
Loyalty Rewards Program (LRP) uskollisuuden 
palkitsemisohjelmassa jäsenet ansaitsevat pisteitä, joilla he 
voivat ostaa dōTERRA-tuotteita. Mitä kauemmin olet mukana, 
sitä enemmän Loyalty-pisteitä saat — aina 30 %:iin saakka! 
(Katso ehdot alla.)

Kuukauden tuote
Saat itsellesi ilmaisen kuukauden tuotteen, kun teet 
vähintään 125 PV-pisteen arvoisen Loyalty-tilauksen, 
joka lähtee aina viimeistään kuun 15. päivänä.

Ehdot

Liity tänään! Kirjaudu mydoterra.com tai soita Euroopan jäsenpalveluun

• Saat kuukausittain käyttämäsi 
dōTERRA-tuotteet automaattisesti 
ja vaivattomasti.

• Voit saada jopa 30 % Loyalty-
kuukausitilauksesi PV-arvosta 
takaisin Loyalty-pisteinä.

• Käytä Loyalty-pisteesi dōTERRA-
tuotteisiin.

•  Voit muuttaa Loyalty-tilaustasi 
vapaasti toimituspäivää 
edeltävään päivään saakka.

• Kätevä tapa kuukausittaisten PV- 
ja bonusehtojen täyttämiseen.

•  Tehokas kannustin 
sponsoroimillesi uusille 
tukkuasiakkaille ja 
hyvinvointiedustajille.

• Voit katsoa ja käyttää Loyalty-
pisteitäsi omassa mydoterra.com-
virtuaalitoimistossasi.

•   Loyalty-tilaukset voidaan määrittää 
toimitettavaksi milloin tahansa 
kuun 1.–28. päivän välillä.

Loyalty Rewards Program  
(uskollisuuden palkitsemisohjelma)

Loyalty-pisteet

• Kuukauden tuotteita voi saada vain yhden per kuukausi per 
tili. Jos tilauksia tehdään (viimeistään kuun 15. päivänä) 
enemmän kuin yksi, ne oikeuttavat vain yhteen kuukauden 
tuotteeseen.

• Kuukausittain ansaitsemasi Loyalty-pisteet lisätään tilillesi 
seuraavan kuukauden 15. päivän jälkeen.

• Loyalty-pisteiden prosenttiosuuden kasvattaminen edellyttää 
kuukausittain tehtävää Loyalty-tilausta.

• Prosenttiosuus kasvaa 4. ja 7. kuukauden jälkeen. Näiden 
kuukausien aikana ansaitut Loyalty-pisteet lasketaan vielä 
edeltävän kuukauden prosenttiosuuden perusteella.

• Loyalty-pisteiden saaminen edellyttää vähintään 50 PV-
pisteen arvoista Loyalty-kuukausitilausta.

• Ansaittu LRP-prosenttiosuus† ja aiemmin kerätyt Loyalty-
pisteet pysyvät voimassa vähintään 1 PV-pisteen* arvoisella 
tilauksella.

• Loyalty-pisteitä voi kerryttää rajattomasti per kuukausi.

• Loyalty-pisteet vanhenevat 12 kuukauden kuluttua siitä, kun 
ne ovat astuneet voimaan.

• Loyalty-pisteitä käytettäessä niiden tulee kattaa 
lunastettavan tuotteen koko arvo lunastuspisteiksi 
muutettuna.

• Pisteiden lunastamiseen käytetyillä tilauksilla ei ole PV-arvoa.

• Lunastamisesta peritään 2,00 £ tai 2,00 € palkkio (sis. ALV). 
Lisäksi veloitetaan toimitus- ja käsittelykulut.

• LRP-tilauksen peruminen johtaa Loyalty-pisteiden ja 
prosenttiosuuksien välittömään mitätöimiseen.

• Loyalty-kuukausitilauksen maksamatta jättäminen johtaa 
Loyalty-pisteiden ja prosenttiosuuksien välittömään 
mitätöimiseen LRP-tilauksen mitätöinnin yhteydessä.

• Loyalty-pisteitä ei voi muuttaa rahaksi tai siirtää.

• Loyalty-pisteillä ostettuja tuotteita ei ole tarkoitettu 
jälleenmyyntiin.

•  Loyalty-tilauksen voi perua ainoastaan soittamalla Euroopan 
jäsenpalveluun.
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Uskollisuuden 
palkitsemisohjelman 

Fast Track

Uusi hyvinvointiedustaja tai 
tukkuasiakas, joka ostaa Natural 
Solutions -pakkauksen 30 päivän 
kuluessa liittymisestään ja tekee 
seuraavassa kuussa* vähintään 100 
PV-pisteen arvoisen Loyalty-tilauksen, 
palkitaan seuraavilla:

• 100 Loyalty-pistettä 
• 15 %:n LRP-aloitusprosentti
 
Uusi hyvinvointiedustaja tai tukkuasiakas, 
joka ostaa Essential Oil Collection 
-pakkauksen ensimmäisten 30 päivän 
aikana ja tekee seuraavassa kuussa* 
vähintään 100 PV-pisteen arvoisen 
Loyalty-tilauksen, palkitaan seuraavilla:

• 200 Loyalty-pistettä 
• 20 %:n LRP-aloitusprosentti
 
Uusi hyvinvointiedustaja tai tukkuasiakas, 
joka ostaa Business Leader 
-pakkauksen ensimmäisten 30 päivän 
aikana ja tekee seuraavassa kuussa* 
vähintään 100 PV-pisteen arvoisen 
Loyalty-tilauksen, palkitaan seuraavilla:

• 400 Loyalty-pistettä 
• 25 %:n LRP-aloitusprosentti

*  Loyalty-pisteet ovat lunastettavissa 60 
päivän kuluttua liittymisestä. Jos LRP-tilaus 
perutaan ennen 60 päivän määräaikaa, uusi 
hyvinvointiedustaja tai tukkuasiakas ei ole 
oikeutettu Loyalty-pisteisiin.

Loyalty Rewards Fast Track -ohjelma koskee 
ainoastaan ensi kertaa liittyviä hyvinvointiedustajia 
tai tukkuasiakkaita, jotka lunastavat itselleen 
määritellyt aloituspakkaukset. Loyalty Rewards Fast 
Track -ensitilaukset eivät ole Loyalty-tilauksia, eikä 
niitä huomioida Power of 3 -bonuksia tai muita LRP-
etuja laskettaessa.

*    Loyalty-pisteiden ansaitaan Loyalty-tilauksilla, joiden arvo on vähintään 50 PV-pistettä per tilaus.
†     LRP-prosenttiosuutta (%) kerrytetään Loyalty-tilauksilla, joiden arvo on vähintään 50 PV-pistettä per tilaus.


