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Obchodné podmienky pre opakované objednávky Amway™ 

 

Tieto Obchodné podmienky pre zadávanie opakovaných objednávok Amway (Podmienky pre 
„OO“) sa uzatvárajú medzi vami a Amway Česká republika a Slovensko, s.r.o.  ( Amway Česká 
republika a Slovensko, s.r.o. Jankovcova 1596/14a 170 00 Praha 7 Holešovice). Ak sa rozhodnete 
využiť možnosti zadávania opakovaných objednávok Amway („OO“), berte na vedomie, že sa na 
vás vzťahujú aj ustanovenia Obchodných podmienok pre zákazníkov uvedené na internetových 
stránkach [https://www.amway.sk/contractual-documents]. Prosím, pozorne si preštudujte tieto 
podmienky pre OO. 

V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito Podmienkami pre OO a Obchodnými podmienkami 
pre zákazníkov majú prednosť príslušné ustanovenia Podmienok pre OO. 

 

(1) Čo sú opakované objednávky (OO)? 

a. Opakované objednávky predstavujú špeciálne navrhnutú nákupnú službu vychádzajúcu z 
praktických výhod opakovaných objednávok. Využívaním tejto služby súhlasíte s automatickým 
odosielaním určitých výrobkov a pravidelnou zrážkou príslušnej finančnej čiastky z vášho účtu 
prostredníctvom platobnej karty alebo iným vhodným spôsobom určeným na internetových 
stránkach www.amway.sk.  

b. Opakované objednávky sú v ponuke pre obmedzený sortiment výrobkov, ktorý je definovaný 
spoločnosťou Amway na internetových stránkach www.amway.sk a môžu podliehať zmenám na 
základe jednostranného rozhodnutia spoločnosti Amway.  

c. Pri využívaní tejto služby máte nárok na nasledujúce výhody: 

I. Pre zákazníkov platí 5 % cenové zvýhodnenie a to od 1. zadanej opakovanej objednávky. 
II. Pre VPA platí 15 % cenové zvýhodnenie (plná B.h./R.o.) na každú tretiu opakovanú 

objednávku.   

d. Výrobky sa objednávajú mesačne, čo je minimálny cyklus, alebo v inom intervale podľa vášho 
výberu z ponuky uvedenej na internetových stránkach www.amway.sk.  

e. Nie je stanovený maximálny limit objemu nákupu a môžete zadať toľko opakovaných 
objednávok, koľko len chcete a na akékoľvek výrobky, ktoré sú v rámci opakovanej objednávky k 
dispozícii.   

 

2. Ako objednávať? 

A. V rámci online formulára opakovanej objednávky vyplňte výrobky, ktoré chcete dostávať 
pravidelne a uveďte dátum, ku ktorému by mali byť objednávky zadávané (v časovom rozpätí od 1. 
do 25. dňa v mesiaci). 
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b. Ak chce VPA pridať nový výrobok, zmeniť množstvo alebo interval, musí podľa postupu 
uvedenom na internetových stránkach poslať novú opakovanú objednávku a začať nový cyklus.   
Zákazníci môžu podľa postupu uvedenom na internetových stránkach kedykoľvek zmeniť údaje 
uvedené v OO. Aktívne OO môžu VPA aj zákazníci kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť a to 
spôsobom uvedeným v čl. 4 týchto podmienok. 

c. Objednávky podľa Podmienok pre OO nemôžete kombinovať s bežnými objednávkami, ani s 
odosielaním týchto bežných objednávok, ani s inými špeciálnymi akciami Amway ak to nie je 
vyslovene uvedené v podmienkach príslušných špeciálnych akcií. Objednávky sa podľa 
podmienok pre OO nemôžu za žiadnych okolností kombinovať s cenovým zvýhodnením pri prvej 
objednávke VPA. 

 

(3) Cena výrobku 

Cena zodpovedá aktuálnej cene jednotlivého výrobku v okamihu uskutočnenia každej opakovanej 
objednávky.  Ceny sa budú pravidelne upravovať ako pri všetkých ostatných výrobkoch. Zľava v 
tom prípade ostáva rovnaká. Na internetových stránkach www.amway.sk si pravidelne kontrolujte 
aktuálne ceny platné pre vašu nasledujúcu objednávku. Ak nesúhlasíte s úpravou ceny, môžete 
túto zmluvu kedykoľvek ukončiť, a to spôsobom uvedeným v čl. 4 týchto podmienok. B.h./R.o. 
priradené akémukoľvek výrobku môže spoločnosť Amway z rôznych dôvodov jednostranne 
zmeniť.  

 

(4) Ukončenie opakovanej objednávky  

a. Keď sa rozhodnete, že už nemáte ďalej záujem dostávať výrobky, môžete opakovanú 
objednávku kedykoľvek ukončiť tak, že ju na internetových stránkach www.amway.sk nastavíte do 
neaktívneho režimu.  

OO bude automaticky ukončená keď: 

I. Bude zmluva s VPA ukončená alebo nebude obnovená / jedna zo strán od zmluvy s VPA 
odstúpi. 

II. V prípade, že na platobnej/kreditnej karte VPA nie je dostatok finančných prostriedkov.  

 

(5) Doručenie a odoslanie 

Vaše objednávky budú doručované spôsobom, aký je uvedený tu: 
https://www.amway.sk/en/payment-delivery-options. Pravidelné náklady na lokálnu prepravu budú 
aplikované, rovnako ako aj pri ostatných výrobkoch.  

Ak je výrobok dočasne nedostupný (TNA), bude opakovaná objednávka pozastavená, ak vo 
formulári opakovanej objednávky výslovne neuvediete inak.  Opakovanú objednávku môžete 
kedykoľvek obnoviť. Poplatky za doručenie budú upravené podľa skutočného množstva, na adresu 
ktorú ste uviedli v opakovanej objednávke.   
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Výrobok bude doručený na vami vybranú adresu uvedenú vo formulári opakovanej objednávky, 
ktorú si môžete kedykoľvek zmeniť. Zmena adresy vo vašom hlavnom profile NEZMENÍ 
automaticky adresu doručenia opakovaných objednávok. 

 

6) Platba 

Pri OO akceptujeme platby len prostredníctvom kreditnej karty.  

 

(7) Vratky  

a. Platí zákonná záruka. 

b. V prípade, že vám bude doručený chybný výrobok môžete nám ho vrátiť v súlade s pravidlami 
vrátenia tovaru a my vám ho ihneď vymeníme.  

c. Vrátenie tovaru na základe zákonnej záruky nemá vplyv na vašu opakovanú objednávku. 

 

8) Záruka spokojnosti Amway 

a. Ak nie ste spokojní s akýmkoľvek výrobkom v rámci opakovaných objednávok Amway, môžete 
nám tieto výrobky vrátiť v rámci Záruky spokojnosti Amway v súlade s podmienkami záruky 
uvedenej na internetových stránkach Amway www.amway.sk. Uplatnenie si Záruky spokojnosti 
Amway neovplyvňuje možnosť uplatnenia zákonnej záruky.  

b. Pri vrátení výrobku v rámci Záruky spokojnosti Amway použite náš bežný formulár na vrátenie 
tovaru. 

Právo na odstúpenie od zmluvy -- Od tejto zmluvy máte právo odstúpiť do 14 dní bez udania 
dôvodu.  Právo na odstúpenie od zmluvy si môžete uplatniť spôsobom stanoveným na 
internetových stránkach https://www.amway.sk/return-policy  
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