisia kieltoja, kun 
vaatimustenmukaisuustutkimus on kesken tai 
tilanne sitä vaatii.  

13.34 Maksukiellossa oleva IBO voi jatkaa toimintaa 
jakelijana sekä ansaita uusia tuloja ja pätevyyksiä, 
mutta hänelle ei makseta mitään tuloja, ennen 
kuin kielto päättyy. 

13.35 Toimintakiellossa oleva IBO ei saa tehdä 
mitään toimia ACN:n palveluiden ja 
liiketoimintamahdollisuuden markkinoimiseksi 
eikä hän saa esitellä itseään ACN:n IBOna 
toimintakiellon aikana. 

Irtisanominen 
13.36 IBOn jakelijuuden irtisanominen on ankarin 

kurinpitokeino, jonka kohteeksi IBO voi joutua.  
13.37 Kaikki IBOn oikeudet ja edut, mukaan lukien 

oikeus vaatia maksamattomia tuloja, sekä kaikki 
ACN:n velvollisuudet IBOn sopimuksen nojalla 
mitätöidään irtisanomishetkestä lähtien.  

13.38 Jos IBO oli ennen irtisanomista toiminta- tai 
maksukiellossa, irtisanomisajankohdaksi 
katsotaan kiellon alkamispäivä.  

13.39 Irtisanotut IBOt eivät ole oikeutettuja IBO:n 
aloitus- tai vuotuisen uusintamaksun hyvityksiin. 

Ylälinjan vastuu 
13.40 Jos päätät ryhtyä muiden IBOjen sponsoriksi ja 

muodostaa oman myyntitiimisi, sinulla on vastuu 
varmistaa, että sen jäsenet ymmärtävät nämä 
yleiset toimintaehdot ja lailliset velvollisuutensa 
sekä noudattavat niitä. Saat lisätietoja uusien 
IBOjen sponsoroinnista kohdasta 11.  

13.41 Jos et valvo alalinjaasi riittävästi tai valvo sitä, 
että he noudattavat kaikkia soveltuvia 
vaatimuksia, rikot näitä yleisiä toimintaehtoja. 

13.42 Jos IBO katsotaan syylliseksi 
vaatimustenmukaisuusrikkomukseen, kaikki 
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hänen ylälinjansa tämän rikkomuksen johdosta 
ansaitsemat edut saatetaan periä takaisin. Tämä 
koskee kaikkia palkkiojärjestelmässä ansaittuja 
tasoja sekä ylälinjan IBOille maksettujen 
korvausten pidättämistä tai takaisinperintää.  

13.43 Ylälinjan IBOt saatetaan myös velvoittaa 
korvaamaan kaikki ACN:lle aiheutuneet kulut ja 
maksut, jos ACN ei voi periä niitä siltä IBOlta, joka 
rikkomukseen syyllistyi.  

Yhteistyö viranomaisten kanssa 
13.44 ACN tekee täyttä yhteistyötä poliisin, 

oikeusistuimien ja kaikkien muiden viranomaisten 
kanssa, jotka tutkivat IBOjen väitettyjä 
rikkomuksia.  

13.45 IBOille ei välttämättä ilmoiteta poliisin tai 
muiden viranomaisten vaatimuksista.  

13.46 Jos IBO tekee 
vaatimustenmukaisuusrikkomuksen, jonka ACN 
uskoo rikkovan myös lakia, ACN pidättää itsellään 
oikeuden ilmoittaa tapauksesta soveltuville 
viranomaisille. 

IBOjen väliset kiistat 
13.47 ACN kehottaa IBOja ratkaisemaan kiistat 

muiden IBOjen kanssa sopuisasti ja 
ammattimaisesti.  

13.48 Jos molemmat osapuolet sitä pyytävät, ACN 
voi suostua sovittelijaksi kiistan ratkaisemisessa.  

13.49 Tässä tapauksessa IBOt sitoutuvat siihen, että 
ACN:n päätös on sitova kohdan 13.48 mukaisesti.  

13.50 ACN ei toimi sovittelijana kiistoissa samaan 
jakelijaan kuuluvien henkilöiden välisissä 
kiistoissa (esimerkiksi sallitun yritysjäsenen 
osakkeenomistajien tai puolisoiden välillä). 
Tällaisissa tapauksissa ACN ottaa vastaan ohjeita 
ensisijaiselta yhteyshenkilöltä tai henkilöltä, joka 
oli aiemmin määritetty jakelijan toiminnasta 
vastaavaksi. 

13.51 ACN:n ja IBOn väliset kiistat IBOn sopimuksen, 
näiden yleisten toimintaehtojen tai 
palkkiojärjestelmän mukaisiin oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin liittyen ratkaistaan IBOn 
sopimuksessa määrätyllä tavalla. 

 

14. HENKILÖKOHTAISTEN JA 

LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN 

SUOJAAMINEN 
14.1 ACN ja IBOt saavat ACN:n palveluihin ja 

liiketoimintaan liittyvässä toiminnassa käyttöönsä 
asiakkaiden ja muiden IBOjen henkilökohtaisia ja 
luottamuksellisia tietoja.  

14.2 Henkilökohtaisia tietoja ovat esimerkiksi nimet, 
osoitteet, sukupuoli ja sähköpostiosoitteet – eli 
tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan 
tunnistaa.  

14.3 Luottamuksellisia tietoja ovat esimerkiksi 
pankkitiedot, luottokorttitiedot ja muut 
arkaluontoiset tiedot.  

14.4 Henkilökohtaisilla ja luottamuksellisilla tiedoilla on 
laaja laissa määrätty suoja. Tällaisten tietojen 
vääränlainen käsittely saattaa johtaa 
vastuuvelvollisuuteen ja seuraamuksiin sekä 
ACN:lle että IBOlle.  

14.5 ACN kerää, ylläpitää ja käsittelee IBOjen sekä 
asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja sekä 
sähköisesti että ei-sähköisesti 
tietosuojatiedoissamme kuvatuin tavoin.  

14.6 Tietosuojatiedot ovat luettavissa IBO Back Office -
palvelussa sekä kaikissa ACN:n verkkosivustoissa.  

14.7 ACN käyttää keräämiään henkilökohtaisia tietoja 
täyttääkseen velvollisuutensa IBOlle IBO-
sopimuksen mukaisesti, esimerkiksi 

(a) määrittääkseen IBOn ansaitsemat tasot ja 
laskeakseen hänen ansaitsemansa ansiot, 

(b) tarjotakseen IBOlle palveluita, 
(c) viestiäkseen IBOlle esimerkiksi ACN:n 

palveluihin liittyvistä 
markkinointimahdollisuuksista, 

(d) suorittaakseen lakiin, taloushallintoon, 
kirjanpitoon ja yritystoiminnan hallintoon 
liittyviä toimia sekä 

(e) suojatakseen ACN:n laki- ja 
sopimusperusteisia oikeuksia. 

14.8 Täyttääkseen velvollisuutensa IBOille ACN voi 
siirtää heidän henkilökohtaisia tietojaan 

(a) muille ACN-yrityksille, 
(b) ACN:n työntekijöille, ulkoisille konsulteille 

ja neuvonantajille, 
(c) muille IBOille, 
(d) ACN:n liikekumppaneille ja 
(e) muille lain sallimille vastaanottajille  
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14.9 Jotkut vastaanottajat saattavat sijaita Euroopan 
unionin ulkopuolisissa maissa, mm. Yhdysvalloissa, 
joihin EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tai 
muu sovellettava laki sallii siirron. 

14.10 IBOn sopimuksessa pyydettyjen 
henkilökohtaisten tietojen kerääminen on 
välttämätöntä, jotta voi ACN voi täyttää 
sopimuksen mukaiset velvollisuutensa.  

14.11 Jos IBO ei anna näitä henkilökohtaisia tietoja 
tai kieltää tai peruuttaa suostumuksensa niiden 
käyttöön, IBOn hakemus saatetaan hylätä tai 
jakelijuus irtisanoa.  

14.12 ACN suostuu 
(a) käsittelemään henkilökohtaisia tietoja 

oikeudenmukaisesti ja lakeja noudattaen, 
(b) ryhtymään tarvittaviin kohtuullisiin 

toimiin henkilökohtaisten tietojen 
kattavuuden ja tarkkuuden 
varmistamiseksi, 

(c) olemaan käyttämättä henkilökohtaisia 
tietoja mihinkään laittomaan 
tarkoitukseen, 

(d) keräämään vain sellaisia henkilökohtaisia 
tietoja, jotka ovat välttämättömiä näissä 
yleisissä toimintaehdoissa ja IBO-
sopimuksessa määritettyihin tarkoituksiin 
sekä 

(e) ryhtymään tarvittaviin toimiin 
henkilökohtaisten tietojen luvattoman 
käytön ja paljastumisen estämiseksi.   

14.13 IBO voi harjoittaa oikeuttaan tarkistaa, korjata 
ja poistaa henkilökohtaisia tietoja ottamalla 
yhteyttä IBO-palveluihin. 

14.14 Kun toimit IBOna, saatat saada käyttöösi 
asiakkaiden ja muiden IBOjen henkilökohtaisia ja 
luottamuksellisia tietoja.  

14.15 Käsitellessään näitä tietoja IBOn tulee 
noudattaa kaikkia soveltuvia tietosuojalakeja.  

14.16 IBOn tulee säilyttää asiakkaiden ja IBOjen 
tietoja luottamuksellisesti sekä ryhtyä tarvittaviin 
toimiin niiden suojaamiseksi luvattomalta käytöltä 
sekä poistamiselta, tuhoamiselta ja hävikeiltä.  

14.17 Luottamuksellisuusvelvoite pysyy voimassa 
myös sen jälkeen, kun IBOn sopimus peruutetaan, 
jätetään uusimatta tai irtisanotaan.  

14.18 Jos et käsittele asiakkaiden ja IBOjen tietoja 
vaaditulla tavalla ja lakien mukaisesti, syyllistyt 
näiden yleisten toimintaehtojen rikkomukseen. Jos 
sinulla on kysyttävää henkilökohtaisten tietojen 

käsittelyyn liittyen, ota yhteyttä ACN:n IBO-
palveluihin. 

14.19 Yllä määritettyjen tarkoitusten lisäksi ACN voi 
kerätä, ylläpitää ja käsitellä IBOjen 
henkilökohtaisia tietoja myös tieteellisiä 
tutkimuksia ja markkinatutkimuksia varten, 
mielipidekyselyitä varten sekä lähettääkseen 
mainoksia ja markkinointiviestintää. Tällaisia 
henkilökohtaisia tietoja saatetaan siirtää näitä 
tarkoituksia varten myös ulkopuolisille tahoille, 
mukaan lukien ACN-konsernin jäsenet, muut IBOt 
ja ACN:n liikekumppanit.  

14.20 IBOt voivat hallita omien tietojensa käyttöä 
näitä tarkoituksia varten tai peruuttaa 
suostumuksensa siihen ottamalla yhteyttä ACN:n 
IBO-palveluihin. 

 

15. LISÄTIEDOT – SUOMI 
Lakien ja säädösten noudattaminen  
15.1 IBOna olet itse vastuussa siitä, että ymmärrät 

kaikki toimintaasi koskevat lait sekä säädökset 
ja suoramyyntiä koskevat säännöt ja 
vaatimukset – sekä omassa kotimaassasi että 
muissa maissa, joissa toimit.  

15.2 Tämä käsittää  
(a) kaikkien toimimiseen vaadittujen lupien, 

oikeuksien ja rekisteröintien hankkimisen 
sekä 

(b) kaikkien veroihin ja sosiaalikuluihin 
liittyvien ilmoitusten, rekisteröintien ja 
maksujen tekemisen.  

15.3 Sinun tulee säilyttää tarvittavat tiedot ja 
asiakirjat toiminnastasi IBO;na. 

15.4 ACN saattaa pyytää IBO;ta kopioita kaikista 
verotukseen liittyvistä asiakirjoista 
varmistaakseen tämän vaatimuksen 
täyttämisen.  

Toiminnan rekisteröiminen 
15.5 Suomen laki edellyttää, että IBO;t tekevät 

perusilmoituksen patentti- ja 
rekisterihallituksen kaupparekisteriin. 

15.6 Saat lisätietoja rekisteröintivaatimuksista 
osoitteesta www.prh.fi. 

Veroasiat  
15.7 IBO;na sinun täytyy itse varmistaa, että maksat 

kaikki Suomen lain edellyttämät verot ja 
sosiaaliturvamaksut ja teet niihin liittyvät 
vaaditut rekisteröinnit.  

http://www.prh.fi/
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15.8 Ilmoittautumista veroviranomaisille saatetaan 
edellyttää. Jos sinulla on kysyttävää näihin 
asioihin liittyen, ota yhteyttä omaan 
veroneuvojaasi. 

15.9 Tulovero:  
(a) IBO;na ansaitsemistasi tuloista 

verotetaan tulovero Suomessa.  
(b) Sinun täytyy ilmoittaa tulosi 

vuosittaisessa veroilmoituksessa. 
15.10 Arvonlisävero (ALV): 

(a) Kaikki Suomessa taloudellista toimintaa 
säännöllisesti ja itsenäisesti harjoittavat 
henkilöt ovat arvonlisäverovelvollisia.  

(b) IBO;na sinun on mahdollisesti 
rekisteröidyttävä 
arvonlisäverovelvolliseksi, ilmoitettava 
ALV-summat sekä tilitettävä ALV-summat 
verovirastolle. 

(c) Vapautus voi olla pienille yrityksille, 
joiden liikevaihto on alle 8.500 euroa 
vuoden aikana. 

(d) Pienyrityksille joiden vuosittainen 
liikevaihto on 8 500 – 22 500 euroa 
voidaan myöntää 
arvonlisäverohelpotuksia. 

(e) ACN maksaa sinulle arvonlisäveron 
ACN:lle tarjoamistasi palveluista vain, jos 
toimitat meille kelvollisen ALV-numeron. 

(f) Saat lisätietoja 
arvonlisäverovaatimuksista, helpotuksista 
ja vapautuksista osoitteesta www.vero.fi. 

15.11 Sosiaaliturvamaksut:  
(a) IBO;na saatat olla velvoitettu maksamaan 

sosiaaliturvamaksuja. 
(b) Saat lisätietoja Suomen 

sosiaaliturvavaatimuksista osoitteesta 
www.kela.fi. 

Sallitut yritysjäsenet  
15.12 Seuraavat oikeushenkilöt voivat ryhtyä 

IBO;iksi Suomessa: 
(a) Toiminimi (T:mi) ja yksityinen 

elinkeinonharjoittaja  
(b) Avoin yhtiö (Ay) 
(c) Kommandiittiyhtiö (Ky)  
(d) Osakeyhtiö (Oy). 

 

http://www.vero.fi/
http://www.kela.fi/
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