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Selskapsnavn (hvis aktuelt, krever søknadstillegg) 

Medsøkers fødselsdato Søkers fødselsdato Postnummer, sted, land 

E-post Fakturaadresse 

Mobil Personnummer eller organisasjonsnummer (valgfritt) 

Telefon 

STEG 1 Velg et innmeldingsalternativ 

Stk Andre produkter 

STEG 2 Lojalitets program (Lojalitets Bonus Program) (LRP) (valgfritt) For personlig bruk (ikke for videresalg) 

STEG 4 Godta vilkårene på neste side ved å signere 

 
 

■ dōTERRA Introduksjonspakke 

• 25 €* 

 

* Prisene inkluderer mva. Se www.doterraeveryday.eu 

marketing-materials/ for kit detaljer. 

† Poeng kan innløses 60 dager etter innmelding dersom 

kvalifikasjoner er oppfylt. 

 
 

 

Favoritt LRP-valg: 

■ Essential Aromatics Touch Kit 126,25 €* 116 PV 

■ Immune Booster Kit: 132,25 €* 102.50 PV 

■ Wellness Support Kit: 161 €* 140 PV 

■ Mood Management Kit: 131,25 €* 108.50 PV 

*Prisene inkluderer mva. Se www.doterraeveryday.eu/marketing- 

materials/ for kit detaljer. 

Produktpoeng: Som Loyalty Rewards deltaker kan du tjene 

opptil 30 % av kjøpet tilbake i poeng som kan innløses i 

gratis produkt. 

Månedens produkt: Legg inn din LRP-bestilling på eller før 
den 15. for 125 PV eller mer og motta Månedens produkt 
gratis. 

Dato for levering av LRP-bestilling: 

(1–13, 16–28 )   

■ Lever til adressen nedenfor 

 
(Merk: Din første LRP-forsendelse begynner måneden etter 

din innmelding) 

 

 

Leveringsadresse ■ Samme som fakturaadresse 

 

Medsøkers navn (hvis aktuelt) Postnummer, sted, land 

 

Vervende Sponsor Telefon nr. eller Selvstendig produktkonsulent nr. Plasseringssponsor (hvis annen) Telefon nr. eller Selvstendig produktkonsulent nr. 

 

 

 

Jeg ønsker å være Selvstendig produktkonsulent for dōTERRA. Valgte artikler og programmer ovenfor belastes valgt betalingsmåte. Jeg har lest og godtatt vilkårene i denne Selvstendig produktkonsulent (skjema 2011 -C) og 

dōTERRA Retningslinjer. Jeg bekrefter at jeg for øyeblikket ikke har interesse i en dōTERRA-konto, eller hvis jeg har eller har hatt en slik interesse, bryter ikke denne søknaden om konto dōTERRA Retningslinjer. (Dette skjemaet 

finnes også på www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.) Dette er et abonnement. Ved å registrere deg og betale søknadsavgiften, godtar du den årlige fornyelsen av abonnementet og den automatiske belastningen a v 

fornyelsesavgiften på 15 euro. Hvis du ikke registrerer deg for Månedlig Lojalitetsprogram er ikke ytterligere kjøp nødvendig . 

Medsøkers signatur 

 

 

STEG 3 Personlige opplysninger 

 
SELVSTENDIG PRODUKTKONSULENTAVTALE – NORGE (EURO) 

Søkers navn 

■ Norway Basic Essentials 
Enrolment Kit 

• 140 €* 

• 128.50 PV 

■ Norway Family Essentials 
Enrolment Kit 

• 290 €* 

• 240 PV 

Søkers signatur Dato 

Stk. Produkt  

   

   

   

   

   

TOTALT 
 

 

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


NO_20221003  

 
1. doTERRA Global Limited, med sitt hovedforretningssted i 32 

Molesworth Street, Dublin 2, Irland, (heretter “dōTERRA”) er parten 

du inngår denne avtalen med.  

 

2. Forpliktelser og representasjoner. Jeg forstår at som en 

Selvstendig produktkonsulent for dōTERRA: 

• må jeg være over 18 år. 

• har jeg rett til å tilby for salg dōTERRA-produkter i samsvar med 

vilkårene i denne Selvstendig produktkonsulent- avtalen. 

• har jeg rett til å bygge opp en dōTERRA-salgsorganisasjon. 

• skal jeg lære opp og motivere Selvstendig produktkonsulenter i 

min downline-organisasjon. 

• skal jeg overholde alle lover som gjelder for utførelsen av min 

virksomhet som Selvstendig produktkonsulent. 

• skal jeg utføre mine forpliktelser som Selvstendig 

produktkonsulent med. 

 

3. Presentere dōTERRA-produkter: Jeg forstår at dōTERRA selger 

et utvalg av eteriske oljer og andre produkter, og at salget av 

disse produktene gjøres av Selvstendig produktkonsulenter som 

er uavhengige distributører. Som Selvstendig produktkonsulent, 

samtykker jeg i å presentere dōTERRAs forretningsmulighet, 

Kompensasjonsplanen og dōTERRA-produkter kun som angitt i 

offisiell dōTERRA-litteratur og presentasjoner. 

Jeg vil til enhver tid handle på en etisk, juridisk, moralsk og 

økonomisk forsvarlig måte, og jeg vil ikke bruke misvisende, 

villedende eller urimelige rekrutteringsmetoder. 

 

4. Uavhengig leverandørstatus Jeg samtykker i at jeg som en dōTERRA 

Selvstendig produktkonsulent er en uavhengig leverandør og ikke en 

ansatt, agent, partner, juridisk representant eller franchisetaker til 

dōTERRA. Jeg er ikke autorisert til og vil ikke pådra meg noen gjeld, 

utgift eller forpliktelse, eller åpne en konto på vegne av, for eller i 

navnet til dōTERRA. 

Jeg forstår at jeg har rett til å bestemme mine egne åpningstider. 

Jeg forstår at jeg skal kontrollere måten jeg driver min dōTERRA- 

virksomhet på, med forbehold om at jeg overholder denne 

Selvstendig produktkonsulenten, dōTERRA Retningslinjer 

inkludert dōTERRA Kompensasjonsplan (alle disse er samlet 

benevnt "Avtalen"). 

Jeg samtykker i at jeg alene er ansvarlig for å betale alle utgifter 

jeg pådrar meg, inkludert men ikke begrenset til reise, mat, 

overnatting, sekretær, kontor, telefon og andre utgifter. Jeg forstår 

at jeg er personlig ansvarlig for eventuelle lovpålagte skatter eller 

avgifter, inkludert inntektsskatt, trygdeavgift og riktig innkreving 

og betaling av mva på salg, bonuser og provisjoner, og jeg vil 

holde behørig oversikt over alle slike ordinære dokumenter 

som er nødvendige for å sørge for riktig vurdering og betaling 

av slike skatter eller avgifter. JEG FORSTÅR AT JEG IKKE VIL BLI 

BEHANDLET SOM EN ANSATT I dōTERRA I SKATTEMESSIGE 

HENSEENDER ELLER ARBEIDSRETTSLIGE. Jeg anerkjenner 

og aksepterer at dōTERRA ikke er ansvarlig for skattetrekk, og 

ikke skal holde tilbake eller trekke skatt fra mine bonuser og 

provisjoner, om noen, med mindre slik trekk er lovpålagt. Jeg 

samtykker i å være bundet av alle avtaler om innkreving av 

omsetningsavgift og innbetaling mellom dōTERRA og alle relevante 

skattemyndigheter, og alle relaterte regler og prosedyrer. 

 

5. dōTERRA Retningslinjer: Ieg har lest nøye og samtykker 

i å overholde dōTERRA Retningslinjer, inkludert dōTERRA 

Salgskompensasjonsplan, hvorav separate dokumenter herved 

er uttrykkelig inntatt i Velværerepresentantavtalen ved denne 

henvisningen og blir en del av Avtalen. Jeg forstår at jeg ikke kan 

misligholde noen av betingelsene i Avtalen for å kunne være 

kvalifisert til å motta bonuser eller provisjoner fra dōTERRA. 

 

6. Varighet og oppsigelse. 

Avtalens varighet og hver etterfølgende fornyelse er ett år. 

Innmeldingsavgiften for det første året er EUR 20,00 ekskl. mva. Med 

mindre en part varsler den andre om sin hensikt om å si opp Avtalen, 

forstår jeg og godtar at Avtalen fornyes automatisk hvert år på 

innmeldingsdato. Jeg forstår og samtykker i at jeg må betale 

fornyelsesavgift hvert år for å fornye Avtalen min hos dōTERRA, og at 

hver fornyelsesavgift er EUR 15,00 ekskl. mva. Jeg samtykker i at 

dōTERRA automatisk belaster mitt kredittkort for 

fornyelsesavgiften. 

dōTERRA kan når som helst si opp Avtalen ved mislighold 

av vilkårene og betingelsene i Avtalen, inkludert eventuelle 

endringer av den. 

Hvis Avtalen oppheves eller sies opp av hvilken som grunn, forstår 

og godtar jeg at jeg permanent vil miste alle rettigheter som 

Velværerepresentant, og jeg vil ikke være berettiget til å selge 

dōTERRA-produkter eller motta provisjoner, bonuser eller annen 

godtgjørelse fra min egen virksomhet eller virksomheten til min 

tidligere downline-salgsorganisasjon. Dersom Avtalen oppheves, 

sies opp eller ikke fornyes, samtykker jeg i å miste og frafalle alle 

rettigheter jeg har, inkludert men ikke begrenset til eiendomsrett, 

min tidligere downline-organisasjon og eventuelle provisjoner, 

bonuser eller annen godtgjørelse som er avledet gjennom salg og 

andre aktiviteter i min tidligere downline-organisasjon. 

Hvis Avtalen min ikke fornyes, eller hvis den oppheves eller 

sies opp, av hvilken som helst grunn, samtykker jeg i å straks 

slutte å bruke alle dōTERRA varemerker, servicemerker og 

opphavsrettsbeskyttet materiale. Jeg samtykker også i at i løpet av 

Avtalens varighet og i ett (1) år etter oppsigelse eller opphevelse av 

denne Avtalen, uavhengig av årsak til oppsigelse eller opphevelse, 

vil jeg ikke direkte eller indirekte oppsøke eller rekruttere, som 

definert i dōTERRA Retningslinjer, noen dōTERRA Selvstendig 

produktkonsulent som er i min nåværende eller tidligere downline- 

organisasjon eller som jeg ble kjent med gjennom min deltakelse 

som dōTERRA Selvstendig produktkonsulent. 

JEG FORSTÅR AT MINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER TIL Å OPPHEVE 

ELLER SI OPP AVTALEN OG MINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER I 

FORBINDELSE MED ENHVER OPPHEVELSE ELLER OPPSIGELSE AV 

AVTALEN ER GITT I RETNINGSLINJENE. DETTE PUNKT 5 PÅVIRKER 

IKKE MINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER. 

 

7. Mislighold av Avtalen: Jeg forstår at dersom jeg ikke overholder 

vilkårene i Avtalen kan dōTERRA, etter eget skjønn, pålegge meg 

disiplinære tiltak som angitt i dōTERRA Retningslinjer. Hvis jeg 

har misligholdt Avtalen ved oppsigelse, har jeg ikke rett til å motta 

ytterligere bonuser eller provisjoner, uavhengig av om salget for 

slike bonuser eller provisjoner er fullført. Hvis jeg ikke betaler for 

produkter eller tjenester når betalingen forfaller eller står i gjeld til 

dōTERRA av en eller annen grunn, inkludert men ikke begrenset til 

provisjoner eller bonuser betalt for returprodukt, tillater jeg dōTERRA 

å holde tilbake og beholde de aktuelle beløpene fra mine bonus- 

eller provisjonsbetalinger eller til å belaste kredittkort eller andre 

kontoer som jeg har lagret hos dōTERRA. 

 

8. Ansvarsbegrensning og skadesløsholdelse: dōTERRA, dets 

medlemmer, ledere, styremedlemmer, replace with: directors, 

aksjonærer, ansatte og agenter (samlet benevnt "tilknyttede 

selskaper"), skal ikke holdes ansvarlige for spesielle, indirekte, 

eller tilfeldige skader, følgeskader eller straffeerstatning. Hvis det 

ble funnet at dōTERRA misligholder Avtalen skal det maksimale 

erstatningsbeløpet jeg kan kreve være begrenset til mengden 

usolgt lagerbeholdning som jeg personlig kjøpte fra dōTERRA og 

har gjenstående. Jeg frigir og samtykker i å holde dōTERRA og dets 

tilknyttede selskaper skadesløse fra ethvert ansvar, skader, bøter, 

forelegg eller annen erstatning eller forlik som oppstår som følge av 

eller i forbindelse med mine handlinger i markedsføring eller drift 

av min dōTERRA-uavhengige virksomhet og eventuelle aktiviteter 

relatert til det (for eksempel, men ikke begrenset til, presentasjonen 

av dōTERRA-produkter eller forretningsmuligheter, inkludert 

Kompensasjonsplanen, betjening av et kjøretøy, leie av lokaler til 

møter eller opplæring, fremming av eventuelle urettmessige krav, 

manglende overholdelse av gjeldende lover etc.). 

 

9. Hele avtalen: Avtalen utgjør hele avtalen mellom dōTERRA og 

meg selv. Eventuelle løfter, representasjoner, tilbud eller annen 

kommunikasjon som ikke er uttrykkelig angitt i Avtalen har 

ingen kraft eller virkning. I den utstrekning det er konflikt eller 

uoverensstemmelse mellom denne Selvstendig produktkonsulent- 

avtalen-avtalen og Retningslinjene (i sin nåværende form eller slik 

den senere endres), skal Retningslinjene gjelde. Bestemmelsene 

i dette punkt 9 samt bestemmelsene for å beskytte dōTERRAs 

forretningshemmeligheter, konfidensiell informasjon, immaterielle 

rettigheter og andre beskyttede materialer, som beskrevet i 

Retningslinjene, skal overleve Avtalens opphør 

Jeg samtykker i at, uavhengig av eventuell foreldelsesfrist, ethvert 

krav eller søksmål jeg ønsker å fremme mot dōTERRA for enhver 

handling eller unnlatelse knyttet til Avtalen, må inngis innen ett (1) 

år fra datoen for den påståtte handlingen eller unnlatelsen som 

gir grunnlag for kravet eller søksmålet. Unnlatelse av å inngi slikt 

søksmål innen fastsatt tid skal fungere som en hindring av alle krav 

mot dōTERRA for slik handling eller utelatelse. Jeg frafaller alle krav 

eller rettigheter til annen foreldelsesfrist.. 

 

10. Bruk av navn og bilde: Jeg tillater dōTERRA å bruke mitt navn, 

fotografi, personlige historie og/eller skikkelse i reklame- eller 

markedsføringsmateriell og frafaller alle krav til godtgjørelse 

for slik bruk. 

 

11. Elektronisk kommunikasjon: Jeg gir dōTERRA og dets tilknyttede 

selskaper tillatelse til å kommunisere med meg via e-post eller 

faks på e-postadressen eller faksnummeret som er oppgitt i denne 

Selvstendig produktkonsulentavtalen. Videre, ved å sette inn mine 

initialer her, samtykker jeg til at dōTERRA kan kontakte meg per 

epost med tilbud eller oppfordringer om salg og kjøp av dōTERRA-

produkter: _________________________ 

 

 

12. Personvern: Jeg forstår at dōTERRA vil behandle 

personopplysningene i denne søknaden/avtalen eller som er 

gitt av meg til dōTERRA i forbindelse med Avtalen min når som 

helst i fremtiden, som beskrevet i dōTERRAs 

Personvernerklæring som kan leses her 

https://www.doterra.com/GB/en_GB/privacy-policy-norsk, og 

som beskriver hvordan dōTERRA behandler 

personopplysninger, inkludert hvilke typer opplysninger som samles 

inn, formålene som disse opplysningene behandles for, partene 

som opplysningene kan deles med, og dine rettigheter med hensyn 

til behandling av opplysningene. 

Jeg forstår at hvis jeg mottar salgsrapporter som inneholder 

personopplysninger fra andre Velværerepresentanter, 

samtykker jeg i at jeg ikke vil bruke slike opplysninger unntatt 

i administrasjonen og utviklingen av salgsorganisasjonen min, 

og at ved oppsigelse av Avtalen min, skal jeg umiddelbart slette 

alle slike personopplysninger fra mine registre, med unntak av 

det som ellers kreves ved lov. Partene samtykker i at denne 

forpliktelsen overlever oppsigelse av Avtalen. 

Jeg samtykker i at jeg, som selvstendig næringsdrivende leverandør, i 

løpet av virksomheten samler inn og/eller behandler kundens 

personopplysninger, inkludert kredittkortinformasjon, skal sørge for 

at slik informasjon behandles, lagres og slettes fullt ut i samsvar 

med gjeldende lover, inkludert personvernlovgivning. Jeg skal også 

etterleve alle mine forpliktelser knyttet til personvern og behandling 

av personopplysninger, slik de er fullstendig beskrevet i dōTERRA 

Retningslinjer punkt 17. 

13. Gjeldende lov. Avtalen skal være underlagt norsk lov. 

 

14. Tvisteløsning. Ved eventuelle tvister, krav, spørsmål eller 

uenighet, som oppstår i forbindelse med eller er knyttet til 

Avtalen, skal partene gjøre sitt beste for å løse tvisten, kravet, 

spørsmålet eller uenigheten. I den forbindelse skal de konsultere 

og forhandle med hverandre i god tro og forsøke å nå en redelig 

og rettferdig løsning som er tilfredsstillende for begge parter. 

Hvis de ikke når en slik løsning innen 60 dager skal tvisten løses 

ved voldgift i samsvar med voldgiftsloven. Voldgiftssted skal være 

Oslo, språket i voldgiftssaken skal være engelsk. 

 

 

 
Alle ord med varemerker eller registrerte varemerkesymboler er 

varemerker eller registrerte varemerker for dōTERRA Holdings, LLC

. 

 

  Signatur 

SELVSTENDIG PRODUKTKONSULENTAVTALE – NORGE - Vilkår og betingelser SKJEMA 2011-C 

https://www.doterra.com/GB/en_GB/privacy-policy-norsk

