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Pogoji in določila za Amwayeva ponavljajoča naročila 

 

Navedeni Pogoji in določila za Amwayeva ponavljajoča naročila (»Pogoji za ponavljajoča 
naročila«) se sklenejo med vami in Amway Hungaria Marketing Kft.,1139 Budapest, Váci út 99. 
Balance Hall, Hungary (»Amway«). Če se prijavite na Amwayeva ponavljajoča naročila 
(»ponavljajoča naročila«), se strinjate, da veljajo tudi Splošni pogoji in določila za stranke, ki jih 
lahko najdete na [www.amway.si/contractual-documents]. Prosimo, da te Pogoje za ponavljajoča 
naročila natančno preberete. 

Če so določbe v teh Pogojih za ponavljajoča naročila v nasprotju s Pogoji in določili za stranke, 
prevladajo določbe Pogojev za ponavljajoča naročila. 

 

(1) Kaj so ponavljajoča naročila? 

a. Ponavljajoča naročila so posebej zasnovana storitev za nakupovanje, ki temelji na priročnosti 
ponavljajočih naročil. S prijavo na storitev se strinjate s samodejnim pošiljanjem določenih izdelkov 
in ustrezno bremenitvijo računa prek kreditne kartice ali kakršnega koli drugega veljavnega načina, 
in sicer redno na način, ki ga določite na www.amway.si.  

b. Ponavljajoča naročila so na voljo za omejen izbor izdelkov, ki ga določa Amway na 
www.amway.si, in se lahko spremeni na podlagi enostranske Amwayeve odločitve. 

c. Ko se prijavljate na storitev, ste upravičeni do naslednjih ugodnosti: 

I. Za stranke velja 5-% popust od 1. ponavljajočega naročila naprej; 
II. Za NAP-e velja 15-% popust (polna TV/VP) pri vsakem 3. ponavljajočem naročilu.  

d. Izdelki bodo za vas naročeni vsak mesec, kar je minimalni cikel, ali pa z drugačno frekvenco, ki 
je na voljo na www.amway.si, glede na vaše želje.  

e. Vrednost nakupov ni omejena z maksimalno vrednostjo in oddate lahko poljubno število 
ponavljajočih naročil ter za vse izdelke, ki so na voljo za ponavljajoča naročila.   

 

(2) Kako lahko oddam naročilo? 

a. Izpolnite spletni obrazec za ponavljajoče naročilo in izberite izdelke, ki jih želite redno prejemati, 
ter dan, na katerega naj bodo oddana naročila (med 1. in 25. v mesecu). 

b. Če želi NAP dodati nov izdelek, spremeniti količino izdelkov ali pogostost pošiljanja, mora oddati 
novo ponavljajoče naročilo in začeti nov cikel po postopku, ki je na voljo na spletni strani.  Stranke 
lahko kadar koli spremenijo podrobnosti ponavljajočega naročila po postopku, ki je na voljo na 
spletni strani. NAP-i in stranke lahko aktivno ponavljajoče naročilo kadar koli začasno ustavijo ali 
pa prekličejo v skladu s 4. členom teh Pogojev. 
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c.  Naročil v skladu s Pogoji za ponavljajoča naročila ni mogoče združiti z rednimi naročili ali 
pošiljanjem teh rednih naročil ali z drugimi Amwayevimi posebnimi ponudbami, razen če je to 
izrecno omenjeno v pogojih zadevnih posebnih ponudb. Naročil v skladu s Pogoji za ponavljajoča 
naročila pod nobenim pogojem ni mogoče združiti z NAP-ovim popustom za prvo naročilo. 

 

(3) Cena izdelka. 

Cena posameznega izdelka bo trenutna cena, ki bo veljala v času posameznega ponavljajočega 
naročila. Cene bomo občasno prilagajali tako kot za vse ostale izdelke. V tem primeru popust 
ostane enak. Na naši spletni strani www.amway.si redno preverjajte, kakšne so trenutne cene, ki 
veljajo za vaše naslednje naročilo. Če se ne strinjate s prilagoditvijo cen, lahko to pogodbo kadar 
koli prekinete, tako kot je določeno v 4. členu teh Pogojev. TV/VP, dodeljeni posameznemu 
izdelku, lahko Amway kadar koli enostransko spremeni iz kakršnega koli razloga. 

 

(4) Preklic ponavljajočega naročila. 

a. Če se odločite, da izdelkov ne želite več prejemati, lahko svojo odločitev kadar koli prekličete, 
tako da svoje ponavljajoče naročilo deaktivirate na www.amway.si.  

Ponavljajoče naročilo bo samodejno prekinjeno, če in ko: 

I. bo pogodba za NAP-e preklicana ali ne bo obnovljena/nekdo odstopi od pogodbe za NAP-
e. 

II. na NAP-ovi in strankini kreditni kartici ni dovolj sredstev.  

 

(5) Dostava in pošiljanje 

Vaša naročila bodo dostavljena tako, kot je opisano tukaj: www.amway.si/payment-delivery-
options. Tako kot za ostala naročila izdelkov veljajo redni lokalni stroški dostave. 

Če izdelek trenutno ni na voljo, je ponavljajoče naročilo zadržano, razen če na obrazcu za 
ponavljajoče naročilo izrecno navedete drugače. Ponavljajoče naročilo lahko kadar koli nadaljujete. 
Stroški dostave bodo ustrezno prilagojeni, glede na dejansko vrednost izdelkov, ki so na voljo za 
vaše ponavljajoče naročilo.  

Izdelek bo dostavljen na naslov, ki ga izberete na obrazcu za ponavljajoče naročilo, po potrebi pa 
ga lahko kadar koli spremenite. Če spremenite svoj naslov v glavnem profilu, se naslov za dostavo 
vaših ponavljajočih naročil NE bo avtomatsko spremenil. 

 

(6) Plačilo 

Za ponavljajoča naročila sprejemamo samo plačila s kreditnimi karticami.  

 

(7) Vračila  
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a. Velja zakonsko določeno jamstvo. 

b. Če prejmete poškodovan izdelek, ga bomo zamenjali takoj, ko izdelek vrnete v skladu s Politiko 
vračanja izdelkov.  

c. Vračila na podlagi zakonsko določenega jamstva ne vplivajo na vaše ponavljajoče naročilo. 

 

(8) Amwayevo jamstvo za zadovoljstvo 

a. Če iz kakršnega koli razloga niste zadovoljni z izdelki, naročenimi v okviru Amwayevih 
ponavljajočih naročil, lahko te izdelke vrnete na podlagi Amwayevega jamstva za zadovoljstvo pod 
garancijskimi pogoji, ki so določeni na www.amway.si. Če izkoristite Amwayevo jamstvo za 
zadovoljstvo, to ne vpliva na vaše zakonsko določeno jamstvo.  

b. Pri vračilu izdelka v okviru Amwayevega jamstva za zadovoljstvo uporabite naš običajni obrazec 
za vračila. 

Pravica do odstopa – Od te pogodbe lahko odstopite v roku 14 dni, pri čemer vam ni treba 
navesti razloga. Pravico do odstopa lahko uveljavljate tako, kot je navedeno v 
www.amway.si/return-policy  
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