
FAQ 

Pakiet N21Mobile  

Czy aplikacja N21Mobile i subskrypcja dostępnych w niej pakietów jest 

opcjonalna?  

Tak, wszystkie możliwości dostarczane przez N21Mobile są opcjonalne i można  

je kupować według własnego uznania.  

Czy mogę uzyskać dostęp do moich mediów lub PEB,  jeśli mój Pakiet 

N21Mobile wygasł?  

Nie. Możesz uzyskać dostęp do biblioteki N21Mobile tylko z ważną subskrypcją. 
Pamiętaj, że jeśli w ciągu 12 miesięcy ponownie aktywujesz swój Pakiet, wszystkie 
wcześniej zdobyte multimedia zostaną zachowane w Twojej Bibliotece.   

Czy mogę użyć kodu aktywacyjnego w trakcie trwania mojej subskrypcji 
wykupionej przy pomocy karty kredytowej?  

Użytkownicy mogą przesłać kod aktywacyjny, nawet jeśli są w trakcie cyklicznej 
subskrypcji. Gdy kod aktywacyjny zostanie wprowadzony i przesłany, 
zasubskrybowany miesiąc zostanie dodany do kolejki. Karta kredytowa użytkownika 
nie będzie obciążana opłatą do czasu ponownego odnowienia subskrypcji.   

Kiedy pojawia się link odnowienia subskrypcji?  

W przypadku użytkowników z abonamentem cyklicznym link odnowienia jest 
wyświetlany dopiero po wygaśnięciu pakietu.  

Do czego służy aplikacja N21Mobile?  

N21Mobile umożliwia odtwarzanie i przesyłanie filmów, plików audio i dokumentów 
udostępnionych przez N21, bezpośrednio na urządzenia mobilne. N21Mobile służy 
również jako źródło do pozyskiwania (za pośrednictwem dostępnych lub 
wykupionych kredytów) dodatkowych mediów do dzielenia się z PA i potencjalnymi 
klientami.  

Co się stanie, jeśli mój Pakiet N21Mobile wygaśnie lub nie zostanie 
przedłużony?  

Zdajemy sobie sprawę, że może pojawić się wiele powodów wygaśnięcia Pakietu 
N21Mobile, takich jak na przykład nieważna karta kredytowa lub nieprawidłowe 
dane. Dlatego spróbujemy obciążyć Twoją kartę kredytową co najmniej 3 razy, zanim 
Twój pakiet stanie się nieaktywny. Będziesz mógł ponownie aktywować swój pakiet 
logując się na pl.N21mobile.com i aktualizując dane dotyczące płatności za pomocą 
odpowiedniej karty kredytowej lub kodu aktywacyjnego. Za każdym razem, gdy 
spróbujemy obciążyć Twoją kartę kredytową za odnowienie subskrypcji, wyślemy Ci 
wiadomość e-mail z informacją, czy transakcja zakończyła się pomyślnie, czy nie.  



Co to jest N21Mobile?  

N21Mobile zapewnia użytkownikom dostęp on-line do pełnej biblioteki mediów 
Network TwentyOne. Tytuły są dołączane jako część wykupionego pakietu lub 
uzyskane w wyniku wykorzystania dodatkowych kredytów.  

Gdzie mogę znaleźć numer PA mojego up-line?  

Skontaktuj się z osobą, która wprowadziła Cię do biznesu Amway. W niektórych 
przypadkach, jeśli Twój up-line nie jest użytkownikiem N21Mobile, możesz poszukać 
w wyższej linii sponsorowania. W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim 
Platynowym PA, aby uzyskać więcej informacji.  

Czy stracę dostęp do wszystkich zdobytych przeze mnie mediów w przypadku 
wygaśnięcia mojego pakietu, jeśli za jakiś czas ponownie go aktywuję?  

Nie. Zachowamy Twoje konto użytkownika, a także bibliotekę multimediów 
uzyskanych podczas użytkowania przez okres do 12 miesięcy. Jeśli zrezygnujesz  
z subskrypcji po 12 miesiącach bezczynności, biblioteka multimediów nie zostanie 
zachowana.   

Jak mogę odnowić/anulować subskrypcję?  

Jeśli przy rejestracji dokonałeś płatności kartą kredytową, Twój Pakiet odnowi się 
automatycznie po 30 dniach, a z podanej karty zostanie pobrana opłata odpowiednia 
do wybranego na początku pakietu.  

W każdej chwili możesz anulować subskrypcję wchodząc w zakładkę Moja 
subskrypcja N21Mobile  Anuluj subskrypcję.  

Możesz również przedłużyć ważność swojego pakietu korzystając z kodu 
aktywacyjnego Moja subskrypcja N21Mobile  Wprowadź i zatwierdź kod 
aktywacyjny.  

Jak mogę zmienić mój dotychczasowy Pakiet N21Mobile na inny dostępny 
pakiet?  

Do wyboru są dwie możliwości:  

1. Kup kod aktywacyjny odpowiadający pakietowi, który Cię interesuje  
i wprowadź go na stronie pl.n21mobile.com w zakładce Moja subskrypcja 
N21Mobile  Wprowadź i zatwierdź kod aktywacyjny.   

2. Na stronie pl.n21mobile.com, w zakładce Moja subskrypcja N21Mobile, 
kliknij opcję Zmień pakiet N21Mobile. 

 

 

 



Udostępnij media  

Jak korzystać z zakładki "Udostępnij media" na stronie N21Mobile?  

1. Utwórz profil/e do udostępniania mediów - Zanim zaczniesz udostępniać linki do 
wybranych nagrań, powinieneś utworzyć profil/e do udostępniania mediów. Przejdź 
do zakładki Udostępnij media i wybierz Profile do udostępniania mediów. Z takiego 
profilu osoba do której wysyłasz link dowie się kim jesteś, jak masz na imię i 
nazwisko. Możesz podać dane kontaktowe i swoją biografię, jeśli tylko chcesz. Sam 
zdecyduj, które z tych danych wyświetlą się podczas udostępnienia. 

2. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do określonego tytułu przejdź do Udostępnij i wybierz 
Wyszukaj tytuły do udostępnienia. 

1. Łatwo wyszukaj wszystkie dostępne nagrania, wpisując tytuł, autora/mówcę, 
wybraną kategorię lub treści, które Cię interesują. 

2. Jeśli znalazłeś tytuł, który chcesz udostępnić, kliknij go. 
3. Zobaczysz, ile kredytów jest potrzebnych, aby uzyskać możliwość 

udostępnienia wybranego przez Ciebie tytułu. Licencja na udostępnianie jest 
ważna przez 30 dni. W tym czasie możesz dzielić się wygenerowanym linkiem 
do 300 razy. 

4. Następnie kliknij przycisk Uzyskaj dostęp, a potem OK. 
5. Wybrany przez Ciebie tytuł znajduje się teraz w Moje udostępnione tytuły. 

3. Aby udostępniać media, możesz wybierać spośród udostępnianych już plików lub 
tych dostępnych w ramach Twojego pakietu (Zakładka Udostępnij --> Moje tytuły do 
udostępniania). 

4. Kliknij przycisk Udostępnij teraz. 
5. Uzupełnij formularz: 

1. Wybierz Profil do udostępniania mediów, który utworzyłeś/aś w kroku 1. 
2. Nadaj Tytuł (osoba do której wysyłasz link go (tytułu) nie widzi) pomocny przy 

zapamiętaniu - kim jest osoba której udostępniasz nagranie. Na przykład: 
"Justyna z biura" lub "Jan - ojciec najlepszego przyjaciela Tomka" . 

6. Wiadomość powitalna/Instrukcje jest wyświetlana na stronie internetowej tuż pod 
udostępnionym nagraniem. Na przykład: "Oto nagranie o którym mówiłem Ci 
wczoraj. Zadzwonię jutro, to porozmawiamy". Ta wiadomość jest opcjonalna i nie jest 
wymagana. 

7. Udostępnienie wygasa...- informuje o dniu w którym otworzenie linku nie będzie już 
możliwe. Ustawienie domyślne to ostatni (30) dzień licencji. Możesz skrócić okres 
aktywności łącza i dać wybranej osobie tylko dzień na odtworzenie nagrania, aby 
utrzymać dynamikę relacji i zachęcić do zaangażowania się. Data wygaśnięcia linku 
pojawia się na górze strony internetowej, ale napisanie o tym w emailu do osoby, 
której udostępniasz plik będzie cenną informacją. 

8. Wybierz opcjonalne informacje - pozwala zdecydować jakie dane z profilu 
wybranego w kroku 5.1 będą wyświetlane osobie, która otrzyma link. 

9. Jeśli chcesz zobaczyć jak będzie wyglądała strona, która wyświetli się osobie do której 
wysłałeś link, kliknij przycisk Podgląd w lewym dolnym rogu. 

10. Kiedy będziesz już gotowy, aby utworzyć link - kliknij Udostępnij w prawym dolnym 
rogu ekranu. Pojawi się okno z unikalnym adresem URL. Po prostu skopiuj go i wklej 
do wiadomości email lub innego tekstu do konkretnego PA/kandydata. 

Tworząc unikalne udostępnienia dla każdej wybranej przez Ciebie osoby, możesz 
obserwować wyniki jej zaangażowania, przechodząc do funkcji Udostępnij --> Raporty 
udostępnień. 



Ważna uwaga: Funkcja "Udostępnij media" ma charakter jeden na jeden i nie można 
go (nagrania) emitować, ani publikować na stronach internetowych/w serwisach 
społecznościowych, jak również wysyłać w masowych wiadomościach e-mail etc. Aby 
zapobiec podobnym działaniom, licencja może służyć do wysyłania maksymalnie 300 
udostępnień (w ciągu 30 dni trwania licencji), a pojedynczy link może być wyświetlany 
maksymalnie 15 razy. Powinno to być wystarczające dla doświadczonego 
PA/kandydata.  

Co to jest Udostępnianie Mediów?  

Media do udostępniania odpowiednio downline i/lub kandydatom* można znaleźć  
w zakładce Udostępnij  Wyszukaj tytuły do udostępnienia (lub Moje udostępnione 
tytuły, która zawiera wszystkie bezpłatne nagrania). Po wykupieniu dostępu do tytułu 
określonego do udostępnienia, PA może dzielić się nim przez 30 dni z max. 300 
osobami. Dla każdego udostępnienia tworzy się unikalny link, który wystarczy 
skopiować i przesłać dalej. Użytkownik może odnawiać licencję na udostępnianie  
co 30 dni.  

* Pamiętaj, że tylko media zatwierdzone do użytku dla potencjalnych kandydatów, 
powinny być im udostępniane. 

Dlaczego linki do usługi Udostępnij Media są wysyłane do użytkowników 
iPhone'a za pomocą wiadomości, która czasami nie jest aktywna?  

Okazuje się, że Apple stworzyło ochronę w iMessage, która dubluje linki do stron pod 
następującymi warunkami:  

Jeśli dana osoba otrzyma od Ciebie SMS-a, a ty nie jesteś w jej kontaktach na jej 
iPhonie (przy użyciu iMessage) lub nigdy wcześniej nie wysyłałeś do niej SMS-ów i ten 
tekst zawiera link (hiperłącze) do strony internetowej ...  

Wtedy link nie będzie aktywny ... i kliknięcie nie zadziała.  

Ale jeśli dana osoba odpowie na twoją wiadomość przez iMessage, wtedy linki staną 
się aktywne.  

Zatem jeśli zamierzasz wysłać SMS-a do osoby (z iPhonem) z wygenerowanym linkiem 
do udostępnionego tytułu, której nigdy wcześniej nie wysyłałeś SMS-a. To przed 
wysłaniem linku, rozważ przesłanie jej samego tekstu, na który możesz oczekiwać 
odpowiedzi, np.: "Hej, dziękuję za miłe spotkanie. Sprawdzam, czy mam poprawny 
numer telefonu. Daj mi znać. Dzięki, Robert "  

Pamiętaj, że wysyłanie linków z usługi Udostępnij Media za pośrednictwem poczty e-
mail, WhatsApp, We Chat lub innych serwisów komunikacyjnych nie musi się wiązać z 
tym problemem. 

 

 

 



PEB  

W jaki sposób mogę otrzymać dostęp do mojego miesięcznego PEB 
(dołączony do Pakietu N21Mobile)?  

Na podstawie zakupionej przez Ciebie subskrypcji Pakietu N21Mobile otrzymasz 
odpowiedni PEB w pierwszym tygodniu danego miesiąca. Użytkownicy rejestrujący 
się po 20-tym dniu miesiąca mogą mieć stały dostęp tylko do PEB z miesiąca 
kolejnego. 

(np. Rejestracja - 21 września - stały dostęp do PEB z października. Dostęp  
do wrześniowego PEB tylko tymczasowy.) 

Co to jest "dodatkowy PEB"  

Każdy Pakiet N21Mobile zawiera miesięczną subskrypcję PEB, jednak w zależności  
od kraju mogą być dostępne również dodatkowe programy PEB (np. w innym języku). 
Możesz dodatkowo wykupić do nich dostęp i korzystać w ramach swojej miesięcznej 
subskrypcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplikacja  

Czy mogę pobrać plik audio np. do mojego iTunes? Czy odsłuchanie go jest 
możliwe tylko przez aplikację?  

Nie, nie ma możliwości pobrania poza aplikację. Możesz odtwarzać dostępne 
nagrania tylko za pomocą aplikacji N21Mobile.  

Jak mogę zaprezentować wideo z N21Mobile na spotkaniu domowym?  

Aby zaprezentować wideo znalezione w N21Mobile, musisz najpierw je pobrać. 
Następnie można odtwarzać je za pośrednictwem Apple TV lub podłączyć swoje 
urządzenie do dowolnego telewizora za pomocą odpowiedniego kabla HDMI. 
Połączenie Wi-Fi nie jest konieczne, ponieważ wideo po pobraniu jest zapisywane  
w aplikacji (opcja offline). 

Jak mogę pobrać aplikację N21Mobile?  

Aby pobrać aplikację N21Mobile powinieneś najpierw zarejestrować się na stronie 
pl.N21mobile.com i wykupić subskrypcję na wybrany Pakiet N21Mobile.  
Po przetworzeniu płatności lub kodu aktywacyjnego otrzymasz wiadomość e-mail  
z prostymi instrukcjami, jak pobrać aplikację. 

Możesz również pobrać ją logując się na pl.N21Mobile.com i klikając odpowiednio 
ikonę iOS App lub ikonę aplikacji Sklep Google Play (prawy dolny róg). 

Ile czasu zajmuje pobranie jednego pliku multimedialnego?  

Pobieranie pliku multimedialnego jest uzależnione od połączenia Wi-Fi/transferu 
danych. Zwykle trwa około 30-60 sekund (w zależności od rozszerzenia danego pliku). 
Połączenie Wi-Fi/transfer danych nie będzie potrzebne do odsłuchania pobranego 
nagrania.  

Na ilu urządzeniach mogę zainstalować aplikację N21Mobile?  

Aplikację N21Mobile możesz zainstalować na maksymalnie 3 urządzeniach. 

Na przykład: Ty i Twój współmałżonek/druga osoba na umowie Amway możecie mieć 
aplikację na swoim smartfonie, a także zainstalować ją na jeszcze jednym urządzeniu, 
takim jak tablet.  

Pamiętaj, aby przy uruchamianiu aplikacji na kolejnym urządzeniu – zalogować się na 
login i hasło użyte przy rejestracji. 

Otrzymałem ostrzeżenie, że osiągnąłem maksymalną liczbę urządzeń na 
których można zainstalować aplikację N21Mobile. Jak mogę to rozwiązać?  

Każda licencja N21Mobile może być powiązana z maksymalnie 3 urządzeniami  
w danym momencie. Jeśli przekroczyłeś ten limit, po otwarciu aplikacji zostaniesz  
o tym poinformowany. Aby rozwiązać powyższy problem, kliknij link Zarządzaj swoimi 
licencjami w wyskakującym okienku w aplikacji N21Mobile lub zaloguj się na stronie 



pl.n21mobile.com. Potem kliknij swoje imię w prawym górnym rogu i wybierz 
Zarządzaj licencją aplikacji. Z tego miejsca możesz: 

1. Odwołaj - jest to najczęściej wybierana opcja. Ta czynność może zostać później 
cofnięta, a urządzenie zostanie ponownie dodane do konta. W razie wątpliwości 
wybierz tę opcję. 

2. Usuń - jest to mniej powszechna opcja. Jest używana, gdy urządzenie zostało 
zgubione, skradzione, zniszczone lub oddane. Ta opcja blokuje dostęp urządzenia do 
N21Mobile w przyszłości. 

Właśnie pobrałem N21Mobile i kiedy próbuję go otworzyć, pojawia się 
informacja typu "Niezaufany Deweloper".  

Poniższe operacje są wymagane na wszystkich urządzeniach Apple instalujących 
aplikacje do dystrybucji korporacyjnej, takie jak N21Mobile.  

Przejdź na swoim urządzeniu do Ustawienia i Ogólne. Przewiń w dół do opcji 
Zarządzanie urządzeniami i kliknij Network 21 International, Inc. Następnie kliknij Ufaj 
"Network 21 International, Inc". Po wykonaniu tych czynności będziesz mógł się 
zalogować. 

Jakie urządzenia obsługuje aplikacja N21Mobile?  

Aplikacja N21Mobile jest obsługiwana w urządzeniach mobilnych (smartfon/tablet) 
Apple z systemem iOS 8.0 lub nowszym oraz Androidem 4.3 lub nowszym. Nie jest 
obsługiwana w urządzeniach Blackberry,  z oprogramowaniem Windows (np. Nokia), 
jak również w laptopach, czy komputerach stacjonarnych.   

Komputer stacjonarny/laptop jest swego rodzaju narzędziem administracyjnym, przez 
który mogą Państwo zarządzać swoim kontem i subskrypcją na stronie 
pl.n21mobile.com. 

Dlaczego aplikacja N21Mobile na iPhone'a nie jest dostępna w sklepie 
iTunes?  

Apple ma unikalne wymagania dla swoich aplikacji, których Google nie stosuje.  
W związku z tym aplikacja N21Mobile jest dostępna tylko jako dystrybucja 
korporacyjna. Takie aplikacje są ograniczone do zamkniętej grupy użytkowników / 
członków, takich jak PA zrzeszeni w Network TwentyOne, którzy subskrybują 
N21Mobile.  

Czy pobrane w aplikacji pliki zajmą dużo miejsca na moim urządzeniu?  

Nie. 

Oto, jak to działa: aplikacja zapewnia dostęp do zróżnicowanej listy materiałów audio, 
wideo i dokumentów. Ta lista nie zajmie znacznej ilości pamięci na twoim urządzeniu, 
ponieważ korzystasz ze streamingu/odtwarzania on-line (przycisk "Odtwórz teraz"). 

Pamięć urządzenia zostanie zajęta w większej ilości, tylko wtedy, gdy zdecydujesz się 
na pobranie produktu audio lub wideo. Do odtworzenia pobranych plików nie jest 
wtedy wymagane połączenie Wi-Fi ani połączenie internetowe (odtwarzanie offline). 



Uwaga: Aby zwolnić pamięć, możesz po prostu usunąć wybrane tytuły ze swoich 
pobranych materiałów. Usunięcie tytułu z urządzenia nie przeszkadza w późniejszym 
słuchaniu i/lub pobraniu go ponownie. 


