
1

Amways 
online vejledning

AMWAY 
LOGINOPLYSNINGER 
TIL WEBSTED

Opsætning //
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Efter lanceringen af Amway online bedes alle ABOer
og kunder oprette et Amway ID for at få adgang til det nye 
websted. Der er tre trin til at logge ind på det nye Amway 
online websted, men du skal kun gøre det én gang.  

Sørg for, at du har det følgende, før du begynder denne 
proces:
• En gyldig e-mailadresse, som du har adgang til
• Dit Amway-forretningsindehavernummer og PIN-kode

eller dit nuværende Amway online bruger-ID og
adgangskode. 

Vælg ”OPRET ET AMWAY ID”

Gå til Amway Online webstedet.

3. Forbind dit nye Amway ID
til din eksisterende Amway-konto

1. Opret et Amway ID

2. Bekræft dit Amway ID

4. Fremtidig login

Du videresendes til skærmen ”Opret et Amway-ID”, 
som vil være på det samme sprog, som når du ser 
Amway online webstedet. 
Hvis ikke, er der en rulleliste øverst på siden, hvor 
du vælger sprog. 

1. Opret et Amway-ID

Klik ”LOG IND”
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BEMÆRK: Dit Amway ID kan enten være den samme 
e-mailadresse, som du bruger til din Amway-konto, 
eller en helt ny. Sørg for, at det er en e-mailadresse, 
du har adgang til, da du vil modtage en e-mail for at 
bekræfte den. Den skal være unik og ikke forbundet til 
en anden persons Amway ID.

1. Vælg dit land fra rullemenuen Vælg et land
2. I feltet opret Amway-ID indtaster du en e-

mailadresse, skal bruges som dit nye Amway ID 
brugernavn (se bemærkning nedenfor) 

3. Indtast en adgangskode i feltet Adgangskode
4. Genindtast en adgangskode i feltet Bekræft 

adgangskode

Gå til din e-mailapplikation, og find e-mailen fra 
Amway med den følgende titel:

Klik ”FORTSÆT”

Åbn e-mailen, og klik på knappen ”BEKRÆFT 
MIN E-MAIL”.

Du sendes tilbage til en skærm for login med Amway ID, 
som viser dit nye brugernavn (Amway ID).

Indtast en ny adgangskode for dit Amway ID,
og klik ”FORTSÆT”.

2. Bekræft dit Amway-ID
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Skærmen ”TILKNYT NUVÆRENDE KONTO” 
vises, og du skal nu forbinde dit nye ID til din 
nuværende Amway-konto.

Vælg det land, hvor du er registreret.

3. Forbind dit nye Amway ID til din nuværende Amway-konto

Skærmen vil opdatere for at vise to muligheder 
for indtastning af nuværende Amway-konto:

Mulighed 1: Indtast dit GAMLE Amway brugernavn og 
adgangskode, og klik så ”FORTSÆT”.

Mulighed 2: Indtast dit gamle Amway-
forretningsindehavernummer og PIN-kode til 
kontoen og klik ”FORTSÆT”.
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Skærmen ”VI HAR FUNDET DIN KONTO” vises.
Vælg dit navn fra listen, og klik på ”FORTSÆT”.

Kontrollér oplysningerne, og klik ”JA, JEG
BEKRÆFTER”. 

Skærmen ”NU ER DIT AMWAY-ID KLAR TIL BRUG!”
vises.

Klik ”FORTSÆT TIL Amway.dk”, og du sendes tilbage til 
Amway Online webstedet og logges ind.

4. Sådan ”logger du på” fremover

Gå til Amway Online webstedet og klik ”Log ind”.

BEMÆRK: Hvis mere end én person 
er registreret i kontoen, vises en liste. 
Hvis du er den eneste person på 
denne konto, ser du ikke listen.
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Indtast dit nye Amway ID og adgangskode,
og klik ”LOG IND”.

Når du angiver det korrekte Amway ID og 
adgangskode, sendes du tilbage til det nye 
Amway Online indlogget. 


