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KROK 3 Vyplňte osobní údaje 

 
 

 

 

Oblíbené sady LRP: 
■ Sada Athlete Care: 169,75 € 158.50 PV 

 
■ Sada Calm & Harmony: 162,25 € 148.50 PV 

 
■ Sada Changing Seasons: 167 € 147 PV 

 
■ Sada Daily Habits Kit: 240,50 € 168.50 PV 

 
Ceny zahrnují DPH. Podrobnosti o sadě viz www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/. 

Produktové body: Jako účastník programu pro stálé 
odběratele můžete získat věrnostní body ve výši až 30% 
Vašeho nákupu směnitelné za produkty. 

Klub produktu měsíce: Nastavte datum své LRP objednávky 
do 15. dne ve výši 125 nebo vice PV bodů a obdržíte 
zdarma produkt měsíce. 

Datum expedice LRP objednávky: (1–13, 16–28)   
■ Doručit na níže uvedenou adresu 

 
(Pozn.: Vaše první pravidelná zásilka v rámci programu pro stalé odběratele 
bude doručena v měsíci následujícím po Vašem přihlášení) 

 
 

 
 

Jméno žadatele  Doručovací adresa ■ Stejná jako fakturační 

Jméno spolužadatele (volitelné) Id. číslo nebo DIČ (není povinné ) Region, stát, PSČ  

 
E-mailová adresa  Hlavní tel. číslo 

Fakturační adressa Tel. číslo mobilu 

Region, stát, PSČ Datum narození Datum narození spolužadatele 

atron Tel. číslo nebo číslo Poradce Sponzor (jedná-li se o jinou osobu) Tel. číslo nebo číslo Poradce 

 

 

Přeji si stát se Poradcem společnosti dōTERRA Global Limited. Vyúčtujte výše uvedené položky a programy na základě zvolené platební metody. Potvrzuji, že jsem si přečetl Podmínky této Přihlášky Poradce (formulář 2011-C) a 
pravidla a pokyny obsažené ve Všeobecných zásadách společnosti dōTERRA a souhlasím s nimi. Potvrzuji, že v současné době nemám účast na žádném účtu společnosti dōTERRA nebo pokud mám nebo jsem měl, má žádost 
o tento účet neporušuje Zásady společnosti dōTERRA. (Tento formulář je též k dispozici na internetových stránkách www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.) 

 
 
 
 
 

<<Prosíme podepište zadní stranu karty 

 
PŘIHLÁŠKA VELKOOBCHODNÍHO ZÁKAZNÍKA - CZ (EURO) 

   

Množství Produkt  

   

   

   

   

   

CELKEM 
 

 

KROK 1 Zvolte variantu pro účast 

Sada Family Essentials 
•  

Sada Home Essentials 
•  

Sada Cleanse & Restore 
•  

   
•  
 

  POUŽÍT PROGRAM PRO RYCHLÝ START K VYŠŠÍM STARTOVNÍM SLEVÁM  ■ Zaváděcí balíček dōTERRA 
24,25 €* 

Sada Essential Oil Collection Sada Natural Solutions 
stojí 734,50 €* 

 

Sada Business Leader 
stojí 2938 €* 

 
stojí 2232,50 €* 

 

Množství      Ostatní produkty 

 Ceny zahrnují DPH. Podrobnosti o sadě viz 
www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/. 

† Body lze uplatnit ve lhůtě 60 dní od přihlášení, pokud 
jsou splněny kvalifikační podmínky 

        

      

 
     

 
     

 
     

 

KROK 2 Program pro stálé odběratele (LRP) (nepovinné)  

KROK 4 Podpisem potvrďte podmínky uvedené na zadní straně karty 

http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.)
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/


 

  CZ 20221206 Podpis 

 
 

1. Členství: Členství Velkoobchodního zákazníka (dále jen 
„Členství “) ve vztahu ke společnosti dōTERRA Global 
Limited (dále jen „dōTERRA“ nebo „Společnost“) , z Irska, 
Vám jakožto členovi (dále jen„Členovi “) umožňuje kupovat 
produkty společnosti dōTERRA k osobní spotřebě za 
velkoobchodní ceny společnosti dōTERRA. Společnost 
dōTERRA si vyhrazuje právo odmítnout Členství 
jakémukoli žadateli. Pouze osoby nad 18 let se mohou 
stát Členem. 

2. Členský poplatek a prodloužení. Členský poplatek ve 
výši 20,00 €, bez DPH, se účtuje za 12ti měsíční období 
ode dne přihlášení Člena. Po vypršení tohoto 12ti 
měsíčního období se vyúčtuje poplatek za 
prodloužení o další 12ti měsíční období ve výši 15,00 
€, bez DPH, v okamžiku první 
objednávky následující po vypršení 12ti měsíčního období. 
Členství obnovené po dni vypršení bude prodloužena o 
dalších 12 měsíců počinaje dnem prodloužení. Jak člen 
tak doTERRA mohou členství kdykoliv ukončit. 

3. Podmínky prodeje produktů. 
a. Předložení objednávky na produkty společnosti 

dōTERRA Členem a její přijetí společností dōTERRA 
představuje závaznou kupní smlouvu mezi Členem 
a společností dōTERRA, včetně závazku Člena 
objednané produkty uhradit. 

b. Společnost dōTERRA se vynasnaží dodat objednané 
produkty do uvedených cílových termínů dodání, které 
činí maximálně 30 dní ode dne objedávky. Nicméně 
všechny objednávky podléhají podmínce dostupnosti 
a společnost dōTERRA si vyhrazuje právo zrušit 
objednávky na produkty, které již nejsou z jakéhokoli 
důvodu dostupné. Společnost dōTERRA má právo 
objednávku před dodáním zrušit z jakéhokoli důvodu, 
včetně události, kterou nemůže ovlivnit nebo pro 
nedostupnost zásob, omezení jejích zdrojů, na které 
se nemohla rozumně připravit nebo protože zjistila 
chybu v ceně nebo popisu produktu. Pokud k takovým 
skutečnostem dojde, společnost dōTERRA Člena na 
tuto skutečnost upozorní a vrátí platby uhrazené za 
předmětné produkty. 

c. Společnost dōTERRA odpovídá za dodání zboží v 
souladu s právy Člena jako spotřebitele. Má-li Člen 
jakoukoliv obavu, že společnost dōTERRA nesplnila 
své právní povinnosti, kontaktujte nás prosím. 
Popisy produktů jsou uvedeny v katalogu společnosti 
dōTERRA, který je rovněž k dispozici na našich 
internetových stránkách. Obrázky produktů uvedené v 
katalogu nebo na internetových stránkách slouží pouze 
pro ilustrativní účely: tvar, barva a velikost dodaných 
produktů se může lišit od uvedených příkladů a takové 
odlišnosti nepředstavují vadu na výrobku. 

4. Práva na zrušení objednávky. 
a. Člen je oprávněn objednávku produktů zrušit kdykoli 

před dodáním. Člen bude mít příležitost si objednané 
produkty po dodání prohlédnout a pokud nebude 
z jakéhokoli důvodu s produkty spokojen, může 
společnosti dōTERRA oznámit ve lhůtě 14 dní od 
dodání, že si přeje objednávku zrušit, za podmínky, že 
Člen produkty společnosti dōTERRA vrátí na adresu 
uvedenou na stvrzence do 14 dní od oznámení o 
zrušení objednávky, s tím, že Společnost dōTERRA 
Členovi vrátí peníze. Vrácená částka nebude 
zahrnovat náklady na dodání produktů Členovi (s 
výjimkou případných dodatečných nákladů na dodání, 
pokud si Člen vybral jinou metodu dodání, která 
je nákladnější než standardní dodání společnosti 
dōTERRA). Členovi nevzniknou žádné poplatky za 
vrácení peněz, a použije se stejná platební metoda, 
jakou použil Členem k původní platbě. 

b. Člen může použít oznámení o zrušení objednávky 
uvedené na stvrzence nebo takové zrušení oznámit jiným 
způsobem; podmínkou zrušení je, že společnost dōTERRA 
obdrží jasné prohlášení o rozhodnutí zrušit objednávku. 

c. Pokud Člen produkty odmítne z jakéhokoli jiného 
důvodu než je poškození nebo vada musí zajistit 
vrácení produktů společnosti dōTERRA a 
odpovídá za jejich bezpečné vrácení. Pokud Člen 
produkty společnosti dōTERRA nevrátí, bude 
společnost dōTERRA oprávněna odečíst náklady 
na získání produktů zpět od částky, která má být 
vrácena.  

d. Pokud budou produkty Členem vráceny z jakéhokoli 
jiného důvodu než poškození či vada a dojde 
ke snížení hodnoty těchto produktů v důsledku 
manipulace nad rámec nezbytný ke zjištění povahy, 
vlastností a fungování produktů, bude toto snížení 

hodnoty vyúčtováno Členovi a vyúčtovaná částka bude 
odečtena z výše částky k vrácení. 

5. Pravidla pro vracení produktů. Tato pravidla pro vrácení 
produktů rozšiřují Členova práva nad rámec zákonných 
práv na vrácení uvedených v článku 4. Podmínky 
společnosti dōTERRA, pro vracení produktů z tohoto 5 
nemají vliv na Členova zákonná práva. 
a. Vracení produktů do 30 dní. Společnost dōTERRA 

vrátí sto procent (100%) kupní ceny (plus příslušnou 
daň, pokud byla uhrazena předem) produktů 
způsobilých k prodeji, vrácených do třiceti (30) dní od 
nákupu, sníženou o náklady na přepravu. Společnost 
dōTERRA poskytne produktový kredit ve výši (100%) 
kupní ceny (plus příslušnou daň, pokud byla uhrazena 
předem) nebo vrácení peněz ve výši devadesáti 
procent (90%) kupní ceny (plus příslušnou daň, pokud 
byla uhrazena předem) na produkty zakoupené od 
Společnosti, které nejsou způsobilé k prodeji a jsou 
Členem vráceny do třiceti (30) dní od nákupu, snížené 
o náklady na přepravu. 

b. Vracení produktů ve lhůtě od 31 až 90 dní. Ve lhůtě 
od jednatřiceti (31) dní do devadesáti (90) dní od dne 
nákupu poskytne společnost dōTERRA produktový 
kredit ve výši sta procent (100%) nebo vrácení peněz 
ve výši devadesáti procent (90%) kupní ceny (plus 
příslušnou daň, pokud byla uhrazena předem) na 
produkty zakoupené od Společnosti, které Člen vrátil, 
snížené o náklady na přepravu. 

c. Vracení produktů ve lhůtě od 91 dní do jednoho roku 
od nákupu. Po 91. dnech a do dvanácti (12) měsíců od 
dne nákupu, poskytne společnost dōTERRA produktový 
kredit ve výši devadesáti procent (90%) nebo vrácení 
peněz ve výši devadesáti procent (90%) kupní ceny 
(plus příslušnou daň, pokud byla uhrazena předem) na 
vrácené produkty způsobilé k prodeji, snížené o náklady 
na přepravu (s výjimkou časově omezených nabídek a 
položek, jejichž životnost vypršela). 

d. Produkty způsobilé k prodeji. Produkty jsou 
považovány za způsobilé k prodeji pokud jsou 
kumulativně splněny následující podmínky: 1) produkt 
byl koupen od společnosti doTERRA; 2) zůstal v 
neporušeném obalu a nebyl použitý; 3) obal a etikety 
nebyly pozměněny ani poškozeny; 4) produkt a obal 
jsou ve stavu, který podle obvyklých obchodních 
zvyklostí umožňuje produkt dále prodat za plnou cenu; 
5) datum životnosti produktu nevypršelo; a 6) produkt 
obsahuje aktuální etikety společnosti dōTERRA. 
Produkty nebudou považovány za způsobilé k prodeji 
pokud Společnost před jejich prodejem sdělí, že se 
jedná o produkty sezónní, vyřazené z sortimentu, 
nabízené na základě časově omezené nabídky nebo 
produkty nabízené v rámci speciální propagace, na 
které se pravidla pro vrácení produktů nevztahují. 

6. Program pro stálé odběratele (LRP). Člen není 
povinen produkty odebírat. Má-li zájem, může se však 
přihlásit k pravidelnému měsíčnímu odběru dōTERRA 
prostřednictvím Programu pro stálé odběratele (LRP) 
o to již po prvním měsíci od registrace. Přihlášením do 
programu LRP odpadá nutnost zadávat objednávky 
manuálně každý měsíc. Pokud Členova objednávka 
dosáhne výše alespoň 50 PV bodů za každý kalendářní 
měsíc, vznikne Členu nárok na získání měsíčních 
produktových kreditů. PV je bodová hodnota produktů 
nakoupených Členem v průběhu jednoho kalendářního 
měsíce. Ne všechny produkty generují PV body a PV 
nezahrnuje produkty nakoupené prostřednictvím 
produktových kreditů. PV hodnota produktu je jasně 
uvedena na formuláři objednávky. Produktové kredity 
jsou nepeněžní body, které lze směnit za k tomu určené 
produkty společnosti dōTERRA. Produktové kredity se 
poskytují v rámci LRP a dle uvážení Společnosti. Člen, 
který se účastní LRP programu po dobu alespoň 60. dní 
může své produktové kredity směnit za určené produkty. 
Produktové kredity programu LRP lze uplatnit ve lhůtě 12. 
měsíců od dne vystavení; poté jejich platnost vyprší. Tyto 
kredity lze uplatnit  telefonicky nebo e-mailem na telefonu 
+42 0228882251 nebo zakaznickyservis@doterra.com. 
Produkty pořízené za kredity v rámci programu LRP nejsou 
určeny k dalšímu prodeji. Objednávky uhrazené 
prostřednictvím bodů nemají PV hodnotu a nelze je 
kombinovat s jinými objednávkami produktů. Produktové 
kredity nelze směnit za peníze a nejsou převoditelné. 
Platnost všech produktových kreditů zaniká pokud skončí 
účast v programu LRP. Členovu základní objednávku v 
programu LRP. 

lze zrušit pouze telefonicky přes příslušný kontakt 

společnosti dōTERRA. Jakoukoli následnou objednávku 
LRP lze zrušit online prostřednictvím internetu. 

7. Další prodej produktů. Člen souhlasí, že produkty 
společnosti dōTERRA nakoupené prostřednictvím 
Členství nebude dále prodávat. Jakožto 
Velkoobchodní zákazník nemá Člen oprávnění účastnit 
se podnikatelské příležitosti společnosti dōTERRA; 
Člen nesmí provádět marketing obchodních příležitostí 
u společnosti dōTERRA ani usilovat o nábor jiných 
osob; Člen nemá nárok na žádné provize nebo 
bonusy podle Kompenzačního plánu společnosti 
dōTERRA. Program pro stálé odběratele není součástí 
Kompenzačního plánu společnosti dōTERRA. 

8. Omezení odpovědnosti. Společnost dōTERRA, její 
společníci, manažeři, ředitelé, oprávněné osoby, 
akcionáři, zaměstnanci, pověřené osoby a zmocněnci 
(společně dále jen „propojené osoby“), nenesou 
odpovědnost za zvláštní, nepřímé, vedlejší, následné, 
punitivní a exemplární škody. Pokud bude shledáno, že 
společnost dōTERRA porušila tyto podmínky, bude 
maximální výše nároku na odškodnění uplatnitelného 
Členem omezena na částku představující objem 
produktů společnosti dōTERRA, které Člen od 
společnosti dōTERRA osobně koupil, a které nadále drží. 
Výše uvedená omezení se nevztahují na případné 
závazky, které podle právních předpisů České republiky 
nelze vyloučit nebo omezit. 

9. Řešení sporů. V případě jakéhokoli sporu, nároku, 
otázky nebo nesouhlasu, který vznikne z této Smlouvy 
nebo se jí týká, vyvinou smluvní strany své nejlepší 
úsilí k vyřešení takového sporu, nároku, otázky 
nebo nesouhlasu smírnou cestou. Za tímto účelem 
povedouvzájemné konzultace a jednání v dobré víře 
a vynasnaží se dospět ke spravedlivému a 
poctivému řešení, přijatelnému oběma smluvním 
stranám. Pokud se nepodaří takového řešení 
dosáhnout ve lhůtě 60. dní, je zákazník oprávněn 
zahájit mediační řízení u České obchodní inspekce. 
Poté se každá smluvní strana podřídí výlučné 
příslušnosti kompetentních Soudů. 

10. Rozhodné právo. Rozhodným právem smlouvy 
bude hmotné právo České republiky. 

11. Elektronická komunikace. Opravňuji společnost 
dōTERRA a její odpovědné osoby komunikovat se 
mnou prostřednictvím elektronické pošty nebo faxu na 
emailové adrese nebo faxovém čísle uvedeném v 
této Přihlášce. 

12. Pokračování v platnosti. Články 6, 7, 8, 9, a 10 
těchto podmínek zůstávají v platnosti i po 
ukončení Členství. 

13. Ochrana osobních údajů. Registrací k Členství bere 
Člen na vědomí, že společnost dōTERRA bude 
zpracovávat osobní údaje obsažené v této 
přihlášce/smlouvě nebo poskytnuté Členem kdykoli v 
budoucností v souvislosti s jeho Členstvím, v souladu se 
Zásadami ochrany soukromých údajů společnosti 
dōTERRA, která uvádějí jak společnost dōTERRA 
zpracovává osobní údaje, včetně popisu druhů 
shromažďovaných údajů, účelů, ke kterým jsou tyto 
osobní údaje zpracovávány, osob, se kterými lze tyto 
údaje sdílet a práv Člena ve vztahu k zpracování těchto 
údajů. 

14. Změny a doplňky. Člen souhlasí, že tyto podmínky 
mohou být kdykoli změněny a doplněny dle 
výhradního uvážení společnosti dōTERRA 
prostřednictvím oznámení učiněném Členovi, a Člen 
souhlasí, že 30 dní po takovém 
oznámení takové změny či doplňky nabudou vůči 
Členovu účinnosti. Pokračování v nákupech produktů 
společnosti dōTTERRA po datu, ke kterému nastane 
účinnost změn či doplňků bude považováno za 
akceptaci Členem všech změn a dodatků přijatých 
společností dōTERRA ve vztahu k Podmínkám. 

15. Tím, že zde umístím své iniciály, vyjadřuji svůj souhlas s tím, 
aby mě společnost dōTERRA kontaktovala e-mailem s 
nabídkami nebo žádostmi o prodej a nákup produktů 
dōTERRA: _________________ 

*Všechna slova se symboly s obchodní značkou nebo ochrannou 
známkou jsou obchodními značkami nebo ochrannými známkami 
společnosti dōTERRA Holdings, LLC. 

PŘIHLÁŠKA VELKOOBCHODNÍHO ZÁKAZNÍKA – Podmínky 

mailto:zakaznickyservis@doterra.com
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