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Amway™ periodisko pasūtījumu noteikumi un nosacījumi 

 

Šie Amway periodisko pasūtījumu noteikumi un nosacījumi (tālāk tekstā — “PP noteikumi”) ir 
saistoši jums un uzņēmumam Amway Italia S.r.l., Viale Liguria 24, I-20143 Milan, Itālija (tālāk 
tekstā — “Amway”). Abonējot Amway periodiskos pasūtījumus (“PP”), jūs atzīstat, ka tiek 
piemēroti arī vispārīgie noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz klientiem www.amway-latvia.com 
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos PP noteikumus. 

Ja šie PP noteikumi un uz klientiem attiecināmie noteikumi un nosacījumi ir pretrunīgi, prioritāte ir 
piešķirama attiecīgajiem PP noteikumu nosacījumiem. 

 

(1) Kas ir periodiskie pasūtījumi (PP)? 

a. Periodiskie pasūtījumi ir īpašs iegādes pakalpojums, kas nodrošina periodisku pasūtījumu 
sniegtās ērtības. Abonējot šo pakalpojumu, jūs piekrītat noteiktu produktu automātiskai piegādei, 
par ko regulāri tiek ieturēta attiecīga maksa, izmantojot kredītkarti vai citu maksāšanas veidu, kuru 
norādāt vietnē www.amway-latvia.com.  

b. Periodiskajiem pasūtījumiem tiek piedāvāts ierobežots produktu sortiments, kuru Amway norāda 
vietnē www.amway-latvia.com, un tas var tikt mainīts pēc Amway ieskatiem. 

c. Abonējot šo pakalpojumu, jums ir tiesības saņemt šādas priekšrocības: 

I. Klientiem tiek piešķirta 5% atlaide, sākot ar pirmo periodisko pasūtījumu. 
II. Amway neatkarīgajiem uzņēmējiem — katram trešajam periodiskajam pasūtījumam tiek 

piemērota 15% atlaide (pilns BV PV).  

d. Produkti tiek pasūtīti vienreiz mēnesī (minimālais cikls) vai ar atšķirīgu intervālu, kuru varat 
izvēlēties vietnē www.amway-latvia.com.  

e. Netiek piemēroti maksimālā iegādes apjoma ierobežojumi, kā arī netiek ierobežots periodisko 
pasūtījumu skaits, un var pasūtīt jebkādus produktus no periodiskajiem pasūtījumiem pieejamā 
produktu klāsta.   

 

(2) Kā pasūtīt? 

a. Aizpildiet periodiskā pasūtījuma veidlapu tiešsaistē, norādot produktus, kurus vēlaties regulāri 
saņemt, kā arī pasūtījumu datumu (periodā no mēneša 1. līdz 25. datumam). 

b. Ja Amway neatkarīgais uzņēmējs vēlas pievienot jaunu produktu, vai arī mainīt daudzumu vai 
pasūtījumu biežumu, Amway neatkarīgajam uzņēmējam ir jāiesniedz jauns periodiskais pasūtījums 
un jāsāk jauns cikls, izpildot tīmekļa vietnē pieejamo procedūru.  Klienti var mainīt PP datus 
jebkurā brīdī, izpildot tīmekļa vietnē pieejamo procedūru. Gan Amway neatkarīgais uzņēmējs, gan 
klienti var jebkurā brīdī apturēt vai atcelt aktīvu PP atbilstoši nosacījumiem, kas ietverti šo 
noteikumu 4. punktā. 
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c. Pasūtījumus, uz kuriem attiecas PP noteikumi, nevar kombinēt ar parastajiem pasūtījumiem, 
parasto pasūtījumu piegādi vai citām Amway akcijām, izņemot gadījumus, kad tas skaidri norādīts 
attiecīgās akcijas nosacījumos. Pasūtījumiem, uz kuriem attiecināmi PP noteikumi, nekādā 
gadījumā nevar piemērot Amway neatkarīgā uzņēmēja pirmā pasūtījuma atlaidi. 

 

(3) Produktu cena. 

Katra pasūtījumā ietvertā produkta cena ir attiecīgā produkta cena katra periodiskā pasūtījuma 
veikšanas brīdī.  Cena tāpat kā visām pārējām precēm periodiski tiks mainīta. Šādā gadījumā 
atlaide paliek nemainīga. Lai uzzinātu cenu, kas tiks attiecināta uz jūsu nākamo pasūtījumu, 
regulāri apmeklējiet mūsu vietni www.amway-latvia.com . Ja nepiekrītat cenu pielāgošanai, varat 
jebkurā brīdī izbeigt šī līguma darbību atbilstoši nosacījumiem, kas ietverti šo noteikumu 4. punktā. 
Jebkuram produktam piešķirto punktvērtību/komercvērtību uzņēmums Amway var vienpusēji 
mainīt jebkurā brīdī un jebkāda iemesla dēļ. 

 

(4) Periodiskā pasūtījuma izbeigšana. 

a. Ja vairs nevēlaties saņemt attiecīgos produktus, varat jebkurā brīdī savu periodisko pasūtījumu 
iestatīt kā neaktīvu vietnē www.amway-latvia.com.  

PP tiek automātiski izbeigts, ja: 

I. Amway neatkarīgā uzņēmēja līgums tiek izbeigts vai netiek atjaunots/Amway neatkarīgā 
uzņēmēja līgums tiek lauzts; 

II. Amway neatkarīgā uzņēmēja vai klienta kredītkartē nav pietiekami daudz naudas līdzekļu 
apmaksai.  

 

(5) Piegāde 

Jūsu pasūtījumi tiks piegādāti atbilstoši šajā vietnē sniegtajam paskaidrojumam: https:// 
www.amway-latvia.com/payment-delivery-options. Tiek attiecinātas tādas pašas vietējās piegādes 
izmaksas kā uz pārējiem produktu pasūtījumiem. 

Ja kāds produkts īslaicīgi nav pieejams, periodiskais pasūtījums tiek aizturēts, izņemot gadījumus, 
kad periodiskā pasūtījuma veidlapā ir norādīts citādi. Periodisko pasūtījumu var atsākt jebkurā 
brīdī. Piegādes maksa tiks attiecīgi pielāgota, ņemot vērā faktisko produktu daudzumu, kas ir 
pieejams jūsu periodiskā pasūtījuma izpildei.  

Produkti tiks piegādāti uz adresi, kuru norādījāt PP veidlapā un kuru jebkurā brīdī varat mainīt, ja 
nepieciešams. Mainot adresi galvenajā profilā, PP piegādes adrese NETIEK automātiski mainīta. 

 

(6) Apmaksa 

Periodisko pasūtījumu apmaksai tiek pieņemti tikai maksājumi ar kredītkarti.  
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(7) Atpakaļsūtīšana  

a. Tiek attiecināta likumā noteiktā garantija. 

b. Ja saņemsit bojātu produktu, mēs to nekavējoties nomainīsim, tiklīdz produkts tiks nosūtīts 
atpakaļ atbilstoši parastajai atpakaļsūtīšanas politikai.  

c. Preču atpakaļsūtīšana atbilstoši likumā noteiktajai garantijai neietekmē jūsu periodisko 
pasūtījumu. 

 

(8) Amway apmierinātības garantija 

a.Ja kāda iemesla dēļ neesat apmierināts ar produktiem, kas pasūtīti ar Amway periodiskajiem 
pasūtījumiem, varat nosūtīt atpakaļ šos produktus atbilstoši Amway apmierinātības garantijas 
nosacījumiem, kas atrodami vietnē www.amway-latvia.com. Amway apmierinātības garantijas 
izmantošana neietekmē likumā noteikto garantiju.  

b. Nosūtot atpakaļ kādu produktu atbilstoši Amway apmierinātības garantijai, ir jāizmanto vispārīgā 
atpakaļsūtīšanas veidlapa. 

Tiesības atsaukt līgumu — jums ir tiesības atsaukt šo līgumu 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu. 
Tiesības atsaukt līgumu var īstenot atbilstoši nosacījumiem, kas ir atrodami vietnē https:// 
www.amway-latvia.com/return-policy.  
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