Færøerne
Amway Danmark godkender en online ansøgning om at blive Amway-forretningsindehaver (ABO) fra en ansøger på
Færøerne, når følgende forhold, i tillæg til de allerede eksisterende danske krav, opfyldes:
•
•

Én adresse på Færøerne. Ved registrering skal bogstaverne FO indsættes foran postnummer for at PostNord kan
identificere at forsendelser skal til Færøerne.
Dansk CPR-nummer. Registrering sker via www.amway.dk og færøiske ansøgere vil blive registreret som dansk
ABO, uanfægtet af bopæl på Færøerne.

Moms:
En ABO på Færøerne er registreret som dansk ABO og betaler dansk moms ved køb. Når bestillingen ankommer til
Færøerne skal ABOen betale færøsk told for at få sin bestilling udleveret.
Amway Danmark tilbagebetaler den danske moms til en ABO på Færøerne når kopi af faktura og toldkvittering sendes
samlet til Amway Danmark: amway_danmark@amway.com
Bemærk: For at Amway kan tilbagebetale den danske moms skal et registrering- og kontonummer oplyses. Dette gøres
ved registrering som ABO, eller efterfølgende under Min Konto => Betalingsoplysninger => Bankkonti => Tilføj ny
bankkonto
Tilbagebetaling af dansk moms, sker hver torsdag, på nær den sidste dag i indeværende måned og de første 4 hverdage i
en ny måned (mens bonuskørslen er i gang). Alt der modtages denne uge sendes til udbetaling den efterfølgende uge.
Der kan gå 0-3 hverdage før beløbet er tilgængeligt på egen konto, afhængig af den enkeltes egen bank.
Transport og levering:
Forsendelser til Færøerne afgår fra Amways varelager i Holland, hver fredag.
Afhængig af forsendelsens indhold og størrelse, foregår dette enten med fly eller skib.
Består bestillingen af produkter der indeholder ADR/LQ og/eller vejer den mere end 31,5 kg, vil den blive transporteret
af søvejen. Afgang med transportskib fra Danmark til Færøerne finder sted én gang om ugen, fredag.
Transport rute med skib: Fredag, afgang fra varelager i Holland, efterfølgende fredag, afgang med skib fra Danmark,
efterfølgende mandag, ankomst til Færøerne og herefter 1 – 2 leveringsdage for den Færøiske post.
Transportrute med fly: Fredag, afgang fra varelager i Holland, efterfølgende mandag afgang med fly fra Danmark med
ankomst til Færøerne og herefter 1 -2 leveringsdage for den Færøiske post.
I gennemsnit afsendes 66 % af alle pakker til Færøerne med fly og 34 % med skib.
Track and Trace:
Pakkenummer til at spore sin forsendelse kan fås ved henvendelse til amway_danmark@amway.com et par dage efter
ordreafgivelse. Det pakkenummer som fremgår i ordrehistorikken er desværre ikke korrekt for nuværende.
Alle andre forhold, vilkår og betingelser er som det beskrives for danske ABOer på www.amway.dk

Grønland:
Amway Danmark godkender en online ansøgning om at blive Amway-forretningsindehaver (ABO) fra en ansøger på
Grønland, når følgende forhold, i tillæg til de allerede eksisterende danske krav, opfyldes:
•

Én adresse eller en C/O adresse i Danmark.

•

Dansk CPR-nummer. Registrering sker via www.amway.dk og grønlanske ansøgere vil blive registreret som
Dansk ABO, uanfægtet af bopæl på Grønland

Bemærk: Amway Danmarks ansvar stopper ved levering af bestilling til den oplyste danske adresse.
Moms:
En ABO i Grønland er registreret som dansk ABO og betaler dansk moms ved køb.
Hvis bestillingen efter levering til den oplyste danske adresse, sendes videre til Grønland, skal ABOen betale grønlandsk
told for at få sin forsendelse udleveret.
Amway Danmark tilbagebetaler i så fald den danske moms når kopi af faktura på bestilling, stemplet med grønlandsk
toldstempel, sendes til Amway Danmark: amway_danmark@amway.com
Bemærk: For at Amway kan tilbagebetale den danske moms skal et registrering- og kontonummer oplyses. Dette gøres
ved registrering som ABO eller efterfølgende under Min Konto => Betalingsoplysninger => Bankkonti => Tilføj ny
bankkonto
Tilbagebetaling af dansk moms, sker hver torsdag, på nær den sidste dag i indeværende måned og de første 4 hverdage i
en ny måned (mens bonuskørslen er i gang). Alt der modtages denne uge sendes til udbetaling den efterfølgende uge.
Der kan gå 0-3 hverdage før beløbet er tilgængeligt på egen konto, afhængig af den enkeltes egen bank.
Alle andre forhold, vilkår og betingelser er som det beskrives for danske ABOer på www.amway.dk

