
Amway ponúka svojim verným zákazníkom, ktorí nemôžu alebo nechcú nakupovať online, 

Extra košík na zadávanie objednávok.

Väčšina zákazníkov ocení, ako ľahko sa budú môcť pohybovať na vylepšených internetových stránkach 

Amway, sledovať výrobky Amway a objednávať ich priamo online. Niektorí zákazníci však nemajú prístup 

na internet a iným zas nemusí vyhovovať online nákup. Pomocou Extra košíka môžete zakúpiť výrobky v 

mene týchto vybraných zákazníkov a poskytnúť im prístup k vysokokvalitným výrobkom Amway.

V prípade, že využijete Extra košík, vystupujete ako komisionár podľa ďalších zmluvných 

podmienok. Zmluvné podmienky Vašej primárnej zmluvy VPA zostávajú nezmenené.

Ako komisionár ponúkate produkty v mene spoločnosti Amway, ale vo vlastnom mene inkasujete 

objednávky a platby zákazníkov a následne ich preposielate spoločnosti Amway. Zákazníci, ktorí využijú 

Extra košík, platia plnú maloobchodnú cenu, t. j. cenu pre Hosťa (o 25 % viac ako cena pre VPA), bez 

zliav, pokiaľ nie sú schválené spoločnosťou Amway. Podľa zmluvných podmienok, ktoré sa uplatňujú pri 

využití Extra košíka, ste povinní zákazníkovi poskytnúť potvrdenie (podpísaný objednávkový formulár) 

alebo faktúru, ktorú môžete vytvoriť ako komisionár, prípadne oboje, ak Vás zákazník o to požiada.  

Na zadávanie objednávok pre zákazníkov, ktorí nemôžu alebo nechcú nakupovať cez internetové 

stránky Amway, je potrebné použiť Extra košík. 

Môj osobný košík nie je možné využívať na nákupy pre zákazníkov. Je určený len na výrobky pre Vašu 

vlastnú spotrebu alebo na obchodné účely (napríklad na predvádzanie výrobkov). Ak si objednáte 

produkty pre seba prostredníctvom osobného nákupného košíka a Extra košíka súčasne, zaplatíte len 

jedno poštovné. (Každá objednávka môže obsahovať iba jednu dodaciu adresu.)

Pri objednávkach cez Extra košík získate B.h./R.o. (na základe ceny pre VPA) a maloobchodnú 

maržu – ale nie Core plus+ odmenu CSI.

Extra košík Vám pomôže udržať si verných zákazníkov, ktorí by inak mohli prestať nakupovať výrobky 

Amway. Majte však na pamäti, že: len predaj pre overených zákazníkov registrovanými zákazníkmi sa 

započítavajú do Core plus+ CSI a zákazníci, ktorí využijú Extra košík, nezískavajú výhody z programov 

a služieb ponúkaných registrovaným zákazníkom (tie sú určené na zvýšenie objemu a konzistentnosti 

predaja zákazníkom).
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AKO OBSLÚŽIŤ ZÁKAZNÍKOV POMOCOU 

EXTRA KOŠÍKA ?

1. Extra košík aktivujete z časti Môj 

osobný košík.

2. Prečítajte si a prijmite zmluvné 

podmienky vzťahujúce sa na Extra 

košík. 

Pri prvej aktivácii Extra košíka sa objaví 

vyskakovacie okno so Zmluvnými 

podmienkami Extra košíka, ktoré 

musíte prijať, aby ste mohli pokračovať. 

(Zmluvné podmienky Extra košíka 

môžete kedykoľvek získať v hornej a 

dolnej časti obrazovky Extra košíka.)

3. Stiahnite si objednávkový formulár 

a zaznamenajte objednávku 

zákazníka.

V záujme Vašej bezpečnosti si od 

zákazníka vyžiadajte podpis na 

vyplnenom formulári (digitálny podpis je 

prijateľný). Všimnite si, že na 

objednávky do Extra košíka nie je 

stanovený žiadny limit B.h.  

4. Spracujte objednávku pomocou 

Extra košíka.

5. Amway odošle výrobky na dodaciu 

adresu uvedenú v objednávke.

Ak budú zaslané Vám, doručíte ich 

zákazníkovi.

6. Uložte si duplikát podpísaného 

objednávkového formulára. 

Uchovajte si ho ako záznam z predaja, 

keďže Amway si ho môže vyžiadať.

7. Vytvorte faktúru, ak o ňu zákazník 

požiadal.  
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Pomoc zákazníkom pri 

registrácii, ktorá je výhodná 

pre obe strany

Na nákupy pomocou Extra košíka sa nevzťahuje 

odmena Core plus+ CSI a zákazníci, ktorí budú 

využívať Extra košík zaplatia vyššiu sumu. Teda 

ak si zákazník nie je istý, že si výrobky objedná 

cez novú internetovú stránku Amway:

• Vysvetlite mu, aké výhody vyplývajú 

z registrovaného členstva: 

o Nižšie ceny výrobkov: Za výrobky 

zaplatia o 10 % viac ako VPA, 

v porovnaní so zákazníkmi a Hosťami, 

ktorí využívajú Extra košík a zaplatia o 

25 % viac ako VPA*

o Získajte prístup k mimoriadnym 

cenovým zvýhodneniam, vďaka 

ktorým ušetríte: Opakujúce sa 

objednávky Amway, AML, Amway 

Most Loved balíčky od Amway a 

dopravu zadarmo pri objednávkach 

nad určitú sumu.

o Objednávky je môžné zadávať 

kedykoľvek.

• Pomoc zákazníkom pri online registrácii.

Pošlite im odkaz na registráciu a vysvetlite 

jednoduchý postup. 

• Predveďte im nový spôsob nakupovania.

* Iný spôsob výpočtu cien: Registrovaní zákazníci platia o 12 % menej 

ako zákazníci a Hostia, ktorí využívajú Extra košík (cena pre 

Hostí/zákazníkov využívajúcich Extra košík je 100 %, v porovnaní 

s registrovanými zákazníkmi, ktorí platia 88 %). 


