
Az Amway a kiegészítő kosár bevezetésével támogatja azokat a hűséges vásárlókat, akik nem tudnak, vagy 

nem akarnak az interneten vásárolni. 

A vásárlók többsége elégedetten fogja tapasztalni, mennyire egyszerű a tájékozódás, a termékvásárlás és az online 

rendelésleadás az Amway megújult weboldalán. Ám vannak vásárlók, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel, 

mások pedig nem szívesen vásárolnak az interneten. A kiegészítő kosár segítségével e vásárlók nevében vásárolhatsz 

termékeket, így ők továbbra is hozzáférhetnek az Amway minőségi termékeihez.    

A kiegészítő kosár használatakor közvetítőként jársz el, melyre kiegészítő feltételek vonatkoznak. Elsődleges 

Amway Üzleti vállalkozói szerződésed feltételei változatlanul érvényben maradnak.

Közvetítőként termékeket ajánlasz az Amway nevében, de saját neved alatt, összegyűjtöd a vásárlói rendeléseket és a 

termékek árát, majd továbbítod a pénzt az Amway részére. A kiegészítő kosárral kiszolgált vásárlók a teljes 

kiskereskedelmi árat fizetik, ami megegyezik a Vendégek által fizetett árral (Beszerzési ár áfával + 25%), melyből 

kedvezmény csak az Amway engedélyével érvényesíthető. A kiegészítő kosárra vonatkozó feltételek értelmében a 

vásárlónak nyugtát (az aláírt megrendelőlapot) vagy közvetítőként kiállított számlát kell adnod, illetve kérésre 

mindkettőt biztosítanod kell.  

Ha szeretnéd kiszolgálni azokat a vásárlókat, akik nem tudnak, vagy nem akarnak az interneten vásárolni, 

kötelező jelleggel a kiegészítő kosarat kell használnod. 

A vásárlói termékrendelésekhez nem használhatod a személyes bevásárlókosarad; ez csak a saját fogyasztásra vagy 

üzleti célra szolgáló (például termékbemutatókhoz szükséges) termékekhez használható. Ha egyszerre rendelsz 

termékeket saját magad részére és a kiegészítő kosárban, akkor csak egy szállítási költséget kell fizetned. (A 

rendeléseket csak egy szállítási címre kérheted.)

Magyarországon a kiegészítő kosárban leadott rendelések nem tartalmazhatnak Táplálkozás kategóriába 

tartozó termékeket. A piaci szabályozások miatt nem vásárolhatsz Táplálkozás kategóriába tartozó termékeket 

vásárlóidnak, ez a szabályozás a kiegészítő kosárra is érvényes. A Regisztrált Vásárlók, Vendégek, Amway Üzleti 

Vállalkozók, Törzsvásárló Plusz és Törzsvásárló státuszú tagok kizárólag saját fogyasztásra vásárolhatnak 

Táplálkozással kapcsolatos termékeket. 

A kiegészítő kosárban leadott rendelésekre pontérték (PÉ), kereskedelmi forgalmi érték (KF) és 

kiskereskedelmi árrés jár – a Beszerzési ár alapján számolva- de a Core Plus+ Vevői Értékesítési Ösztönzőbe 

(VÉÖ) nem számít bele.

A kiegészítő kosár segít megtartani hűséges vásárlóidat, akik egyébként a továbbiakban elpártolnának az Amway-től. 

Ám fontos szem előtt tartanod a következőt: A Core Plus+ VÉÖ megszerzésébe csak a regisztrált vásárlók által 

generált Hitelesített Vásárlói Forgalom számít bele, és a kiegészítő kosárral kiszolgált vásárlók nem vehetnek részt a 

regisztrált vásárlóknak kínált programokban és szolgáltatásokban (melyek célja a vásárlói forgalom növelése és a 

folyamatosság fenntartása).
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HOGYAN TÖRTÉNIK A VÁSÁRLÓK KISZOLGÁLÁSA A 

KIEGÉSZÍTŐ KOSÁRRAL?

1. Aktiváld a kiegészítő kosarat a 

személyes kosaradnál.

2. Olvasd el és fogadd el a 

kiegészítő kosárra vonatkozó 

feltételeket. 

Amikor először aktiválod a 

kiegészítő kosarat, egy felugró 

ablak fog megjelenni, amelyben el 

kell fogadnod a feltételeket. 

A feltételekre mutató link két helyen 

is megtalálható a kiegészítő 

kosárnál.

3. Töltsd le a megrendelőlapot, és 

rögzítsd rajta a vásárló rendelését.

Saját biztonságod érdekében kérd 

meg a vásárlót, hogy írja alá a 

kitöltött megrendelőlapot. (Digitális 

aláírás is megfelel.) A kiegészítő 

kosárban leadott rendelésekre PÉ 

határérték nem vonatkozik.  

4. Add le a rendelést a kiegészítő 

kosáron keresztül.

5. Az Amway a megrendelőlapon 

szereplő szállítási címre fogja 

kiszállítani a termékeket.

Ha a saját címedre kéred 

a termékeket, neked kell átadnod 

őket a vásárlónak.

6. Őrizd meg az aláírt megrendelőlap 

egy példányát. 

Őrizz meg egy példányt a saját 

archívumodban, mert az Amway 

kérheti a megrendelőlap 

bemutatását.

7. Ha a vásárló számlát kér, állítsd 

ki a számlát.  
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Segíts a vásárlóknak 

a regisztrációban: 

mindannyian jobban jártok!

A kiegészítő kosárral történő termékvásárlások nem 

számítanak bele a Core Plus+ Kiegészítő Ösztönző 

és a Vevői Értékesítési Ösztönző megszerzésébe. 

A kiegészítő kosáron kersztül történő rendelésnél 

a vásárlóknak többet kell fizetniük a termékekért. 

Ha tehát a vásárló bizonytalan abban, hogy 

érdemes-e használt az Amway új weboldalát 

a vásárlásra:

• Mondd el neki, milyen előnyökkel jár 

a Regisztrált Vásárlói státusz: 

o Kedvezőbb áron juthat hozzá a 

termékekhez: Beszerzési ár áfával +10%, 

szemben a Kiegészítő kosárnál és a 

Vendégek esetén érvényes árral, ami a 

Beszerzési ár áfával +25%*.

o Részt vehet a speciális kedvezményekkel 

járó promóciókban: Amway Ismétlődő 

rendelések, Amway Most Loved

termékek, Amway Most Loved

termékcsomagok és bizonyos érték fölött 

ingyenes szállítás.

o Bármikor leadhatja a rendelését.

• Segíts a vásárlónak az online regisztrációban: 

Küldj neki regisztrációs linket, és ismertesd az 

egyszerű folyamat lépéseit. 

• Mutasd be a vásárlás új módját.

* A Regisztrált Vásárlók 12%-kal kevesebbért juthatnak hozzá a 

termékekhez, mint a Kiegészítő kosárral vásárlók és a Vendégek. 


