Amway™ kordustellimuste tingimused

Need Amway kordustellimuste tingimused („KT tingimused”) on sõlmitud teie ja ettevõtte Amway
Italia S.r.l., Viale Liguria 24, I-20143 Milano, Itaalia („Amway“) vahel. Amway kordustellimuse
(„KT“) loomisel võtate teadmiseks, et kehtivad ka üldised klienditingimused aadressil www.amwayestonia.com/amway-recurring-order Lugege KT tingimused hoolikalt läbi.
Juhul kui KT tingimuste ja klienditingimuste vahel esineb vastuolusid, kehtivad KT asjaomased
sätted.

1)

Mis on kordustellimused (KT)?

a. Kordustellimus on spetsiaalne ostuteenus, mis põhineb korduvate tellimuste mugavusel.
Teenuse tellimisel nõustute teatud toodete automaatse saatmise ja asjakohase summa regulaarse
mahavõtmisega teie krediitkaardilt või muu kohaldatava makseviisi kaudu, mille määratlete
veebisaidil www.amway-estonia.com
b. Kordustellimusi pakutakse piiratud tootevalikule, mille Amway on määratlenud veebisaidil
www.amway-estonia.com ja mida Amway võib oma äranägemise järgi muuta.
c. Teenuse tellimisel on teil õigus saada järgmisi eeliseid.
I.
II.

Klientidele kohaldub alates 1. kordustellimusest 5% allahindlus.
ABO-dele kohaldub igale 3. kordustellimusele 15% allahindlus (täielik BV PV).

d. Tooteid tellitakse teie jaoks kord kuus, mis on minimaalne tsükkel, või veebisaidil www.amwayestonia.com saada oleva muu intervalliga, mille võite ise valida.
e. Maksimaalset ostumahu piirangut ei ole ja igaüks võib esitada nii palju kordustellimusi, kui
soovib, ning kõigile toodetele, mis on kordustellimuste puhul saadaval.

2) Kuidas tellida?
a. Täitke veebis kordustellimuse vorm, lisades sellele toote(d), mida soovite regulaarselt saada, ja
määrates, millistel kuupäevadel tuleb tellimused esitada (kuupäevavahemikus 1.–25.).
b. Kui ABO soovib lisada uue toote, muuta kogust või sagedust, peab ta esitama uue
kordustellimuse ja alustama uut tsüklit, toimides veebisaidil näidatud viisil. Kliendid võivad KT
üksikasju muuta igal ajal, toimides veebisaidil näidatud viisil. Aktiivse KT võivad peatada või
tühistada nii ABO-d kui ka kliendid siinsete tingimuste 4. punkti kohaselt.
c. KT tingimuste kohaseid tellimusi ei saa kombineerida tavatellimuste ega nende tavatellimuste
saatmise või muude Amway pakkumistega, välja arvatud juhul, kui asjakohaste pakkumiste
tingimustes on sõnaselgelt teisiti öeldud. KT tingimuste kohaseid tellimusi ei saa ühelgi juhul
kombineerida ABO esimese tellimuse allhindlusega.
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3) Toote hind
Üksiku toote hind on iga kordustellimuse esitamise ajal kehtiv hind. Hinda korrigeeritakse
regulaarselt, nagu kõigi muude kaupade puhul. Sellisel juhul jääb allahindlus samaks. Oma
järgmisele tellimusele kohalduvat hinda vaadake regulaarselt meie veebisaidilt www.amwayestonia.com . Kui te pole hinna korrigeerimisega nõus, võite selle lepingu igal ajal lõpetada siinsete
tingimuste 4. punkti kohaselt. Mis tahes tootele määratud PV/BV väärtust võib Amway oma
äranägemise järgi igal ajal põhjust esitamata muuta.

4) Kordustellimuse lõpetamine
a. Kui te ei ole toodete saamisest enam huvitatud, võite sellest igal ajal loobuda, seades
kordustellimuse veebisaidil www.amway-estonia.com passiivsesse režiimi.
KT lõpeb automaatselt järgmistel juhtudel:
I.
II.

(5)

kui ABO tellimus lõpetatakse või seda ei uuendata või kui ABO loovutab lepingu;
kui ABO ja klientide maksekaardil pole piisavalt vahendeid.

Tarne ja saatmine

Teie tellimused tarnitakse nii, nagu on selgitatud aadressil https://www.amwayestonia.com/payment-delivery-options. Kohalduvad kohalikud saatekulud, nagu ülejäänud
tootetellimuste puhul.
Kui mõni toode pole ajutiselt saadaval (PAS), pannakse kordustellimus ootele, välja arvatud juhul,
kui olete oma kordustellimuse vormil teisiti märkinud. Saate oma kordustellimust igal ajal jätkata.
Selle järgi kohandatakse ka saatekulusid, võttes arvesse teie kordustellimuse jaoks saada olevate
toodete tegelikku hulka.
Toode saadetakse aadressile, mille valisite KT vormil ja mida võite soovi korral igal ajal muuta.
Aadressi muutmine põhiprofiilil EI muuda automaatselt teie kordustellimuste tarneaadressi.

6) Maksmine
Aktsepteerime krediitkaardimakseid ainult KT puhul.

7) Tagastamine
a. Kehtib seadusjärgne garantii.
b. Kui saate defektse toote, asendame selle viivitamatult, kui olete toote meile tavapärase
tagastuseeskirja alusel tagastanud.
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c. Seadusjärgse garantii alusel tagastatud tooted ei mõjuta teie kordustellimust.

8) Amway rahulolugarantii
a. Kui te ei ole mõne Amway kordustellimuse kaudu tellitud tootega mis tahes põhjusel rahul, võite
need tooted tagastada Amway rahulolugarantii alusel, mille sätted leiate veebisaidilt www.amwayestonia.com. Amway rahulolugarantii kasutamine ei mõjuta teie seadusjärgset garantiid.
b. Kui tagastate toote Amway rahulolugarantii tingimuste alusel, kasutage meie tavalist
tagastusvormi.
Loobumisõigus – teil on õigus sellest lepingust põhjust esitamata 14 päeva jooksul loobuda.
Loobumisõiguse kasutamise sätted leiate veebilehelt https:// www.amway-estonia.com/returnpolicy
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