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Όροι & Κανονισμοί των Επαναλαμβανόμενων Παραγγελιών Amway™ 

 

Οι παρόντες Όροι & Κανονισμοί των Επαναλαμβανόμενων Παραγγελιών Amway («Όροι των 
ΕΠ») συνάπτονται μεταξύ εσάς και της Amway Hellas, Αγίας Άννης 8, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 182 
33 Πειραιάς, Ελλάδα, («Amway»). Εάν εγγραφείτε στις Επαναλαμβανόμενες Παραγγελίες Amway 
(«EΠ»), αναγνωρίζετε επίσης ότι ισχύουν και οι Γενικοί Όροι & Κανονισμοί για τους Πελάτες που 
είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο www.amway.gr. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες 
Όρους των ΕΠ. 

Σε περίπτωση αντιφατικών διατάξεων μεταξύ των παρόντων Όρων των ΕΠ και των Όρων & 
Κανονισμών για τους Πελάτες, θα υπερισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των Όρων των ΕΠ. 

 

(1) Τι είναι οι Επαναλαμβανόμενες Παραγγελίες (ΕΠ); 

α. Οι Επαναλαμβανόμενες Παραγγελίες είναι μια ειδικά σχεδιασμένη υπηρεσία αγορών που έχει 
ως βάση την ευκολία των επαναλαμβανόμενων παραγγελιών. Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία, 
αποδέχεστε τις αυτόματες αποστολές συγκεκριμένων προϊόντων και την κατάλληλη χρέωση του 
λογαριασμού σας μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος τρόπου πληρωμής, 
σε τακτική βάση που καθορίζετε από εσάς στον ιστότοπο www.amway.gr.  

β. Οι Επαναλαμβανόμενες Παραγγελίες προσφέρονται για μια περιορισμένη λίστα προϊόντων, η 
οποία καθορίζεται από την Amway στον ιστότοπο www.amway.gr και η οποία μπορεί να αλλάξει 
σύμφωνα με μονομερή απόφαση της Amway. 

γ. Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία δικαιούστε να λάβετε τα ακόλουθα προνόμια: 

I. Για τους Πελάτες ισχύει έκπτωση 5% που αρχίζει από την 1η Επαναλαμβανόμενη 
Παραγγελία. 

II. Για τους ABO ισχύει έκπτωση 15% (με πλήρεις ΒΑ/ΟΣ) για κάθε 3η Επαναλαμβανόμενη 
Παραγγελία.  

δ. Τα προϊόντα θα παραγγέλλονται για εσάς κάθε μήνα - που είναι ο ελάχιστος κύκλος 
επανάληψης - ή με άλλη διαθέσιμη συχνότητα που μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο 
www.amway.gr, ανάλογα με την επιλογή σας.  

ε. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο αξίας αγορών και κάποιος μπορεί να υποβάλει όσες 
Επαναλαμβανόμενες Παραγγελίες επιθυμεί και για οποιοδήποτε προϊόν είναι διαθέσιμο για τις 
Επαναλαμβανόμενες Παραγγελίες.   

 

(2) Πώς να παραγγείλετε; 

α. Συμπληρώστε τη διαδικτυακή φόρμα Επαναλαμβανόμενης Παραγγελίας με το/τα προϊόν/τα που 
θέλετε να λαμβάνετε τακτικά και την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμείτε να πραγματοποιούνται 
οι παραγγελίες (στο χρονικό πλαίσιο μεταξύ της 1ης και της 25ης του μήνα). 
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β. Εάν ένας ABO επιθυμεί να προσθέσει ένα νέο προϊόν, να αλλάξει την ποσότητα των προϊόντων 
ή τη συχνότητα αποστολής, πρέπει να υποβάλει μία νέα Επαναλαμβανόμενη Παραγγελία και να 
ξεκινήσει έναν νέο κύκλο ακολουθώντας τη διαδικασία που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο.  Οι 
πελάτες είναι ελεύθεροι να αλλάξουν τα στοιχεία των ΕΠ οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν, 
ακολουθώντας τη διαδικασία που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο. Η παύση ή η ακύρωση της 
ενεργής ΕΠ είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή τόσο για τους ΑΒΟ όσο και για τους Πελάτες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 αυτών των Όρων. 

γ. Οι παραγγελίες σύμφωνα με τους Όρους των ΕΠ δεν μπορούν να συνδυαστούν με τις κανονικές 
παραγγελίες ή με την αποστολή των κανονικών παραγγελιών ή με άλλες προσφορές της Amway, 
εκτός εάν άλλως αναφέρεται ρητά στους όρους των αντίστοιχων προσφορών. Οι παραγγελίες 
σύμφωνα με τους Όρους των ΕΠ δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνδυαστούν με την 
έκπτωση Πρώτης Παραγγελίας ABO. 

 

(3) Τιμή προϊόντος. 

Η τιμή κάθε μεμονωμένου προϊόντος θα είναι η τρέχουσα τιμή του προϊόντος κατά τη στιγμή 
υποβολής της κάθε Επαναλαμβανόμενης Παραγγελίας.  Οι προσαρμογές των τιμών θα 
πραγματοποιούνται περιοδικά, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα προϊόντα. Σε αυτήν την περίπτωση 
η έκπτωση παραμένει η ίδια. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση 
www.amway.gr για να βλέπετε τις τρέχουσες τιμές που ισχύουν για την επόμενη παραγγελία σας. 
Εάν δεν συμφωνείτε με την προσαρμογή των τιμών, μπορείτε να καταγγείλετε αυτήν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή, όπως ορίζεται στο άρθρο. 4 αυτών των Όρων. Οι ΒΑ/ΟΣ που αποδίδονται σε 
οποιοδήποτε προϊόν υπόκεινται σε αλλαγή μονομερώς από την Amway, για οποιονδήποτε λόγο 
και ανά πάσα στιγμή. 

 

(4) Τερματισμός της Επαναλαμβανόμενης Παραγγελίας. 

α. Σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν σας ενδιαφέρει πλέον να λαμβάνετε τα προϊόντα της 
ΕΠ, μπορείτε να αποσυρθείτε ανά πάσα στιγμή, ορίζοντας τη λειτουργία της Επαναλαμβανόμενης 
Παραγγελίας σε ανενεργή, στον ιστότοπο www.amway.gr.  

H EΠ θα τερματιστεί αυτόματα: 

I. εάν λήξει ή δεν ανανεωθεί η σύμβαση του ABO / εάν κάποιος παραιτηθεί από τη σύμβαση 
ABO. 

II. σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκή χρήματα στην Πιστωτική Κάρτα των ΑΒΟ και 
των Πελατών.  

 

(5) Παράδοση & Αποστολή 

Οι παραγγελίες σας θα παραδίδονται όπως εξηγείται εδώ: https://www.amway.gr/payment-
delivery-options. Ισχύουν τα τυπικά έξοδα αποστολής κάθε περιοχής, τα οποία ισχύουν και για τις 
υπόλοιπες παραγγελίες προϊόντων. 

Εάν ένα προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο (ΠΜΔ), η Επαναλαμβανόμενη Παραγγελία θα τεθεί 
σε αναμονή, εκτός εάν εσείς αναφέρετε διαφορετικά και ειδικά στη φόρμα της Επαναλαμβανόμενης 
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Παραγγελίας σας. Μπορείτε να προχωρήσετε στη συνέχιση της Επαναλαμβανόμενης Παραγγελίας 
ανά πάσα στιγμή. Τα έξοδα παράδοσης θα προσαρμόζονται ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη την 
πραγματική ποσότητα των προϊόντων που είναι διαθέσιμη για την Επαναλαμβανόμενη Παραγγελία 
σας.  

Η παραγγελία θα παραδοθεί στη διεύθυνση που έχετε επιλέξει στη φόρμα της ΕΠ, η οποία 
υπόκειται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, αν χρειάζεται. Εάν αλλάξετε τη διεύθυνσή σας στο κύριο 
προφίλ αυτό ΔΕΝ αλλάζει αυτόματα τη διεύθυνση αποστολής των Επαναλαμβανόμενων 
Παραγγελιών σας. 

 

(6) Πληρωμή 

Δεχόμαστε πληρωμές με πιστωτική κάρτα μόνο για τις ΕΠ.  

 

(7) Επιστροφές  

α. Ισχύει η νόμιμη εγγύηση. 

β. Σε περίπτωση που λάβετε ένα ελαττωματικό προϊόν, θα το αντικαταστήσουμε αμέσως μόλις το 
προϊόν επιστραφεί σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Επιστροφής.  

γ. Οι επιστροφές βάσει της νόμιμης εγγύησης δεν επηρεάζουν την Επαναλαμβανόμενη 
Παραγγελία σας. 

 

(8) Εγγύηση Ικανοποίησης Amway 

α. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιοδήποτε προϊόν που παραγγέλθηκε κατά τη διάρκεια των 
Επαναλαμβανόμενων Παραγγελιών Amway για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επιστρέψετε το 
προϊόν σύμφωνα με τους όρους της Εγγύησης Ικανοποίησης της Amway, όπως αυτοί ορίζονται 
στον ιστότοπο www.amway.gr. Η χρήση της Εγγύησης Ικανοποίησης Amway δεν επηρεάζει την 
νόμιμη εγγύησή σας.  

β. Όταν επιστρέφετε ένα προϊόν στο πλαίσιο της Εγγύησης Ικανοποίησης Amway, παρακαλούμε 
να χρησιμοποιείτε την συνήθη φόρμα επιστροφής προϊόντος. 

Δικαίωμα υπαναχώρησης - Έχετε το δικαίωμα να αποσυρθείτε από αυτήν τη σύμβαση εντός 14 
ημερών χωρίς να το αιτιολογήσετε. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί όπως 
προβλέπεται στην Πολιτική Επιστροφών, στον ιστότοπο https://www.amway.gr/return-policy  
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