
Pakiety N21Mobile 

PARTNERSKI LIDERSKI PROFESJONALNY 

Miesięczna subskrypcja

PEB on-line 

Biblioteka Mediów

Kredyty 

  Zniżka on-line

Opłata za subskrypcję pobierana jest 
co miesiąc w zależności od daty 

rejestracji użytkownika.

Te same tytuły, co w tradycyjnym PEB 

na płytach CD, dostępne 

od pierwszego tygodnia 

każdego miesiąca na N21Mobile.

Pakiet nagrań audio i wideo 

uzależniony od twojego poziomu 

subskrypcji dostępny 

bez  dodatkowych opłat.

Każda płatna subskrypcja zawiera 

kilka wybranych nagrań, które można 

bezpłatnie udostępniać innym. 
Wykorzystuj dowolnie swoje 

comiesięczne kredyty dostępne 

w ramach wybranego pakietu. 
W każdej chwili możesz dokupić 

dodatkowe kredyty i dzielić się 

materiałami ze swoimi partnerami 
biznesowymi i potencjalnymi 
klientami przez 30 dni.

Każdy z pakietów N21Mobile zawiera 

wyjątkowy rabat w wysokości od 5% 

do 15%, który zostanie zastosowany 

przy zakupie dodatkowych kredytów. 

110,00 pln 

6 nagrań 

na dobry początek

Nieograniczone 

udostępnianie 

mediów 

(4 tytułów)

20 kredytów
                (ok. 2 tytułów) 

5% zniżki 

na zakup 

dodatkowych 

kredytów

154,00 pln 

40 kredytów
( ok. 4 tytułów) 

10% zniżki 

na zakup 

dodatkowych 

kredytów

180,00 pln 

60 kredytów
(ok. 6 tytułów) 

15% zniżki 

na zakup 

dodatkowych 

kredytów 

7 nagrań 

na dobry początek

 7 nagrań 

na dobry początek

PEB - 4 tytuły 

(pakiet partnerski) 

PEB - 5 tytułów 

(pakiet liderski)

PEB - 5 tytułów 

(pakiet liderski)

Nieograniczone 

udostępnianie 

mediów 

(5 tytułów)

Nieograniczone 

udostępnianie 

mediów 

(6 tytułów)

Nieograniczona możliwość 
udostępniania mediów 

Możesz dodatkowo zwiększać liczbę  

swoich kredytów i nabywać dostęp 

do nagrań, które nie znajdują się 

w twojej bibliotece - korzystać z nich 

samemu lub je udostępniać. 
Większość nagrań to koszt 
10 kredytów do użytku osobistego, 
a 20 kredytów na udostępnianie. 
Niewykorzystane kredyty przechodzą 

na następny miesiąc.

FUNKCJE

Dostęp do bogatej biblioteki nagrań 

audio i wideo w zasięgu twojej ręki

Słuchaj nagrań PEB (Program Edukacji 

Biznesowej) w dowolnym momencie

Dziel się wybranymi materiałami                 

ze swoimi partnerami biznesowymi           

i potencjalnymi klientami

Ciesz się podwójnym dostępem 

jednocześnie ze swoim małżonkiem    

lub partnerem biznesowym

Wyszukuj swoich ulubionych mówców, 

wystąpienia, nagrania i sortuj je według 

dat, mówców lub tytułów

Dopasuj tempo nagrania dzięki 

możliwości przyspieszania i przewijania

Oszczędzaj swój czas korzystając             

z materiałów dostępnych on-line

prosty
SUKCES 

JEST 



Zaczynajmy. 
To proste!

Wejdź na stronę https://pl.n21mobile.com/      
ze swojego komputera lub smartfonu

Wybierz swój kraj

Zarejestruj się i wypełnij wymagane pola.      
Będziesz do tego potrzebować numer PA 
swojego upline'a.
Wybierz jeden z dostępnych pakietów: 

Partnerski, Liderski lub Profesjonalny

Określ metodę płatności (kod aktywacyjny 

lub karta kredytowa) 

Po zakończeniu rejestracji otrzymasz 3 wiadomości 

e-mail zawierające: 

 1) potwierdzenie płatności  

 2) weryfikację adresu e-mail 

 3) list powitalny z informacją o tym, jak pobrać           

i zainstalować aplikację N21Mobile 

PO PROSTU

ZACZNIJ!

Korzystaj z nagrań audio i wideo 

wprowadzających w podstawy rozwijania 

swojego biznesu z Network TwentyOne 

Uzyskaj informacje o firmie Amway i jej 

produktach

Wypróbuj Udostępnianie mediów – możesz 

wielokrotnie udostępniać przynajmniej jedno 

nagranie swoim partnerom i/lub potencjalnym 

klientom 

3. Czy mój małżonek / druga osoba na umowie 

Amway również będzie miała dostęp do tej 
aplikacji  na swoim urządzeniu mobilnym?

FAQs
1. Na jakich urządzeniach można korzystać               

z aplikacji N21 Mobile?
Z aplikacji można korzystać na systemach Android
w wersji 4.1 (Jelly Bean) lub wyższej oraz               
na urządzeniach z iOS w wersji 8.x. lub wyższej. 
Urządzenia z systemem operacyjnym Blackberry 
oraz Windows nie obsługują tej aplikacji.

2. Czy ta aplikacja zajmie dużo pamięci mojego 

telefonu?
Nie. Aplikacja N21Mobile zapewnia dostęp do całej 
biblioteki z materiałami N21 umieszczonymi             
w chmurze. Oznacza to, że tylko pobierając nagrania
wykorzystujesz pamięć telefonu. Możesz odtwarzać
nagrania on-line lub pobrać je (tryb odtwarzania
offline), a następnie usunąć po zapoznaniu się z nimi.
Wszystkie nagrania do których uzyskałeś dostęp
możesz w każdej chwili odtworzyć, bez dodatkowych
opłat. Pobrane nagrania zapisują się na poziomie
aplikacji, wykorzystując pamięć telefonu. 

Tak. Wykupienie subskrypcji zapewnia możliwość
instalacji aplikacji na 3 urządzeniach. W związku z tym
małżonek lub druga osoba korzystająca z pakietu
może pobrać aplikację i zalogować się na dane
głównego użytkownika.  

4. Czy muszę odnawiać moją subskrypcję,           
aby mieć dostęp do uzyskanych treści                              
i stworzonych list odtwarzania?
Tak. Należy mieć aktualną subskrypcję, aby móc 
korzystać z materiałów dostępnych w aplikacji 
N21Mobile. Decydując się na nowe nagrania, 
nabywasz nie plik, tylko licencję na dostęp do niego. 
Gdy już wybrałeś jakąś pozycję z naszej biblioteki, 
pozostanie ona na koncie tak długo, jak będziesz
posiadał aktywną subskrypcję. Dodatkowo nagrania
dodane do twojego konta pozostaną tam przez          
12 miesięcy, nawet jeżeli aktualnie nie posiadasz
wykupionej subskrypcji. Oznacza to, że odnawiając
swoje konto po 11 miesiącach, znajdziesz tam
wszystkie dotychczas wykupione przez ciebie
nagrania.
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