
 

 
ZÁSADY SKUPINOVÉHO KOMBINOVANÉHO OBJEDNÁVÁNÍ AMWAY 

 
Část 1. ÚVOD 

 
1.1. Tyto Zásady Skupinového Kombinovaného Objednávání Amway („Zásady SKO“) stanovují 

práva, povinnosti a odpovědnosti každého Objednávajícího VPA, VPA/M+ a Amway v 
souvislosti se skupinovým prodejem Produktů Amway. Tyto Zásady SKO mají za cíl zajistit 
řádné obchodní vztahy mezi společností Amway na straně jedné a Objednávajícím VPA, 
VPA/M+ na straně druhé.  
 

1.2. Společně s Obchodními podmínkami Smlouvy VPA/M+, Obchodními Zásadami Amway a 
dalšími pravidly a zásadami Amway tvoří tyto Zásady SKO nedílnou součást Smlouvy 
VPA/M+ a je výslovně zahrnuta jako součást Smlouvy VPA/M+ odkazem v dokumentu, který 
žadatelé podepisují a předkládají společnosti Amway při registraci, aby se stali VPA/ M+. V 
případě nějakého rozporu mezi touto Zásadou SKO a dalšími obchodními zásadami 
společnosti Amway, platí ustanovení této Zásady SKO. 

 
1.3. Tyhle Zásady SKO zahrnují země Evropského hospodářského prostoru (EHP) a také Turecko 

a Švýcarsko.  
 

1.4. Společnost může tyhle Zásady SKO měnit, zcela nebo částečně, občas, uvedením oznámení 
o takových změnách v oficiálních dokumentech Amway, včetně oficiálních webových 
stránek Amway nebo jinými postupy povolenými podle platných zákonů. Všechny změny 
jsou platné od data uvedeného v oznámení, ale ne dříve než čtyři (4) týdny od oznámení, 
pokud zákon nestanoví jinak. Nicméně v případě, že jakékoli změny v Zásadách SKO jsou 
nutné, aby celá nebo část Smlouvy byla v souladu s platnými zákony s účinností, budou 
platné ihned poté, co je společnost Amway přijme. 

 
1.5. Pokud nějaké aktuální ustanovení nebo dílčí ustanovení bude prohlášeno za neplatné 

soudem nebo jiným orgánem, pak to nebude mít vliv na platnost zbývajících Zásad SKO, 
Smlouvy VPA/M+, Obchodních zásad Amway a dalších zásad a pravidel. 

 
1.6. Nic zde uvedené nesmí poškodit práva VPA/ M+, Objednávajícího VPA, která jsou chráněna 

zákonem v dané zemi, kterých se VPA/M+/Objednávající VPA nemusí vzdát. 
 

Část 2. SLOVNÍK POJMŮ 
 
Objednávající VPA: Pro účely těchto Zásad je VPA/M+ ten, kdo objedná na Oficiální Webové 
Stránce Amway jménem jiného VPA/M+ v rámci stejné obchodní skupiny. Objednávky mohou 
zadávat pouze VPA z vyšších pozic a pouze v rámci stejné sponzorské linie (LOS). 

 
Skupinová Objednávka: Společný požadavek na nákup Produktů Amway podaný Objednávajícím 
VPA na Oficiálních Webových Stránkách Amway jménem jiných VPA/M+ v rámci stejné obchodní 
skupiny, který předložil jejich výslovný souhlas s účastí na Skupinové Objednávce na Oficiální 
Webové Stránce Amway.  
 



 

Individuální Objednávka: Požadavek na nákup Produktů Amway jednoho VPA/M+/Člena v rámci 
jedné Skupinové Objednávky. 
 
Oficiální Webové Stránky Amway: Webová stránka hostovaná a spravovaná společností Amway 
nebo stránka, kterou Amway vlastní, poskytující informace o Amway, Podnikatelské Příležitosti 
Amway nebo o Produktech a službách Amway v dané zemi. 
 
Další definice použité v těchto Zásadách SKO budou stanoveny v souladu se Smlouvou VPA/ M+ 
a Obchodními Zásadami Amway.  
 
Část 3. ODESLÁNÍ OBJEDNÁVEK 
3.1. Každý Objednávající VPA je odpovědný za to, že zajistí od VPA/M+ informace o jejich 

Individuálních Objednávkách a také jejich obsah ke zpracování takových Objednávek jejich 
jménem v příslušné Skupinové Objednávce. VPA/M+ obdrží emailové oznámení, jakmile je 
Individuální Objednávka podána v rámci Skupinové Objednávky jeho jménem.  

 
3.2. Objednávající VPA musí zadat Skupinovou Objednávku na Oficiální Webové Stránce Amway 

v příslušné zemi. Skupinová Objednávka musí uvádět informace o každém VPA/M+ a jejich 
Individuálních Objednávkách. 

 
3.3. Skupinové Objednávky a Individuální Objednávky jsou automaticky v Amway zpracovávány 

v režimu 24/7 v souladu s příslušnými pravidly v dané zemi. 
 

3.4. Informace o procesu pro podávání Skupinových/Individuálních Objednávek jsou uvedeny 
na Oficiální Webové Stránce Amway v dané zemi. 

 
3.5. Objednávající VPA nesmí zahrnout do Skupinové Objednávky poplatek za obnovení nebo 

jakoukoli položku či kombinaci položek, jejichž nákup se vyrovná poplatku za obnovení, ať 
už platí cokoli, jménem jiného VPA/M+. 

 
Část 4. DODÁVKY 
4.1. Skupinové Objednávky dodá Amway v termínu dodání a za dodacích podmínek uvedených 

na Oficiální Webové Stránce Amway v dané zemi.  
 

4.2. Objednávající VPA musí převzít Skupinovou Objednávku na základě možností uvedených na 
Oficiální Webové Stránce Amway v dané zemi. 

 
4.3. Spolu s dodanou Skupinovou Objednávku musí společnost Amway předložit 

Objednávajícímu VPA všechny potřebné dokumenty nutné podle zákona na příslušném 
Trhu. Tyto dokumenty budou zaslány elektronicky (k dispozici ke stažení) nebo jako tištěné, 
v závislosti na nařízeních v dané zemi.  

 
4.4. Objednávající VPA je odpovědný za doručení Individuálních Objednávek s příslušnými 

fakturami a dalšími doklady jednotlivým VPA/M+.  
 

4.5. Objednávající VPA nejedná jako kupující-distributor jménem VPA/M+.  
 



 

Část 5. PLATBY  
5.1. Společnost Amway přijímá formy platby uvedené na Oficiální Webové Stránce Amway v 

dané zemi. 
 

5.2. Platby za Skupinovou Objednávku provádí Objednávající VPA jednorázovou celkovou 
úhradou po zadání Skupinové Objednávky. Jinak bude Skupinová Objednávka automaticky 
zrušena.  

 
5.3. Společnost Amway nepřebírá odpovědnost za výběr prostředků Objednávajícího VPA od 

příslušných VPA/M+, kteří se podíleli na Skupinové Objednávce. Vyrovnání mezi 
Objednávajícím VPA a VPA/M+ budou provedena odděleně mezi Objednávajícím VPA a 
příslušným VPA/M+. Objednávající VPA je odpovědný za to, že bude náležitě oprávněn 
ostatními VPA/M+ vybírat platby a přijímat zboží jejich jménem. 

 
Část 6. VRÁCENÍ 
6.1. Proces vracení Skupinových/Individuálních Objednávek je stanoven pro každou zemi 

samostatně a je uveden na Oficiální Webové Stránce Amway v dané zemi. 
 

6.2. Vracená částka bude přímo připsána příslušnému Objednávajícímu VPA/VPA/M+ na 
základě zvoleného způsobu refundace zpět. 

 
6.3. Objednávající VPA a také VPA/M+ mohou vracet Produkty Amway přímo společnosti 

Amway. 
 

Část 7. PŘEVOD VLASTNICTVÍ K PRODUKTŮM AMWAY A ODPOVĚDNOST  
7.1. V případě neprovedení platby za Skupinovou Objednávku je Objednávající VPA odpovědný 

za úhradu dluhu za následné objednávky. Také podle místních pravidel pro objednávání 
Amway může účtovat Objednávajícímu VPA poplatek za zamítnutí jako náhradu nákladů na 
dodání u další objednávky nebo jej odečíst z bonusu vzniklého tomuto Objednávajícímu 
VPA (pokud to místní zákony dovolují). 

 
Část 8. RŮZNÉ 
8.1. VPA/M+, Objednávající VPA a společnost Amway musí vždy zároveň s těmito Zásadami SKO 

dodržovat všechny platné zákony a nařízení. 
 

8.2. VPA/M+, Objednávající VPA musí vždy zároveň s těmito Zásadami SKO dodržovat Obchodní 
Zásady Amway a ostatní pravidla a zásady Amway.  

 
8.3. VPA/M+, Objednávající VPA a společnost Amway musí vždy zároveň s těmito Zásadami SKO 

dodržovat všechny platné zákony a nařízení na ochranu osobních údajů, včetně uzavření 
samostatných smluv požadovaných zákonem. 
 

8.4. Každá ze stran musí všechny sdělené informace od druhých stran uchovávat jako důvěrné 
v souladu s platnými zákony. 
 



 

8.5. Nic v těchto Zásadách SKO a žádné jednání stran v souvislosti s těmito Zásadami SKO 
nevytváří ani nepředstavuje vytvoření partnerství, asociace či jiného subjektu a nelze 
chápat jako zaměstnanecký vztah mezi stranami. 

 


