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Гарантія задоволеності якістю
Товари, описані у цьому каталозі,
які розповсюджуються Amway та
не марковані спеціальною
позначкою, підлягають описаній
нижче Гарантії Amway.
Гарантія Amway
Ми ретельно стежимо за тим, аби
наша продукція відповідала
найвищим стандартам, тому
гарантуємо своїм клієнтам повну
задоволеність її якістю. Якщо ви
не зовсім задоволені нашою
продукцією, просто поверніть її
своєму Незалежному підприємцю
Amway (Учасники повертають
продукцію безпосередньо
компанії Amway за вказаною
нижче адресою) для безкоштовної
заміни, одержіть кредит на
придбання іншої продукції, яку
розповсюджує Amway, або
отримайте свої гроші назад у
повному обсязі.
Гарантія Amway не поширюється
на вироби, (i) які було
використано не за призначенням,
зокрема не для особистого
користування у домашніх умовах;
(ii) які було ушкоджено навмисно
або внаслідок неправильного
використання; (iii) які
розповсюджує Amway і на які
поширюється спеціальний термін
повернення, зокрема на товари із
позначкою ‡.
90-денна гарантія Amway
Товари, наведені у цьому каталозі
із позначкою ‡, підпадають під дію
90-денної гарантії Amway, чий
термін відраховується з моменту
здійснення покупки. Якщо ви не
зовсім задоволені якістю цих
товарів, ви можете повернути їх
своєму НПА (Учасники повертають
продукцію безпосередньо
компанії Amway за вказаною
нижче адресою) протягом 90 днів
з моменту їх придбання для
безкоштовної заміни, одержати
кредит на придбання іншої
продукції, яку розповсюджує
Amway, або отримати свої гроші
назад у повному обсязі.
90-денна гарантія Amway не
поширюється на вироби, (i) які
було використано не за
призначенням, зокрема не для
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особистого користування у
домашніх умовах; (ii) які було
ушкоджено навмисно або
внаслідок неправильного
використання.
Відповідно до Постанови Кабінету
міністрів України «Про реалізацію
окремих положень Закону «Про
захист прав споживачів» від 19
березня 1994 року №172 такі
товари належної якості, як білизна
натільна, панчішно-шкарпеткові
вироби та ювелірні вироби не
підлягають обміну (поверненню).
Ця гарантія застосовується в
Україні. Щоб одержати
докладнішу інформацію,
звертайтесь до свого НПА або в
офіс компанії Amway за вказаною
нижче адресою.
Усі гарантійні зобов’язання щодо
продукції Amway, представленої в
цьому каталозі, є додатковими до
встановлених законом прав
споживачів, які залишаються
непорушними.
До вашого відома
Усі товари представлені у цьому
каталозі з урахуванням їх
наявності до кінця терміну
чинності цього каталогу (з 1
жовтня 2006 року до 30 вересня
2007 року). Водночас компанія
Amway залишає за собою право
замінити будь-який товар
подібним товаром такої самої або
вищої якості без додаткових на це
витрат. Технічні особливості може
бути змінено без попередження
залежно від можливостей
постачання.
Ми доклали всіх можливих зусиль,
аби кольори зображених у
каталозі товарів відповідали
оригінальним, однак все одно
можуть траплятися незначні
відхилення, що зумовлено
технічними особливостями
друкарського процесу. Усі
продукти відповідають
європейським нормам та
стандартам.
Гарантия удовлетворенности
качеством
Описанные в этом каталоге
товары, распространяемые

Amway и не маркированные
специальной пометкой, подлежат
приведенной ниже Гарантии
Amway.
Гарантия Amway
Мы тщательно следим за тем,
чтобы наша продукция
соответствовала наивысшим
стандартам, потому гарантируем
своим клиентам полную
удовлетворенность ее качеством.
Если вы не совсем удовлетворены
нашей продукцией, просто
верните ее своему Независимому
предпринимателю Amway
(Участники возвращают
продукцию непосредственно
компании Amway по указанному
ниже адресу) для бесплатной
замены, получите кредит на
приобретение другой продукции,
распространяемой Amway, или
получите свои деньги назад в
полном объеме.
Гарантия Amway не
распространяется на изделия, (i)
которые были использованы не по
назначению, в частности не для
личного пользования в домашних
условиях; (ii) которые были
повреждены намеренно или
вследствие неправильного
использования; (iii) которые
распространяет Amway и которые
имеют специальный срок
возврата, в частности товары с
отметкой ‡.
90-дневная гарантия Amway
Товары, приведенные в этом
каталоге с отметкой ‡, попадают
под действие 90-дневной
гарантии Amway, чей срок
отсчитывается с момента
совершения покупки. Если вы не
совсем удовлетворены качеством
этих товаров, вы можете вернуть
их своему НПА (Участники
возвращают продукцию
непосредственно компании
Amway по указанному ниже
адресу) в течение 90 дней с
момента их приобретения для
бесплатной замены, получите
кредит на приобретение другой
продукции, распространяемой
Amway, или верните свои деньги
назад в полном объеме.
90-дневная гарантия Amway не

распространяется на изделия, (i)
которые были использованы не по
назначению, в частности не для
личного пользования в домашних
условиях; (ii) которые были
повреждены намеренно или
вследствие неправильного
использования.
Согласно Постановлению
Кабинета Министров Украины «О
реализации отдельных положений
Закона «О защите прав
потребителей» от 19 марта 1994
года №172 такие товары
надлежащего качества, как белье
нательное, чулочно-носочные
изделия и ювелирные изделия не
подлежат обмену (возврату).
Эта гарантия применяется в
Украине. Чтобы получить более
подробную информацию,
обращайтесь к своему НПА или в
офис компании Amway по
указанному ниже адресу.
Все гарантийные обязательства
относительно продукции Amway,
представленной в этом каталоге,
являются дополнительными к
установленным законом правам
потребителей, которые остаются
нерушимыми.
К вашему сведению
Все товары представлены в этом
каталоге с учетом их наличия до
конца срока действия этого
каталога (с 1 октября 2006 года до
30 сентября 2007 года). В то же
время компания Amway оставляет
за собой право заменить любой
товар похожим товаром такого же
или высшего качества без
дополнительных на это расходов.
Технические особенности могут
быть изменены без
предупреждения в зависимости
от возможностей поставки.
Мы приложили максимум усилий,
чтобы цвета изображенных в
каталоге товаров соответствовали
оригинальным, однако все равно
могут произойти незначительные
отклонения, обусловленные
техническими особенностями
печатного процесса. Все
продукты соответствуют
европейским нормам и
стандартам.
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