
1. Запитання: Яка продукція бере участь в акції?
Відповідь: В акції беруть участь продукти, зазначені нижче у таблиці:

2. Запитання: Який строк дії акції?
Відповідь: Знижки на обрані товари діють з 12:00 24 січня до 23:55 31 січня 2023 року, або поки акційна продукція є в наявності.

3. Запитання: Чи може акція бути завершена достроково?
Відповідь: Акція може бути достроково завершена, якщо попит на акційні товари перевищить прогнозовані продажі. Якщо при 
оформленні замовлення товар закінчився на складі, акція на цей товар припиняє діяти у цій локації.

4. Запитання: Де та як я можу взяти участь в акції?
Відповідь: Акція діє у всіх каналах продажу на території України: на сайті amway.ua та у в Центрі Amway у м. Київ.

5. Запитання: Хто може взяти участь в акції?
Відповідь: В акції можуть взяти участь усі зареєстровані Клієнти, Привілейовані учасники та Незалежні підприємці Amway.
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120571 Nutrilite™ 
Balance
Within™ 
Пробіотик

20% 1 620,00 1 296,00 1 379,00 1104,00 29,69 1 149,2

120497 Nutrilite™ 
Протеїновий 
порошок у 
пакетиках-
стіках

15% 789,00 671,00 671,00 571,00 14,45 559,2
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6. Запитання: Скільки разів можна взяти участь в акції? 
Відповідь: В акції можна взяти участь необмежену кількість разів, поки товар є в наявності

7. Запитання: Чи відображається ціна зі знижкою в каталозі на акційний товар? 
Відповідь: Ціну з урахуванням знижки можна побачити тільки у кошику на сайті amway.ua. 

8. Запитання: Чи зменшуються Бали (PV) та Величина обігу (BV)? 
Відповідь: Ні, купуючи акційні продукти з цієї Спеціальної пропозиції, ви отримаєте повні PV та BV.

9. Запитання: Якщо я видалив кошик, у якому спрацювала акція? 
Відповідь: 
• Якщо Ви видалили кошик, не підтвердивши та не оплативши товари, то акція має знову спрацювати у кошику при розміщенні
нового замовлення. 
• Якщо Ви підтвердили замовлення у кошику, але не оплатили його, то акція має знову спрацювати в кошику при розміщенні
нового замовлення. 

10. Запитання: Якщо я оформляю консолідоване замовлення, у кого спрацює акція? 
Відповідь: Акція спрацює у всіх учасників консолідованого замовлення. 

11. Запитання: Якщо я оформив замовлення з оплатою банківською карткою, але не сплатив його, чи можу я повторно 
отримати знижку за акцією в іншому замовленні? 
Відповідь: Якщо Ви оформили замовлення з оплатою банківською карткою, але не оплатили його та, з якоїсь причини, не 
збираєтеся цього робити, то ви можете оформити повторне замовлення із застосуванням цієї акції. Але якщо ви хочете, щоб у 
замовленні спрацювали інші актуальні акції, будь ласка, зачекайте 20 - 30 хвилин. За цей час попереднє замовлення 
автоматично скасується, і всі знижки, що застосовуються за умовами акції, знову стануть доступні. За 30 хвилин замовлення 
можна оформляти повторно. 

12.Запитання: Як я зрозумію на сайті, що отримав знижку на акційні товари у кошику?
Відповідь: У кошику на сайті з'явиться повідомлення, що Ви отримали знижку на акційний товар. Деталі можна переглянути
натиснувши кнопку «Знижка». 
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