
For første gang kan du legge til flere BOGO-tilbud i én bestilling! Denne gangen deles 
BOGO-uken inn i to separate 72-timers kampanjeperioder. For hver kampanjeperiode er det 
tre BOGO-tilbud. Du kan kjøpe alle tre tilbudene i løpet av hver 72-timers kampanjeperiode. 
Gled deg over de fantastiske BOGO-tilbudene, bidra til å redusere emballasjeavfall, og spar 

penger på fraktkostnader!

Hvordan bestille:  
SELVSTENDIGE PRODUKTKONSULENTER ELLER INNKJØPSMEDLEMMER 

Hva betyr BOGO?
BOGO er forkortelsen av «Buy-One-Get-One free» (kjøp en og få en gratis) tilbud.

Hvordan finner jeg informasjon om dōTERRA Europe sine BOGO tilbud?
Alle de tre BOGO-tilbudene blir kunngjort på Facebook-siden til dōTERRA Europe før hver kampanjeperiode begynner. 
Når kampanjen er aktiv, fremheves ett BOGO-tilbud individuelt per dag (selv om alle tilbudene er tilgjengelige for 
kjøp i løpet av hver kampanjeperiode). Lik oss på Facebook for å se tilbudene på din Facebook-feed.

dōTERRA Europe BOGO Salgs informasjon og regler

Loyalty Rewards Order

Standard Order

1.   Gå inn på www.mydoterra.com og logg deg inn, og gå 
inn på din handlevogn 

2.   Gå inn på din LRP mal og begynn på en ny LRP ordre 
3.  Legg til KJØP-varen (e) i handlekurven (GRATIS-varen 

(e) blir lagt til senere) 

4. Gå til HANDLEVOGNEN
5. Trykk på «Continue» knappen og fortsette til betaling
6.  GRATIS-varen(e) legges automatisk til i bestillingen
7. Velg ‘Process Order Now’ knappen

1.    Gå inn på www.mydoterra.com og logg deg inn, og 
gå inn på din handlevogn

2.  Legg til KJØP-varen (e) i handlekurven (GRATIS-var-
en (e) blir lagt til senere) 

3. Gå til HANDLEVOGNEN 
4. Trykk på «Continue» knappen og fortsette til betaling
5.  GRATIS-varen(e) legges automatisk til i  

bestillingen
6. Velg «Process Order Now» knappen

Standard Order

1. Gå inn på www.mydoterra.com og logg deg inn, og gå 
      inn på din handlevogn
2. Klikk på «Vanlig kunde-butikk», som er plassert under 
     «Hurtigkoblinger» 
3. Velg «Language» (språk) og «Country» (land) og trykk 
     «Start Shopping» (begynn handelen)
4.  Legg til KJØP-varen (e) i handlekurven (GRATIS-varen 
(e) blir lagt til senere) 

5. Gå til HANDLEVOGNEN
6. Returnerende kunder logger seg inn «Sign In». Nye  
     kunder må lage seg en konto «Create Account»
7. Gå til HANDLEVOGNEN
8. Trykk på «Continue» knappen og fortsette til betaling
9. GRATIS-varen(e) legges automatisk til i bestillingen
10. Velg «Process Order Now» knappen

KUNDER



Hvor lenge varer dōTERRA Europe BOGOs?
Alle tilbud er tilgjengelige fra første dag kl. 0:00 CET, og er tilgjengelige frem til den siste, tredje dagen kl. 23:59 CET 
eller så lenge lageret rekker. Hvis du velger å delta, må bestillingen legges inn og behandles i løpet av 72-timers 
perioden. Dette betyr at disse tilbudene ikke kan lagres på en lojalitetsprogrammal. De kan imidlertid behandles som 
et lojalitetsprogram, men bestillingen må behandles umiddelbart.

Hvilke markeder kan delta i dōTERRA Europe sine BOGO tilbud?
dōTERRA Europe sine BOGO tilbud er tilgjengelig for alle selvstendige produktkonsulenter, innkjøpsmedlemmer og 
kunder i Europa markedet.

Hvor mange BOGOs kan jeg kjøpe?
Hvert BOGO-tilbud har en grense på fem per konto. 

Kan jeg kombinere BOGO tilbudet fra de ulike dagene for å spare fraktkostnader?
Ja! Hver kampanjeperiode har tre BOGO-tilbud. Du kan kombinere de tre BOGO-tilbudene i én bestilling for å spare 
penger på frakt i løpet av hver 72-timers kampanjeperiode. 

Kan jeg kombinere alle BOGO-tilbudene fra begge kampanjeperiodene i én bestilling?
Nei, ikke alle BOGO-tilbudene fra begge kampanjeperiodene kan kombineres i én bestilling. I løpet av hver kampan-
jeperiode kan du kun kjøpe de tre tilgjengelige BOGO-tilbudene. Når kampanjeperioden er over, kan du ikke bestille 
noen av disse BOGO-tilbudene. Dette betyr at du i løpet av den andre kampanjeperioden ikke kan bestille noen av 
BOGO-tilbudene fra den første kampanjeperioden.

Hvordan vet jeg at bestillingen min er bestilt og betalt?
Du vil motta en bekreftelse på epost til den adressen som er registrert på din dōTERRA konto.

Kvalifiserer BOGO tilbudene til opptjening av Loyalty Rewards Program (LRP) poeng?
Ja, poengene du tjener vil følge de vanlige reglene og retningslinjer. LRP ordre som blir behandlet må ha minimum 
50 PV for at den skal gjelde som et grunnlag for poengnivået. Poengene regnes ut fra det produktet som du kjøper. 
Eksempel: Om du kjøper 1 Sitron og får 1 gratis Terrashield vil du få poeng for sitronoljen.

LRP ordre som behandles med mindre enn 50 PV vil ikke opptjene LRP poeng.

Kan jeg betale BOGO tilbudet med mine LRP produkt poeng?
Nei, du kan ikke betale BOGO med dine poeng.

Kan jeg betale BOGO med bankoverføring eller et direkte debet kort?
Nei, alle BOGO ordre må betales med kredittkort eller AR balansen.

Spørsmål? 
Om du har noen spørsmål ber vi deg ta kontakt med Member Services. 


