
Most első alkalommal egy rendeléshez akár több BOGO-ajánlatot is hozzáadhat! A 
BOGO-ajánlatok hetét ez alkalommal két 72 órás promóciós időszakra bontjuk. Mindkét 
időszak alatt három BOGO-ajánlat közül is válogathat. Tetszése szerint akár a 72 órán 
át tartó promóció alatt kínált mindhárom terméket megvásárolhatja. Éljen szédületes 

BOGO-ajánlatainkkal, miközben hozzájárulhat a csomagolóanyagok pazarlásának 
csökkentéséhez, és a szállítási költségen is spórolhat!

Hogyan rendelhet:  
WELLNESS TANÁCSADÓ VAGY NAGYKERESKEDELMI VÁSÁRLÓ 

Mit jelent a BOGO?
A BOGO a Buy-One-Get-One free (egyet fizet kettőt kap) rövidítése.

dōTERRA Európa BOGO vásárlási információk és szabályok

Hűségjutalmi rendelés

Standard rendelés

1.  Menjen a www.mydoterra.com oldalra és jelentkez-zen be a 
vásárlás menübe. 

2.  Menjen az LRP sablonhoz vagy készítsen egy teljesen új  
LRP rendelést. 

3.  Adja hozzá a MEGVÁSÁROLNI kívánt tétel(eke)t a kosarához 
(az INGYENES termékek később adódnak majd hozzá). 

4. Tegye kosárba.

5.  Kattintson a “Continue” - folytatás gombra a vásárlás 
befejezéséhez.

6.  Az INGYENES termékek ekkor automatikusan hozzáadódnak 
a rendeléséhez.

7.  Válassza ki a “Process Order Now” - a megrendelés azonnali 
feldolgozása gombot.

1.  Menjen a www.mydoterra.com oldalra és jelentkez-zen be a 
vásárlás menübe.

2.  Válassza ki a MEGVÁSÁROLNI KÍVÁNT TERMÉKET (az INGYEN 
termék később fog a rendeléséhez hozzáadódni).”

3. Tegye kosárba. 

4.  Kattintson a “Continue” – folytatás gombra a vásárlás bejezéséhez.
5.  Az INGYENES termékek ekkor automatikusan hozzáadódnak 

a rendeléséhez.
6.  Válassza ki a “Process Order Now” – a megrendelés azonnali 

feldolgozása gombot.

Standard rendelés

1. Menjen a www.doterraeveryday.eu oldalra.
2.  Kattintson a „Gyors linkek” pont alatti „Kiskereskedelmi 

vásárlás” elemre.
3.  Válasszon nyelvet (language) és országot (country), majd 

kattintson a “Start Shopping” – vásárlás megkezdése gombra.
4.  Adja hozzá a MEGVÁSÁROLNI kívánt tétel(eke)t a kosarához (az 

INGYENES termékek később adódnak majd hozzá).
5. Tegye kosárba.

6.  A régi vásárlók a “Sign In” - bejelentkezés; az új vásárlók a 
“Create Account” – számla létrehozása pontra menjenek.

7. Tegye kosárba.
8.  Kattintson a „Folytatás” gombra, és lépjen tovább a fizetéshez.
9.  Kattintson a “Continue” – folytatás gombra a vásárlás 

befejezéséhez.
10.  Válassza ki a ‘Process Order Now’ – a megrendelés  

feldol-gozása gombot.

KISKERESKEDELMI VÁSÁRLÓ



Honnan tájékozódhatok afelől, hogy mit lehet kedvezménnyel megvásárolni a dōTERRA Európa BOGO 
programon keresztül?
Mindhárom BOGO-ajánlatot közzétesszük a dōTERRA Europe Facebook-oldalán még az adott promóciós időszak 
indulása előtt. Onnantól, hogy a promóció életbe lép, minden nap egy konkrét BOGO-ajánlatról fog szólni (habár 
mindhárom ajánlat megvásárolható lesz a promóció teljes ideje alatt). Kedveljen bennünket Facebookon, hogy 
ajánlataink megjelenjenek a facebookos hírfolyamában.

Meddig tartanak a dōTERRA Európa BOGO ajánlatok?
Minden ajánlat a promóció első napján, helyi idő szerint 0:00-kor válik elérhetővé, és a harmadik napon 23:59-ig 
vagy a készlet erejéig tart. Ha részt szeretne venni, rendelését ezen a 72 órás időszakon belül kell leadnia. Ez azt 
jelenti, hogy ezek az ajánlatok nem vehetők fel az LRP-sablon későbbre mentett tételei közé. LRP-rendelés keretében 
megrendelhetők ugyan, de csak azonnal leadott rendelés formájában.

Melyek azok a piacok, amelyek jogosultak a dōTERRA Európa BOGO-kra?
A dōTERRA Európa BOGO-k minden wellness tanácsadó, nagykereskedelmi és kiskereskedelmi vásárló számára 
elérhetőek, de csak az európai piacon.

Hány BOGO-t vásárolhatok?
Minden egyes BOGO-ból fiókonként legfeljebb öt rendelhető. 

A BOGO kombinálható más napokon ajánlott termékekkel, hogy megspóroljam a szállítást?
Igen! Mindegyik promóciós időszakra három BOGO-ajánlattal készülünk. A három BOGO-t nyugodtan összevonhatja 
egyetlen rendelésbe, egyazon 72 órás promóciós időszakon belül, hogy spóroljon a szállításon.  

Összevonhatom két külön promóciós időszak BOGO-ajánlatait is egy rendelésbe?
Nem. Nem vonhatja össze a két promóciós időszak BOGO-ajánlatait. Mindegyik promóciós időszakban csak az 
aktuálisan meghirdetett három BOGO-ajánlatot vásárolhatja meg. Amikor véget ér az adott promóciós időszak, a 
továbbiakban már egyik kapcsolódó BOGO-ajánlat sem lesz rendelhető. Ezt azt jelenti, hogy a második promóciós 
időszakban már nem áll módjában megrendelni az első időszak egyik BOGO-ajánlatát sem.

Honnan tudom, hogy a rendelésemet leadtam-e és fel is lett-e dolgozva?
Kapni fog egy a rendelést megerősítő e-mailt a dōTERRA számláján levő e-mail címre.

A BOGO-k minősítenek az LRP (Hűségjutalom Program) pontokra?
Igen, pontokat a szokásos LRP szabályok betartásával szerezhet. Az 50 PV-vel vagy az ennél többel feldolgozott LRP 
rendelések az adott tag éppen aktuális pontszerzési százalékaira alapozódnak. A pontok a termék PV-je alapján kerülnek 
elszámolásra. Például: Ha a BOGO ajánlat úgy szól, hogy 1 citrom megvásárlásakor 1 TerraShield-et kap ingyen, akkor az 
LRP pontokat a citrom PV-jének értékében kapja, feltéve, hogy rendelése megvan 50 PV vagy annál több.

Az 50 PV alatt vásárolt termékek nem jogosítanak fel az LRP pontok szerzésére.

Fizethető a BOGO programban árult termék LRP pontokkal?
Nem, a BOGO programban árult termék nem fizethető termékkreditpontokkal.

A BOGO termék fizethető-e átutalással vagy megkapható-e hitelben?
Nem, minden BOGO rendelés esetén előre kell fizetni hitelkártyával vagy AR-rel.

Kérdések esetén 
Kérdéseivel forduljon az ügyfélszolgálathoz.


