
EUROPE

Promo akce LRP Boost
V průběhu září budete mít šanci zvýšit své procento příjmů z Programu věrnostních odměn (LRP) 
na 20 %! Zašlete-li v období od 1. do 28. září 2019 objednávku v rámci Programu věrnostních 
odměn (LRP) v hodnotě přesahující 150 PV, zvýšíme procento vašich příjmů o 20 %. Pomůže vám 
to získat více bodů z platných objednávek, abyste se rychleji přiblížili k vrcholné úrovni, kde již 
získáváte 30 %!

Pravidla a podmínky

•   Hodnota PV NENÍ vždy stejná jako cena objednávky. Člen je povinen před vytvořením objednávky 
ověřit, že objednávka je v hodnotě 150 či více PV. Objednávky pod touto kvalifikační úrovní PV 
nebudou započitatelné.

•   Objednávky předložené mimo kvalifikační období (1.-28. září 2019) nelze započíst do zvýšení 
kvalifikačního procenta. Nebudou učiněny žádné výjimky.

•   Jakmile jsou objednávky zaslány, nelze je měnit, upravovat ani kombinovat za účelem zařazení do 
promo akce.

•   Je-li objednávka vrácena, člen již nebude kvalifikován pro zvýšení procenta.
•   Do této promo akce se mohou zařadit velkoobchodní zákazníci a wellness konzultanti. 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak dlouho potrvá tato promo akce?
1. - 28. září 2019

Co se stane s mým příjmovým procentem po ukončení této promo akce (po 28. září 2019)?
Jestliže zpracujete objednávku LRP v hodnotě nejméně 150 PV, vaše procento se zvýší na 20 %  
16. října 2019. Pokud se nezařadíte do této akce, zůstává vaše procento LRP podle stávajícího 
programu.

Jaký je rozdíl mezi cenou a PV?
Hodnota PV není totéž jako cena objednávky. Přestože u některých produktů se PV a cena 
shodují, neznamená to, že se PV rovná ceně produktů. Před zpracováním své objednávky prosím 
přezkoumejte svou hodnotu PV.

Má objednávka nedosáhla hodnoty 150 PV. Mohu se i přesto zúčastnit?



Pro zařazení do této promo akce musí být vaše objednávka v hodnotě nejméně 150 PV. Máte-li 
jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše oddělení členských služeb.

Mohu zvýšit své procento díky této promo akci na více než 20 %?
Ne. Promo akce je limitována 20 %. Máte-li nyní 10 %, budete podpořeni k dosažení 20 %. Pokud již 
máte 20 či více procent, zůstává vaše procento LRP podle stávajícího programu.

Musím být v Programu věrnostních odměn (LRP), abych se mohl zúčastnit?
Ano. Nejste-li dosud zaregistrován do našeho programu odměn, musíte se do něj přihlásit, 
chcete-li se zařadit do této promo akce. 

Které trhy se této promo akce účastní?
Evropa a jakékoli další zúčastněné trhy. Chcete-li zjistit, zda se účastní také váš trh, obraťte se 
prosím na oddělení členských služeb pro váš trh.

Mohu napsat e-mail do své objednávky?
Ano. Můžete také zavolat oddělení členských služeb.

Má kreditní karta je odmítána. Co mám dělat?
Je-li vaše kreditní karta odmítána, ověřte, zda jste zadal správné údaje. Pokud problém přetrvává, 
obraťte se prosím na oddělení členských služeb.

Jsem maloobchodní zákazník. Mohu se zúčastnit této promo akce?
Ne. Maloobchodní zákazníci nemohou předkládat objednávky prostřednictvím Programu 
věrnostních odměn (LRP). 

Jak se dozvím, zda byla má objednávka dodána a zpracována?
Na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu dōTERRA vám bude zaslán e-mail s potvrzením.

Pokud se domníváte, že jste se kvalifikovali pro promo akci a nedošlo u vás ke zvýšení na 20%, 
volejte prosím oddělení členských služeb nebo zašlete stručný e-mail našemu týmu členských 
služeb, a to nejpozději do 20. října 2019. Po tomto datu nelze učinit žádné úpravy.


