„Amway™“ pasikartojančių užsakymų nuostatos ir sąlygos

Šios „Amway“ pasikartojančių užsakymų nuostatos ir sąlygos (toliau – PU sąlygos) yra nustatytos
tarp Jūsų ir „Amway Italia S.r.l.“, Viale Liguria 24, I-20143 Milan, Italija, (toliau – „Amway“).
Atlikdami „Amway“ pasikartojančius užsakymus (toliau – PU), taip pat sutinkate su Klientų
bendrosiomis nuostatomis ir sąlygomis https://www.amway-lithuania.com. Prašome atidžiai
perskaityti šias PU sąlygas.
Esant prieštaraujančių nuostatų PU sąlygose ir Klientų bendrosiose nuostatose ir sąlygose, bus
taikomos atitinkamos PU sąlygų nuostatos.

(1)

Kas yra pasikartojantys užsakymai (PU)?

a. Pasikartojantys užsakymai skirti teikti pirkimo paslaugas pateikiant patogius periodinius
užsakymus. Naudodamiesi šia paslauga sutinkate, kad automatiškai būtų pristatyti tam tikri
produktai ir būtų reguliariai nuskaičiuota suma nuo kredito kortelės arba kitu galimu būdu
dažnumu, kurį nustatėte www.amway-lithuania.com.
b.. Pasikartojančiais užsakymais pristatomas ribotas produktų asortimentas, kuris nurodytas
„Amway“ svetainėje www.amway-lithuania.com ir gali būti keičiamas vienašališku „Amway“
sprendimu.
c. Užsisakę paslaugą galėsite naudotis šiomis privilegijomis:
I.
II.

nuo pirmojo pasikartojančio užsakymo klientams taikoma 5 % nuolaida;
nuo trečiojo pasikartojančio užsakymo AVS/N+ taikoma 15 % nuolaida (pilnas BV PV).

d. Produktai jums bus užsakomi kas mėnesį, nes tai yra minimalus intervalas, arba kitu dažnumu,
kurį galite pasirinkti www.amway-lithuania.com
e. Nėra didžiausio pirkinių apyvartos apribojimo, todėl galima pateikti tiek pasikartojančių
užsakymų, kiek pageidaujate ir bet kuriam iš šiems užsakymams prieinamų produktų.

(2) Kaip užsisakyti?
a. Prašome užpildyti pasikartojančio užsakymo formą internetu su reguliariai norimu (-ais) gauti
produktu (-ais), nurodant užsakymų vykdymo datą (ji dali būti nuo 1 iki 25 mėnesio dienos).
b. Jei AVS/N+ nori pridėti naują produktą, pakeisti kiekį ar dažnumą, jis turi pateikti naują
pasikartojantį užsakymą ir pradėti naują ciklą pagal svetainėje pateiktą tvarką. Klientai gali keisti
PU duomenis bet kada pagal svetainėje pateiktą tvarką. Tiek AVS/N+, tiek klientai gali bet kada
sustabdyti arba atšaukti aktyvų PU, kaip nurodyta šių Sąlygų 4 straipsnyje.
c. Užsakymai, kuriems taikomos PU sąlygos negali būti pateikiami kartu su įprastiniais užsakymais
arba įprastinių užsakymų siuntomis ar kitomis „Amway“ akcijomis, nebent tai aiškiai nustatyta
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atitinkamų akcijų sąlygose. Užsakymai, kuriems taikomos PU sąlygos jokiomis aplinkybėmis negali
būti sumuojami su AVS/N+ pirmojo užsakymo nuolaida.

(3) Produkto kaina.
Atskiro produkto kaina bus kiekvieno pasikartojančio užsakymo vykdymo metu galiojanti kaina.
Kaina gali reguliariai keistis kaip ir visų kitų prekių kainos. Tokiu atveju nuolaida išliks ta pati.
Reguliariai tikrinkite mūsų svetainėje www.amway-lithuania.com pateikiamas kainas, kurios
taikomos kitam jūsų užsakymo vykdymui. Jei nesutinkate su kainos koregavimu, galite bet kada
nutraukti šią sutartį, kaip numatyta šių Sąlygų 4 straipsnyje. Kiekvienam produktui priskiriama PV /
BV vertė gali būti vienašališkai pakeista „Amway“ bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties.

(4)

Pasikartojančio užsakymo nutraukimas.

a. Jei nusprendžiate, kad daugiau nebenorite gauti produktų, galite bet kada atsisakyti
desaktyvavę savo pasikartojantį užsakymą svetainėje www.amway-lithuania.com .
PU automatiškai nustos galioti šiomis aplinkybėmis:
I.
II.

(5)

nutraukus arba neatnaujinus AVS/N+ sutarties arba asmeniui atsisakius AVS/N+ sutarties;
AVS/N+ arba kliento kredito kortelėje nėra pakankamai lėšų.

Pristatymas ir siuntimas

Kaip pristatomi jūsų užsakymai paaiškinta čia: https://www.amway-lithuania.com/payment-deliveryoptions. Taikomos įprastos vietinio siuntimo išlaidos, tokios pačios kaip kitiems produktų
užsakymams.
Jei kuris nors produktas laikinai neprieinamas, pasikartojantis užsakymas sulaikomas, nebent
aiškiai nurodėte to nedaryti savo pasikartojančio užsakymo formoje. Galima bet kada atnaujinti
pasikartojantį užsakymą. Pristatymo mokesčiai bus atitinkamai koreguojami, atsižvelgiant į faktinį
produktų, kurie prieinami pasikartojančiam užsakymui, kiekį.
Produktai bus pristatyti jūsų PU formoje nurodytu adresu, kurį, prireikus, galima bet kada pakeisti.
Pakeitus savo adresą pagrindiniame profilyje NEREIŠKIA, kad pristatymo adresas bus
automatiškai pakeistas jūsų PU užsakymams.

(6) Apmokėjimas
Pasikartojančius užsakymus galima apmokėti tik kredito kortele.

(7) Grąžinimai
a. Taikoma įstatymų numatyta garantija.
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b. Jums gavus produktą su trūkumu, mes nedelsdami jį pakeisime, kai tik produktas bus grąžintas
pagal įprastą grąžinimo tvarką.
c. Grąžinimas pagal įstatymų numatytą garantiją neturi įtakos jūsų pasikartojančiam užsakymui.

(8) „Amway“ pasitenkinimo garantija
a. Jei dėl kokios nors priežasties nesate patenkinti produktu, kurį užsisakėte pateikę „Amway“
pasikartojantį užsakymą, galite tą produktą grąžinti pagal „Amway“ pasitenkinimo garantiją laikantis
garantijos sąlygų, numatytų www.amway-lithuania.com. „Amway“ pasitenkinimo garantijos
naudojimas neturi įtakos įstatymų numatytai garantijai.
b. Grąžindami produktą pagal „Amway“ pasitenkinimo garantiją, naudokite mūsų įprastą grąžinimo
formą.
Teisė atsisakyti sutarties -- Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami
jokios priežasties. Atsisakymo teise galima pasinaudoti kaip numatyta https://www.amwaylithuania.com/return-policy
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