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English 

Termos e Condições de Encomendas Recorrentes da Amway™ 
 

Estes termos e condições de encomendas recorrentes da Amway ("Termos de ER") são 
acordados entre o utilizador e a Amway Iberia S.A, C/ María de Molina, N.º 41, 1.ª planta 
(Spaces), 28006 Madrid, Espanha, ("Amway"). Se subscrever as encomendas recorrentes da 
Amway ("ER"), o utilizador reconhece que os Termos e Condições Gerais para Clientes 
disponíveis em [https://www.amway.pt/contractual documents]. também são aplicáveis. Leia 
atentamente estes Termos de ER. 

Em caso de eventuais disposições contraditórias entre estes Termos de ER e os Termos e 
Condições Gerais para Clientes, as disposições dos Termos de ER prevalecerão. 

 

(1) O que são as encomendas recorrentes (ER)? 

a. As encomendas recorrentes constituem um serviço de compra específico, concebido para a 
conveniência de encomendas recorrentes. Ao subscrever o serviço, o utilizador concorda com o 
envio automático de determinados produtos e o respetivo débito em conta por cartão de crédito ou 
qualquer outro método aplicável com a periocidade definida pelo utilizador em www.amway.pt.  

b. O serviço de encomendas recorrentes é disponibilizado para um leque de produtos limitado, 
definido pela Amway em www.amway.pt e sujeito a alteração conforme decisão unilateral da 
Amway. 

c. Ao subscrever o serviço, o utilizador tem direito a: 

I. 5% de desconto se for cliente, aplicável a partir da 1.ª encomenda recorrente; 
II. 15% de desconto se for EA (PV/BV total), aplicável a cada 3.ª encomenda recorrente.  

d. Os produtos serão encomendados para si mensalmente (ciclo mínimo) ou com outra 
periodicidade disponível em www.amway.pt, à sua escolha.  

e. Não há limite máximo de volume de compra, sendo possível fazer as encomendas recorrentes 
que se pretender dos produtos disponíveis para esse tipo de encomendas.   

 

(2) Como encomendar? 

a. Preencha o formulário online de encomendas recorrentes, indicando os produtos que pretende 
receber regularmente e em que datas devem ser efetuadas as encomendas (entre o 1.º e o 25.º 
dias do mês). 

b. Se um EA pretender adicionar um novo produto, alterar a quantidade ou a periodicidade, terá 
de submeter uma nova encomenda recorrente e iniciar um novo ciclo, seguindo o procedimento 
disponível no website.  Os clientes podem alterar os detalhes das ER em qualquer altura, 
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seguindo o procedimento disponível no website. É possível suspender ou cancelar uma ER ativa 
em qualquer altura, tanto para EA como para clientes, tal como previsto no art. 4 destes termos. 

c. As encomendas efetuadas ao abrigo dos termos de ER não podem ser combinadas com 
encomendas normais nem com o envio destas, e nem com outras promoções da Amway, exceto 
se explicitamente indicado nos termos das respetivas promoções. As encomendas efetuadas ao 
abrigo dos termos de ER não podem, em circunstância alguma, ser combinadas com o desconto 
de primeira encomenda para EA. 

 

(3) Preço do produto 

O preço do produto individual será o preço atual à data de cada encomenda recorrente.  Os 
ajustes de preços ocorrerão periodicamente, tal como para todos os outros itens. Nesse caso, o 
desconto permanece igual. Visite regularmente o nosso website em www.amway.pt para ver o 
preço atual aplicável ao seu próximo pedido de encomenda. Se não concordar com o ajuste de 
preço, pode rescindir este contrato em qualquer altura, tal como previsto no art. 4 destes termos. 
O PV/BV atribuído a qualquer produto está sujeito a alterações unilaterais por parte da Amway, 
por qualquer razão e a qualquer momento. 

 

(4) Rescisão de encomenda recorrente 

a. Caso já não esteja interessado em receber os produtos, pode desistir em qualquer altura, 
selecionando o modo inativo para a sua encomenda recorrente em www.amway.pt.  

A ER irá cessar automaticamente se e quando: 

I. o contrato de EA for rescindido ou não for renovado/alguém renunciar ao contrato de EA; 
II. o cartão de crédito de EA e clientes não tenha o saldo necessário.  

 

(5) Entrega e envio 

As suas encomendas serão entregues conforme explicado aqui: 
https://www.amway.pt/en/payment-delivery-options. Serão aplicáveis os custos habituais para 
envios locais, bem como para as restantes encomendas de produtos. 

Se um produto estiver temporariamente indisponível (TNA), a encomenda recorrente fica 
suspensa, exceto se indicar especificamente o contrário no seu formulário de encomenda 
recorrente. É possível retomar a encomenda recorrente em qualquer altura. As taxas de entrega 
serão ajustadas em conformidade, tendo em consideração a quantidade real de produtos 
disponível para a sua encomenda recorrente.  

O produto ser-lhe-á entregue na morada por si indicada no formulário de ER, sujeita a alteração 
em qualquer altura, se necessário. A alteração da morada no seu perfil principal NÃO irá alterar 
automaticamente a morada de envio das suas encomendas recorrentes. 

 

http://www.amway.pt/
http://www.amway.pt/
https://www.amway.pt/en/payment-delivery-options


 
 
 

3 
 

(6) Pagamento 

Aceitamos pagamentos por cartão de crédito apenas para ER ou outros meios indicados em 
www.amway.pt.  

 

(7) Devoluções  

a. Aplica-se a garantia legal. 

b. Quando receber um produto com defeito, procederemos imediatamente à sua substituição 
assim que for devolvido em conformidade com a Política de Devoluções habitual.  

c. As devoluções efetuadas ao abrigo da garantia legal não afetam a sua encomenda recorrente. 

 

(8) Garantia de Satisfação Amway 

a. Se, por qualquer motivo, não estiver satisfeito com algum dos produtos encomendados através 
do serviço de encomendas recorrentes da Amway, pode devolver os produtos ao abrigo da 
Garantia de Satisfação Amway, em conformidade com as condições de garantia estabelecidas em 
www.amway.pt . A utilização da Garantia de Satisfação Amway não afeta a sua garantia legal.  

b. Quando devolver um produto ao abrigo da Garantia de Satisfação Amway, deve utilizar o nosso 
formulário habitual para devoluções. 

Direito de rescisão – O utilizador terá direito a rescindir este contrato no prazo de 14 dias sem ter 
de apresentar qualquer justificação para o efeito. O direito de rescisão pode ser exercido tal como 
estabelecido em https://www.amway.pt/return-policy.  
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Terms and Conditions of Amway™ Recurring Orders 
 

These Amway Recurring Orders’ Terms & Conditions (“RO Terms”) are concluded between you 
and Amway Iberia S.A, C/ María de Molina, N.º 41, 1.ª planta (Spaces), 28006 Madrid, Spain, 
(“Amway”). If you subscribe to the Amway Recurring Orders (“RO”), you acknowledge that the 
General Terms and Conditions for Customers at [https://www.amway.pt/en/contractual-documents] 
also apply. Please read these RO Terms carefully. 

In case of any contradicting provisions between these RO Terms and Terms and Conditions for 
Customers, the respective provisions of the RO Terms shall prevail. 

 

(1) What are the Recurring Orders (RO)? 

a. Recurring Orders is a specifically designed purchasing service based on convenience of 
recurrent orders. By subscribing to the service, you agree to automatic shipments on certain 
products and appropriate account charge through Credit Card or any other applicable method on a 
regular basis that is defined by you on www.amway.pt.  

b. Recurring Orders is offered for the limited assortment of products, which is defined by Amway 
on www.amway.pt  and can be subject to change per the unilateral decision of Amway. 

c. When subscribing to the service you are entitled to the following benefits: 

III. For Customers 5% discount applies starting from the 1st Recurring Order. 
IV. For ABOs 15% discount (full PV/BV) applies towards every 3rd Recurring Order.  

d. Products will be ordered for you every month, which is the minimum cycle, or with other 
frequency available on www.amway.pt  as per your choice.  

e. For Customers there is no maximum purchase volume limit and one might place as many 
Recurring Orders as one wishes and for any of the products that are available for Recurring 
Orders. The Recurring Orders of ABOs together with their regular orders are subject to the general 
product limitations applied towards personal purchases of ABOs, that is subject to unilateral 
discretion of Amway.   

 

(2) How to order? 

a. Please fill in the Recurrent Order online form with the product(s) you would like to receive 
regularly, and on which date the orders should be placed (in the timeframe between the 1st and 
25th of a month). 

b. If an ABO would like to add new product, change quantity or frequency, one needs to submit 
new Recurring Order and start a new cycle following the procedure available on the website.  
Customers are free to change the RO details any time following the procedure available on the 
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website. Pausing or cancellation of active RO is possible anytime for both ABOs and Customers as 
provided by the art. 4 of these Terms. 

c. Orders pursuant to the RO Terms cannot be combined with regular orders or the shipment of 
these regular orders or with other Amway promotions unless explicitly mentioned in the terms of 
the respective promotions. Orders pursuant to the RO Terms can under no circumstances be 
combined with the ABO First Order discount. 

 

(3) Product price. 

The price of the individual product will be the current price at the time of each Recurring Order.  
Price adjustments will occur periodically as per all other items. In such case the discount remains 
the same. Please check our website under www.amway.pt  regularly for the current price that 
applies to your next order placement. If you do not agree with the price adjustment, you can 
terminate this contract at any time as prescribed by the art. 4 of these Terms. PV/BV assigned to 
any product is a subject to unilateral change by Amway for any reason at any time. 

 

(4) Termination of Recurring Order. 

a. In case you decide you are no longer interested in receiving the products, you can opt out 
anytime by setting your Recurrent Order in inactive mode on www.amway.pt .  

The RO will automatically end if and when: 

III. the ABO contract will be terminated or not renewed / one resigns from the ABO contract. 
IV. in case there is no sufficient funds on Credit Card of ABOs and Customers.  

 

(5) Delivery & Shipment 

Your Orders will be delivered as explained here: https://www.amway.pt/en/payment-delivery-
options. Regular local shipment costs apply as well as towards the rest of the product orders. 

If a product is temporarily not available (TNA) the Recurring Order goes on hold, unless you 
specifically mention otherwise in your Recurrent Order form. One can resume the Recurring Order 
anytime. The delivery fees will be adjusted respectively, considering the factual amount of products 
available for your Recurring Order.  

The product will be delivered to the address selected by you in the RO form, subject to change any 
time if needed. Changing your address in the main profile will NOT automatically change the 
shipping address of your RO orders. 

 

(6) Payment 

We accept credit card payments only for RO or other means that are provided on www.amway.pt .  
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(7) Returns  

a. The statutory warranty applies. 

b. When you receive a defective product, we will replace it immediately, once product is returned 
according to regular Return Policy.  

c. Returns on the basis of the statutory warranty do not affect your Recurring Order. 

 

(8) Amway Satisfaction Guarantee 

a. If you are unsatisfied with any products ordered in the course of the Amway Recurring Orders 
for any reason, you can return these products on the basis of the Amway Satisfaction Guarantee 
under the guarantee conditions as set out on www.amway.pt . Making use of the Amway 
Satisfaction Guarantee does not affect your statutory warranty.  

b. When returning a product in the course of the Amway Satisfaction Guarantee, please use our 
regular returns form. 

 

Right of Withdrawal -- You have the right to withdraw from this contract within 14 days without 
giving any reason. The right of withdrawal can be exercised as it is provided in 
https://www.amway.pt/return-policy.  
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