
Кодекс
професійної етики
прямого продажу

ЗАХИЩАЄ
• споживача
• продавця
• індустрію

ВСТАНОВЛЮЄ
• етичні ринкові відносини

ВПРОВАДЖУЄ
• стандарти індустрії

ЗАБЕЗПЕЧУЄ
• гарантії та виконання 
зобов’язань перед споживачем

• дотримання інтересів 
споживачів у ширшому переліку 
випадків, ніж це передбачено 
існуючим законодавством

Компанії-члени
Української

асоціації прямого
продажу

УАПП є членом 
Європейської Асоціації 

Прямого Продажу
http://www.seldia.eu

www.udsa.org.ua
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Наша обіцянка ВАМ!
Українська асоціація прямого продажу

Стислий огляд Кодексу професійної етики прямого продажу
Вже понад століття суспільство має можливість отримувати якісну продукцію завдяки практиці 
прямого продажу, яка будується на довірі між продавцями та покупцями. Купуючи товари 
напряму від дистриб’ютора, переконайтеся, що компанія, продукцію якої Ви купуєте, є 
членом Української Асоціації Прямого Продажу (УАПП). Всі компанії-члени УАПП повинні чітко 
дотримуватися Кодексу професійної етики з метою повного задоволення Ваших інтересів 
і захисту Ваших прав як споживача.

Незалежний дистриб’ютор обіцяє 
наступне:
Ми будемо утримуватися від обманних та нечесних 
практик продажу.

Ми будемо надавати відповідну документацію.

Ми будемо надавати точний та повний опис 
та порівняльний аналіз продукції.

Ми будемо чітко формулювати ціну та умови оплати.

Ми будемо інформувати про основні деталі доставки.

Ми будемо надавати письмові форми замовлення 
із зазначенням періоду для повернення товару 
та гарантійного строку.

Ми будемо надавати достовірну та неупереджену 
інформацію, а саме:

• Висловлювати тільки погоджені компанією 
твердження щодо продукції

• Чесні, відповідні та належні твердження без 
обманних/нечесних порівнянь та коментарів.

Ми будемо поважати вашу приватність.

Ми будемо вчасно доставляти товар.

Ми будемо припиняти демонстрацію товару негайно, 
як тільки споживач того забажає.

Наші компанії обіцяють наступне:
Ми будемо утримуватися від обманних 
та нечесних практик продажу та співробітництва із 
дистриб’юторами.

Ми будемо надавати правдиву, точну, підтверджену 
фактами інформацію щодо можливостей заробітку 
у нас.

Ми будемо укладати угоди з нашими 
дистриб’юторами.

Ми будемо періодично надавати інформацію щодо 
стану облікового запису з зазначенням деталей
закупок, доходу, грошових винагород, бонусів 
та іншої відповідної інформації.

У випадку припинення співробітництва із компанією 
та у відповідь на відповідний запит, ми викупимо 
увесь непроданий товар, стан якого дозволяє 
його перепродати, рекламні матеріали, допоміжні 
матеріали та набори для про дажу, які були придбані 
протягом останніх 12 місяців, та відшкодуємо 
Вам первинну вартість за винятком збору 
за обслуговування, що не перевищує 10 %
від повної ціни закупівлі.

Ми не будемо очікувати, що Ви будете закуповувати 
невиправдано великі обсяги продукції.

Ми не будемо продавати продукцію, 
яка не відповідає стандартам компанії.

Ми будемо здійснювати навчання, щоб допомагати 
нашим дистриб’юторам діяти в рамках етичних норм.

Процедура роботи зі скаргами
Компанії-члени нашої Асоціації обіцяють 
вживати усіх належних заходів для вирішення
скарг за допомогою процедури роботи зі 
скаргами.

Якщо скаргу неможливо буде задовольнити, 
незалежний Адміністратор Кодексу допоможе 
розв’язати такі скарги, пов’язані із можливим 
порушенням Кодексу УАПП, задовольнивши 
інтереси усіх зацікавлених сторін.

Якщо у вас є скарги:
Зверніться до компанії, до якої Ви маєте скаргу.

Всі компанії з логотипом УАПП на друкованих 
матеріалах та веб-сайті компанії зобов’язуються 
дотримуватись нашого Кодексу професійної етики 
та реагувати на скарги чесно та своєчасно.

Якщо Вашу скаргу не було задоволено у належний 
час та у повній мірі, Ви можете звернутися 
до незалежного Адміністратора Кодексу УАПП.

Адміністратор Кодексу
професійної етики

Української асоціації прямого продажу
01001 Київ, Головпоштамт, 

а/с 482 Телефон +38 044 229 26 00 
Ел.пошта: code@udsa.org.ua
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