
Nem nyitott piacokra vonatkozó 
zéró toleranciáról szóló szabályzat 
Ez a „Nem nyitott piacokra vonatkozó zéró toleranciáról szóló szabályzat” az 
ASEA Szabályzat 3.19., „Nemzetközi marketing” szakaszát egészíti ki. Célja, 
hogy egy határon átívelő elektronikus kereskedelmi platformon lehetővé tegye 
az ASEA termékeinek kínai ügyfelek részére történő korlátozott értékesítését. 
Az ASEA zéró toleranciáról szóló szabályzatot alkalmaz, és minden esetben 
lépést fog tenni az üzletépítői szerződés kikényszerítése céljából, amikor 
a nem nyitott piacokon (beleértve, de nem kizárólag Kínában) folytatott 
bárminemű tiltott tevékenység jut a tudomására.

Ez a szabályzat az ASEA minden üzletépítőjére érvényes, és 2022. október 15-
én lép hatályba.

As of the effective date of this Policy, all conflicting instructions or 
announcements from either ASEA or from any executive or employee of 
ASEA are no longer valid. ASEA shall have the right to modify or terminate this 
Policy at any time in its sole discretion.

3.19. szakasz, „Nemzetközi marketing”

Az üzletépítőknek jogukban áll az ASEA minden termékét értékesíteni, valamint kiemelt 
vásárlókat és üzletépítőket regisztrálni bármely olyan országban, amelyet a vállalat hivatalosan 
nyitottnak és az összes üzletépítő számára üzleti tevékenység folytatása céljából elérhetőnek 
minősített.

Az ASEA bizonyos országokra „bevezetés előtti időszakot” adhat meg. Az üzletépítők ez alatt az 
idő alatt is folytathatják az ASEA-val kapcsolatos üzleti tevékenységüket. A vállalat a bevezetés 
előtti időszakot a hivatalos nyitást megelőzően legalább harminc (30) nappal jelentheti 
hivatalosan be.

Az üzletépítőknek nincs joga ASEA üzleti tevékenységét folytatni, nem folytathatnak ilyen 
tevékenységet, és nem mutathatják be vagy folytathatják a vállalat üzleti tevékenységét vagy 
termékének értékesítését olyan országban, amellyel kapcsolatban nem hagyták hivatalosan 
jóvá, hogy minden üzletépítő üzleti tevékenysége számára nyitott és elérhető, vagy bármely 
olyan országban, amelyre nem vonatkozik a vállalat bevezetés előtti időszakot megjelölő 
bejelentése. Ez többek között, de nem kizárólag a következőkre terjed ki: termékek vagy 
üzleti gyakorlatok jóváhagyatására tett bármely kísérlet; a vállalat neveinek, védjegyeinek, 
kereskedelmi neveinek vagy internetes tartományneveinek regisztrálása vagy lefoglalása; 
illetve bármiféle üzleti vagy kormányzati kapcsolat létrehozása a vállalat nevében.

Az üzletépítők nem szállíthatnak termékeket vagy kereskedelmi segédanyagokat a nem 
engedélyezett országokba.
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Határon átívelő elektronikus kereskedelmi platform

Az ASEA a határon átívelő elektronikus kereskedelmi platform bevezetésével lehetővé teszi 
termékeink megvásárlását a kínai ügyfelek számára. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az 
ASEA a kínai piacot megnyitotta volna. Az ASEA Kínában semmiféle hálózati tevékenységet 
nem folytat, és Kína jelenleg még nem nyitott piac.

Ennek értelmében a következő tevékenységek szigorúan tilosak:

• Az ASEA™ termékeinek Kínába(n) történő importálása, hirdetése, promotálása vagy 
értékesítése a határon átívelő elektronikus kereskedelmi platform kivételével, beleértve 
bármely olyan terméket, amely a határon átívelő elektronikus kereskedelmi platformon 
nem kapható;

• Az ASEA hálózat marketinglehetőségeinek promotálása Kínában, beleértve, de nem 
kizárólag (akár négyszemközti) egyeztetések tartását, az elektronikus vagy digitális 
felületek használatát, vagy annak állítását, hogy az ASEA megnyitotta a kínai piacot  
és hálózati marketinghez vagy MLM-hez kapcsolódó üzleti lehetőségeket kínál;

• Az ASEA jövedelmi lehetőségeihez kapcsolódó olyan állítás tétele, amely úgy 
értelmezhető, mint a hálózati marketing vagy az MLM promóciója Kínában;

• Bármiféle olyan támogatóanyagok gyártása vagy terjesztése Kínában, amely az üzleti 
lehetőséghez kapcsolódik, vagy amely az ASEA™ termékeire vonatkozó jogosulatlan 
állításokat tartalmaz;

• Annak az állítása vagy arra tett utalás, hogy egy adott személy az ASEA China vagy 
bármely leányvállalatának megbízottja, képviselője vagy dolgozója.

Az ASEA Szabályzat, vagy a jelen „Nem nyitott piacokra vonatkozó zéró toleranciáról  
szóló szabályzat” megsértése azonnali fegyelmi eljárást von maga után, amely 
akár a szabályokat megsértő személy üzletépítői fiókjának felfüggesztéséhez vagy 
megszüntetéséhez is vezethet.
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