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Termos e Condições
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A loja Amway online www.amway.pt (doravante referida como o “Site”) é gerida pela Amway Iberia, S.A., 
sediada em C/ Narcís Monturiol 10-12, 2 A, 08960 Sant Just Desvern, Espanha, matriculada sob o número 
6734.6014.2.16.80153.1 na jurisdição dos tribunais de Barcelona  (doravante referida, conjuntamente 
com as suas afiliadas e subsidiárias como “Amway”).

Assegure-se por favor de que lê com cuidado e compreende devidamente os seguintes termos e 
condições (“Termos e Condições”) antes de aceder/utilizar o Site. Os presentes Termos e Condições 
constituem um acordo juridicamente vinculativo entre si e a Amway e regulam a sua utilização do Site 
assim como todas ofertas apresentadas e quaisquer efetuadas através do mesmo Site. Ao aceder/utilizar 
o Site e/ou continuar a aceder e a utilizar ao Site estará a confirmar o seu acordo aos presentes Termos e 
Condições e portanto a sua vinculação aos mesmos para estes efeitos.

Estes Termos e Condições aplicam-se também às entidades jurídicas que podem ser Clientes de EA 
nos termos das Regras de Conduta Amway, excluindo as disposições que se referem unicamente aos 
Consumidores como pessoas singulares, de acordo com a legislação aplicável.

Termos e Condições

Definições e Interpretação

Nestes Termos e Condições:

Empresário Independente Amway significa qualquer pessoa individual ou coletiva com a qual a 
Amway tenha celebrado um contrato de Empresário Independente Amway que se mantenha em vigor. 

Período de livre resolução significa o período durante o qual um Consumidor pode exercer o seu 
direito de livre resolução.

Consumidor significa qualquer pessoa individual que esteja a agir for a do âmbito do seu comércio, 
negócio ou atividade profissional.

Direito de Livre Resolução significa o direito que assiste ao Consumidor de dar sem efeito uma compra 
ou outra transação celebrada com a Amway ao abrigo dos presentes Termos e Condições.

Encomenda significa qualquer compra de bens à Amway através do Site. 
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1.1. Para realizar uma Encomenda deverá ter mais de 16 anos de idade e residir na União Europeia.

1.2.  Com a aceitação pela Amway da Encomenda por si realizada forma-se um contrato 
juridicamente válido entre si e a Amway. Fica claro, para evitar eventuais dúvidas, que os 
Empresários Independentes Amway não são partes do referido contrato nem da Encomenda.

1.3.  A Amway pode porém recompensar os Empresários Independentes Amway pelos serviços por 
estes prestados que resultam na realização de Encomendas através do Site.

1.4.  Uma Encomenda considera-se aceite pela Amway: (a) com a aceitação escrita da Amway 
(incluindo via email) de qualquer Encomenda de produtos e/ou serviços, ou (b) com o envio 
do(s) produto(s) encomendado(s) ou a prestação dos serviços encomendados pela Amway.

1.5.  A Amway providenciará uma descrição detalhada e completa dos produtos oferecidos através do 
Site e da respetiva disponibilidade para Encomenda para o habilitar com informação completa 
sobre as caraterísticas dos produtos antes de realizar uma Encomenda. Por favor leia essas 
informações cuidadosamente. Contacte o seu prestador de serviços ou cuidados de saúde antes 
da Encomenda e também após a receção da mesma se tiver suspeita de que um produto é 
suscetível de afetar negativamente a sua saúde. A Amway não é responsável pelo uso incorreto 
dos produtos pelo Consumidor nem é responsável nos casos de consumo de produtos por 
Consumidores com doenças ou condições médicas pré-existentes. 

1.6.  Todos os preços indicados no Site incluem os impostos aplicáveis.

1.7.  Apesar dos melhores esforços da Amway poderá ocasionalmente suceder que algum(ns) 
produto(s) seja(m) oferecido(s) no Site com um preço incorreto. Nesses casos a Amway 
reserva-se o direito de cancelar a sua Encomenda sem compensação.

1.  Compras
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2.1.  O pagamento de qualquer Encomenda terá de ser recebido no momento da realização da 
Encomenda.  

2.2.  Terá o dever de informar imediatamente a Amway de quaisquer erros ou imprecisões nas 
instruções para pagamento que lhe forem disponibilizadas ou enviadas.

2.3.  Se não cumprir de forma pontual as suas obrigações de pagamento, e uma vez que a falta de 
pagamento pontual lhe tenha sido comunicada pela Amway e que a mesma lhe tenha concedido 
um prazo de 14 dias para proceder ao pagamento devido, será responsável, caso não proceda ao 
pagamento no referido prazo, pelo pagamento de juros de mora á taxa legal sobre os montantes 
em dívida. A Amway terá ainda direito a debitar-lhe despesas de cobrança extrajudicial no 
montante máximo de: 15% dos montantes em dívida até € 2,500; 10% dos subsequentes € 2,500 
e 5% dos seguintes € 5,000 e com um montante mínimo de € 40.

2.  Pagamentos
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3.1.  A entrega das Encomendas será feita para o endereço por si comunicado. A Amway efetuará as 
diligências razoáveis para assegurar a entrega pontual de todas as Encomendas. Contudo, fica 
claro que as indicações da Amway no que se refere a prazos de entrega de quaisquer produtos 
constituem meras estimativas.

3.2.  A Amway não será responsável por qualquer falha no que diz respeito aos prazos de entrega 
estimados nem por qualquer prejuízo que daí possa porventura decorrer.

3.3.  A Amway reserve-se o direito de entregar quaisquer produtos antes da data de entrega 
estimada.  

3.4.  O risco, no que diz respeito a quaisquer produtos Encomendados, transfere-se para si (i) 
imediatamente após a respetiva entrega; ou (ii) no momento em que os produtos ficarem à sua 
disposição, o que quer que ocorra em primeiro lugar.

3.5.  Independentemente de quaisquer limitações no que diz respeito à entrega e/ou transferência 
do risco, fica claro que a Amway reserva a propriedade sobre os produtos objeto de uma 
Encomenda até ao respetivo pagamento integral.

3.6.  A responsabilidade da Amway face a qualquer Consumidor por danos diretos é limitada 
ao montante da fatura relativa à respetiva Encomenda, exceto no que diz respeito a danos 
relacionados com defeitos ocultos dos produtos, danos para a vida ou integridade física do 
Consumidor ou em caso de dolo ou negligência grosseira da parte da Amway.

3.  Entregas
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4.1.  Se for um Consumidor, assiste-lhe o direito de livre resolução. Assim, poderá dar sem efeito 
as suas compras sem necessidade de indicar os motivos no prazo de 14 dias. A Amway poderá 
perguntar-lhe a razão da sua decisão, mas não terá qualquer obrigação de responder.

4.2.  Poderá utilizar o formulário de devolução disponível no website da Amway para exercer o seu direito 
de livre resolução. Cabe-lhe a si suportar os custos diretos da devolução de quaisquer produtos.

4.3.  No decurso do prazo de 14 dias de que dispõe para exercer o direito de livre resolução tem o 
dever de tratar o produto e a respetiva embalagem com cuidado. Só poderá desembalar e usar o 
produto na medida do necessário para avaliar as respetivas natureza, caraterísticas e condições 
de funcionamento. O princípio-base nesta matéria é que só poderá inspecionar e utilizar o 
produto na mesma medida em que normalmente o poderia fazer numa loja.

4.4.  Só será responsável pela depreciação do valor do produto se a mesma resultar de um 
tratamento do mesmo que vá para além do que é permitido na parágrafo anterior.

4.5.  O direito de livre resolução não é aplicável nos seguintes casos:

(a)  Contratos de prestação de serviços, após completada a prestação do serviço, mas apenas se:

(i)  a prestação do serviço foi iniciada com o seu expresso consentimento; e

(ii)  tiver declarado que aceita perder o direito de livre resolução após completada a 
prestação do serviço pela Amway.

(b)  Produtos fabricados ou elaborados de acordo com as suas especificações, que não são 
pré-fabricados e são elaborados de acordo com a sua escolha individual ou a sua decisão, 
ou que são claramente destinados a uma pessoa específica;

(c)  Produtos suscetíveis de se deteriorarem ou de ficarem rapidamente fora de prazo;

(d)  Produtos selados que não possam ser devolvidos, por razões de saúde ou higiene, depois 
de abertos;

(e) Produtos que, após a sua entrega e por natureza, fiquem inseparavelmente misturados com 
outros; e

(f)  Conteúdos digitais não fornecidos em suporte material se:

(i) A sua execução tiver início com o seu consentimento prévio e expresso; e

(ii) Se tiver reconhecido que o seu referido consentimento implica a perda do direito de 
livre resolução.

4.  Direito de Livre Resolução
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5.1.  A Amway compromete-se com a qualidade dos seus produtos e por isso concede uma garantia 
de satisfação no que aos mesmos diz respeito, cujo conteúdo se encontra disponível e pode ser 
consultado em www.amway.pt. Esta Garantia de Satisfação do Cliente da Amway (“GSCA”) é 
oferecida em suplemento e para além dos seus direitos legais os quais permanecem intactos.

6.1.  A Amway adotou uma política de privacidade que se aplica ao Site a qual descreve o uso que 
a Amway faz dos seus dados pessoais (“Política de Privacidade Amway”). Por favor leia 
cuidadosamente a Política de Privacidade Amway antes de aceder/utilizar o Site. Para consultar 
a Política de Privacidade Amway clique aqui.

7.1.  Se tiver qualquer reclamação a apresentar contacte-nos, por favor, através de qualquer dos 
meios de contacto indicados abaixo.

7.2.  Note por favor que a Comissão Europeia disponibiliza uma plataforma para resolução extra-judicial 
de reclamações e litígios que confere aos Consumidores a possibilidade de resolver quaisquer 
questões relacionadas com as suas Encomenda online sem necessidade de recorrer aos tribunais. 
Poderá aceder à referida plataforma aqui: https://ec.europa.eu/consumers/odr.  

5.  Garantia de Satisfação Amway

6.  Privacidade

7.  Reclamações e Litígios
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8.1.  Caso qualquer disposição dos presentes Termos e Condições seja considerado inválido ou 
ineficaz de acordo com as leis, regulamentos ou qualquer outra norma jurídica aplicável, tal 
disposição deverá ser considerada excluída ou adaptada na medida do necessário para se 
compatibilizar com a norma em causa, mantendo-se plenamente eficazes todas as demais 
disposições dos presentes Termos e Condições.

8.  Disposições Finais

9.1.   Os contratos celebrados entre si e a Amway a que se aplicam os presentes Termos e Condições 
são exclusivamente regidos pela lei portuguesa.

9.2.  Nota: opcional e aplicável apenas no caso da lei aplicável não ser a do estado em que reside o 
consumidor. Se for um consumidor e tiver a a sua residência habitual na União Europeia goza 
ainda da proteção adicional que porventura decorra das disposições imperativas da lei do 
estado onde reside.  

9.  Lei Aplicável
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Sede:

Amway Iberia, S.A.
C/ Narcís Monturiol, N.º 10-12, 2º A
08960 Sant Just Desvern
Espanha

Escritórios abertos ao público:

Amway Iberia, S.A.
C/ Narcís Monturiol, N.º 10-12, 2º A
08960 Sant Just Desvern
Espanha

Horário de atendimento:

De segunda-feira a sexta-feira das 09h00 às 17h00

Telefone: +351 214 704 400

Endereço de email: infocenter-pt@amway.com

Matrícula na jurisdição dos tribunais de Barcelona: 6734.6014.2.16.80153.1

Número de Identificação Fiscal (Espanha): ESA58036500

Matrícula no Registo C.R.P.C.O (Portugal): 7642 / 92.07.14

Número de Identificação Fiscal (Portugal): PT980510309

Dados de contacto


