
Vůbec poprvé můžete přidat více nabídek 2 za cenu 1 do jedné objednávky! Týden akce 
2 za cenu 1 bude rozdělen do dvou samostatných období promo akce v délce 72 hodin. V 
každém období promo akce budou tři nabídky 2 za cenu 1. Během každého období promo 

akce trvajícího 72 hodin si budete moci zakoupit všechny tři nabídky. Užijte si úžasné 
nabídky 2 za cenu 1, pomozte snížit plýtvání s obaly a ušetřete na dopravném!

Jak si objednat:  
WELLNESS KONZULTANTI A VELKOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍCI 

Co znamená BOGO?
BOGO je zkratka pro Buy-One-Get-One. Znamená to, že při zakoupení jednoho výrobku dostanete druhý zdarma.

Jak zjistím, jaké jsou BOGO výrobky pro dōTERRA Evropa?
Všechny tři nabídky 2 za cenu 1 budou zveřejněny na stránce Facebooku dōTERRA Europe před začátkem 
každého období této promo akce. Až bude tato akce aktivní, bude denně představena jedna z nabídek 2 za cenu 
1 samostatně (ačkoli budou k prodeji všechny nabídky po celou dobu trvání akce). Dejte nám svůj „Like“ na 
Facebooku, nabídky se objeví na vaší domovské stránce Facebooku.

Informace a pravidla BOGO výprodeje pro dōTERRA Evropa

Věrnostní objednávka LRP

Standardní objednávka

1.  Jděte na www.mydoterra.com a přihlaste se na 
stránku 

2.  Přejděte na Vaši LRP šablonu nebo vytvořte novou 
LRP objednávku 

3.  Vložte do svého košíku zboží na NÁKUP a zboží 
ZDARMA bude přidáno později 

4. Vejděte do košíku
5. Klepněte na „Pokračovat“, abyste přešli k pokladně
6.   Produkty ZDARMA budou automaticky přidány do 

vaší objednávky
7. Vyberte možnost „Zpracovat ihned“

1. Přihlaste se do své virtuální kanceláře
2.  Vložte do svého košíku zboží na NÁKUP a zboží 

ZDARMA bude přidáno později 
3. Vejděte do košíku 

4. Kliknutím na volbu „Pokračovat“ postoupíte k zapla-
cení
5.  Produkty ZDARMA budou automaticky přidány do 

vaší objednávky
6. Zvolte „Zpracovat ihned“

Standardní objednávka

1. Jděte na www.doterraeveryday.eu
2. Klikněte na volbu „Retail Customer Shop  
     (Maloobchod)“ nacházející se pod sekcí „Quick links 
     (Rychlé odkazy)“ 
3. Vyberte si jazyk a území (Evropa) a potom  
     klepnětena „Start shopping“ ’
4.  Vložte do svého košíku zboží na NÁKUP a zboží ZDARMA 
bude přidáno později 
5. Přejděte do košíku

6. Vracející se zákazníci kliknou na „Přihlásit“; noví  
     zákazníci potřebují „Vytvořit účet“
7. Přejděte do košíku
8. Kliknutím na volbu „Pokračovat“ postoupíte k  
     zaplacení
9. Produkty ZDARMA budou automaticky přidány do vaší objed-
návky
10. Zvolte „Nyní zpracovat objednávku“

MALOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍK



Na jak dlouho bude platná BOGO akce pro dōTERRA Evropa?
Všechny nabídky budou k dispozici od prvního dne v 00:00 SEČ a potrvají až do posledního třetího dne do 23:59 SEČ, 
nebo do vyprodání zásob. Rozhodnete-li se zúčastnit, musíte svou objednávku předložit a zpracovat v tomto časovém 
rozpětí 72 hodin. To znamená, že tyto objednávky nelze uložit do šablony LRP. Mohou však být zpracovány jako LRP, ale 
objednávku je nutno zpracovat ihned.

Které trhy se mohou zúčastnit BOGO akce pro dōTERRA Evropa?
Akce 2 za cenu 1 společnosti dōTERRA Europe je určena všem wellness konzultantům, velkoobchodním zákazníkům 
a maloobchodním zákazníkům pouze na evropském trhu.

Kolik BOGO produktů si vím zakoupit?
Každá nabídka 2 za cenu 1 je omezena na pět pro jeden účet. 

Mohu si nashromáždit BOGO produkty během několika dní, abych ušetřil(-a) na poštovném?
Ano! Každé období promo akce bude mít tři nabídky 2 za cenu 1. Tyto tři nabídky 2 za cenu 1 můžete sloučit do 
jedné objednávky, abyste ušetřili dopravné během každého období promo akce v délce 72 hodin. 

Budu moci spojit všechny nabídky 2 za cenu 1 z obou období promo akce do jedné objednávky?
Nikoli, všechny nabídky 2 za cenu 1 z obou období promo akce nelze sloučit do jedné objednávky. V každém období 
promo akce si budete moci koupit pouze tři možné nabídky 2 za cenu 1. Jakmile období promo akce skončí, nebu-
dete si již moci objednat žádnou z těchto nabídek 2 za cenu 1. To znamená, že během druhého období promo akce 
si nebudete moci objednat žádnou z nabídek 2 za cenu 1 z prvního období promo akce.

Jak budu vědět, že byla moje objednávka vygenerována a zpracována?
Na emailovou adresu, kterou máte uvedenou na Vašem dōTERRA účtu, zašleme potvrzující email o objednávce.

Vím získat věrnostní produktové body za BOGO produkty?
Ano, body se dají získat podle standardních pravidel. Za LRP objednávky, které jsou zpracovány s 50 PV a více, 
dostanete body na základě Vaší momentální procentuální úrovně. Body se získávají na základě PV produktu, který si 
kupujete. Příklad: pokud akcí daného dne je, že při zakoupení 1 citrónu dostanete 1 TerraShield zdarma, LRP body 
byste dostali na základě PV citrónu v případě, že celková hodnota objednávky je minimálně 50 PV.

Při LRP objednávkách s méně než 50 PV nelze získat LRP body.

Mohu použít produktové body LRP na úhradu objednávky s BOGO produkty?
Ne, BOGO produkty nelze uhradit produktovými body LRP.

Mohu BOGO zaplatit převodem na účet?
Ne, všechny objednávky s BOGO musí být zaplaceny hned v době objednávky (tj. kartou nebo přes AR účet).

Otázky? 
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat zákaznický servis. 


