Набір пробників Artistry Skin NutritionTM на вигідних умовах
1. Запитання: Як взяти участь в акції?
Відповідь: З 10-го по 31-ше січня здійсніть покупку будь-якої продукції Artistry™ та Nutrilite™ на суму від 1 500 грн за ціною до реєстрації / 1 275 грн
за ціною після реєстрації на сайті www.amway.ua або в одному з Центрів Amway в Україні та отримайте набір пробників Artistry Skin Nutrition™
«Відновлення і реактивація» (арт. 308535) на вигідних умовах. Під вигідними умовами мається на увазі знижка на замовлення у розмірі вартості
набору пробників Artistry Skin Nutrition™ «Відновлення і реактивація» (арт. 308535), що дорівнює 50 грн. При розміщенні групового замовлення
набір пробників на вигідних умовах отримає кожен учасник, який виконав умови акції. В одному замовленні можна отримати тільки один набір
пробників. Спеціальна пропозиція діє, поки набори пробників є в наявності.
2. Запитання: Якщо на момент збірки замовлення набору пробників уже не буде в наявності на складі, чи буде він вкладений у наступне
замовлення?
Відповідь: Ні, оскільки набір пробників можна отримати, поки вони є в наявності.
3. Запитання: Який термін дії акції?
Відповідь: Акція діє з 00:00 10 січня до 23:59 31 січня 2022 року, або поки набори пробників є в наявності.
4. Запитання: Чи може акція бути завершена достроково?
Відповідь: Акція може бути достроково завершена, якщо запас акційного товару буде вичерпано або через особливе рішення компанії. У
такому випадку рішення буде анонсоване в новині на сайті www.amway.ua
5. Запитання: Де та як я можу взяти участь в акції?
Відповідь: Акція діє на сайті www.amway.ua та у Центрах Amway на території України. Якщо замовлення розміщується на сайті, то набір пробників
буде вкладений у замовлення. Якщо купівля відбувається через Центри Amway, то набір пробників буде виданий на касі. Набір пробників можна
отримати на вигідних умовах, поки запас акційного товару є в наявності.
6. Запитання: Хто може взяти участь в акції?
Відповідь: В акції можуть взяти участь усі зареєстровані Клієнти, Привілейовані учасники та Незалежні підприємці Amway.
7. Запитання: Скільки разів можна взяти участь в акції?
Відповідь: В акції можна взяти участь необмежену кількість разів за весь період її дії.
8. Запитання: Чи будуть нараховуватися/утримуватися бали за набори пробників?
Відповідь: Ні.
9. Запитання: Як я зрозумію на сайті, що акція спрацювала у кошику?
Відповідь: У вашому кошику з'явиться угорі повідомлення, що ви отримали набір пробників на вигідних умовах, і він буде доданий до кошика.

10. 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.
11. Запитання: Скільки наборів пробників можна отримати в одному замовленні?
Відповідь: У разі виконання мінімальних умов акції у замовленні ви отримаєте 1 набір пробників на вигідних умовах, незалежно від суми
замовлення. При розміщенні групового замовлення набір пробників за вигідними умовами отримає кожен учасник замовлення, який виконав
умови акції. Набори пробників можна отримати, поки вони є в наявності.
12. Запитання: Що входить до набору пробників?
Відповідь: До складу набору пробників «Відновлення і реактивація» (арт. 308535) входять пробники Відновлювальної пінки для вмивання
обличчя (1 шт., маса нетто − 1,3 г) та Відновлювального денного крему з ефектом реактивації та SPF 30 (1 шт., маса нетто − 0,75 г).
13. Запитання: Як я можу подивитися на набір пробників на сайті?
Відповідь: Ви можете переглянути артикул 308535 на сайті у кошику, якщо виконали умови акції, або за прямим посиланням
https://www.amway.ua/p/308535. Якщо покупка відбувається у Центрі Amway, то на набір пробників можна буде подивитися на касі.

