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PASSO 1 Escolha a Opção de Inscrição 

■ Kit Essenciais Familiares 
• 152 €* 116.50 PV 

  USE O PLANO FAST TRACK PARA INICIAR COM UM DESCONTO MAIOR  ■ dōTERRA Kit de Boas Vindas 
• 24,50 €* 

■ Kit Soluções Naturais 
■ Kit de Essenciais para o Lar • Preço 746,50 €* 

• 300 €* 229.50 PV • 450 PV 

■ Kit Coleção Óleos Essenciais 
• Preço 2269,25 €* 
• 1451 PV 

■ Kit Líder de Negócio 
• Cost 2986,50 €* 
• 1842 PV 

Qtd  Outros Produtos 

■ Kit de Limpeza e Restauro 
• 310,25 €* 184.50 PV 

 
■ Kit Difusor AromaTouch 

• 160,50 €* 100 PV 

* Preços incluem IVA. Para mais informação sobre os 
Kits consulte www.doterraeveryday.eu/marketing-materials 

 
†  Se as qualificações forem cumpridas, os pontos serão 

convertíveis 60 dias após a inscrição. 

Desconto Total e Crédito de Produto 

25% de Desconto 

Inicie com 25% 
e receba 400 Pontos de Produto† 

Inicie com 20% 
e receba 200 Pontos de Produto† 

Inicie com 15% 
e receba 100 Pontos de Produto † 

Inicie com 10% 

Nome da Empresa (se aplicável - requer inscrição empresarial) 

Data de Nascimento do Co-Requerente Data de Nascimento Código Postal, Localidade, País 

Endereco de Email Morada de Faturação 

Telemóvel N.º de Segurança Social ou NIF (opcional) 

Telefone 

PASSO 4 Confirmação dos Termos no Verso por Assinatura 

 
 

 

 

 
Seleções Favoritas do LRP: 
■ Kit Cuidados do Atleta: 172,50 €* 158.50 VP 

■ Kit Paz & Harmonia: 164,75 €* 148.50 VP 

■ Kit Mudança de Estações: 169,75 €* 147 VP 

■ Kit Hábitos Diários: 244,50 €* 168.50 VP 

* Preços incluem IVA. Para mais informação sobre os Kits 
consulte www.doterraeveryday.eu/marketing-materials 

Pontos de Produto: Como participante do Programa de 
Recompensa por Fidelidade, pode recuperar até 30% da 
sua compra em pontos que podem ser trocados por 
produtos grátis. 

Produto do Mês: Faça a sua encomenda LRP de 

125VP ou mais até ao dia 15 de cada mês e receba grátis o 

Produto do Mês. 

Data de Envio da Encomenda LRP: (1–13, 16–28 ) 
■ Enviar para a morada abaixo indicada 

 
(Nota: A sua primeira encomenda do Programa de Recompensa por 
Fidelidade será processada no mês seguinte à sua inscrição) 

 
Morada de Entrega ■ Morada de Faturação 

 
Nome do Co-Requerente (se aplicável) Código Postal, Localidade, País 

 

Patrocinador da Inscrição N.º de Telefone ou N.º de Distribuidor. Patrocinador de Colocação (se outro) N.º de Telefone ou N.º de Distribuidor. 

 
 

Quero ser um Distribuidor da dōTERRA. Por favor procedam ao pagamento dos produtos e programas acima descritos através do método de pagamento indicado. Concordo e aceito os termos e condições descritos no verso 
deste formulário (Formulário 2011-C) e os termos contidos no Manual de Políticas dōTERRA. Atesto que, de momento, não tenho interesse em nenhuma outra conta dōTERRA, ou no caso de ter ou tiver tido tal interesse, a 
minha inscrição não viola as políticas da dōTERRA. (Este Formulário também pode ser encontrado em www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.) 

Assinatura do Co-Requerente 
 
 
 
 
 
 
 

<< Assine no Verso 

PASSO 3 Dados Pessoais 

PASSO 2 Programa Mensal de Recompensa por Fidelidade Para Consumo Próprio (Não para revenda) 

 
ACORDO DE DISTRIBUIDOR – PT (EUROS) 

Nome do Requerente 

Assinatura do Requerente Data 

Qtd Producto  

   

   

   

   

   

TOTAL 
 

 

http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.)
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1. A dōTERRA Global Limited, com sede em 32 
Molesworth Street, Dublin 2, Irlanda (doravante, 
“dōTERRA”) é a entidade com a qual celebra o 
presente Acordo.  

2. Obrigações e Representações. Como Distribuidor da 
dōTERRA compreendo que: 

• Devo ter mais de 18 anos. 
• Tenho o direito de oferecer para venda os produtos 

da dōTERRA, de acordo com os termos e condições 
presentes neste Acordo de Distribuidor. 

• Tenho o direito de construir uma Organização de 
Vendas dōTERRA. 

• Vou formar e motivar os Distribuidores da Linha 
Descendente da minha Organização. 

• Cumprirei todas as leis aplicáveis à operação do meu 
negócio como Distribuidor. 

• Cumprirei as minhas obrigações como Distribuidor, 
com honestidade e integridade. 

• Utilizarei apenas os contratos de vendas e formulários 
de encomenda oficiais da dōTERRA e seguirei todas as 
políticas e procedimentos estabelecidos pela dōTERRA 
relativos a tais contratos e encomendas. 

3. Representação de Produtos dōTERRA. Compreendo 
que a dōTERRA vende uma gama de óleos essenciais e 
outros produtos e que a venda destes produtos é efetuada 
por Distribuidores independentes (Wellness Advocate - 
WA ou no plural WAs). Como Distribuidor concordo em 
apresentar a oportunidade de negócio dōTERRA, o Plano de 
Compensações e os produtos dōTERRA, apenas conforme 
estabelecido nas apresentações e literatura oficial da 
dōTERRA. Em todos os momentos, agirei de forma ética, 
legal, moral e financeiramente correta e não utilizarei 
qualquer método de recrutamento, enganoso, 
fraudulento ou injusto. 

4. Estatuto de Contratante Independente. Concordo que, na 
qualidade de Distribuidor da dōTERRA, sou um contratante 
independente e não um funcionário, agente, sócio, 
representante legal ou franqueado da dōTERRA. Não estou 
autorizado a, e não incorrerei em nenhuma dívida, despesa 
ou obrigação, nem abrirei nenhuma conta em prol de, para 
ou em nome da dōTERRA. 

Compreendo que tenho o direito de determinar o meu 
horário de trabalho. Compreendo que devo controlar a forma 
e os meios pelos quais opero o meu negócio dōTERRA, 
sujeito ao meu cumprimento deste Acordo de Distribuidor, 
do Manual de Políticas dōTERRA incluindo o Plano de 
Compensação dōTERRA (os quais são coletivamente 
referidos como "Contrato"). 

Concordo que serei o único responsável pelo pagamento 
de todas as despesas que incorrer incluindo, mas não se 
limitando a viagens, alimentação, alojamento, secretariado, 
escritório, chamadas telefónicas e outras despesas. 
Compreendo que sou pessoalmente responsável por 
quaisquer impostos ou deveres exigidos por lei, incluindo o 
imposto sobre o rendimento, descontos para a Segurança 
Social e as devidas cobranças e pagamento do IVA sobre as 
vendas, bónus e comissões, e que manterei os respetivos 
registos necessários para garantir a devida liquidação e 
pagamento de tais impostos ou direitos. COMPREENDO QUE 
NÃO SEREI TRATADO COMO UM FUNCIONÁRIO DA dōTERRA 
PARA EFEITOS FISCAIS E LEIS LABORAIS. Reconheço e 
concordo que a dōTERRA não é responsável pela retenção 
na fonte e não deve reter ou deduzir dos meus bónus e 
comissões, se os houver, impostos de qualquer tipo, a 
menos que tal retenção se torne legalmente necessária. 
Concordo em estar vinculado por todos os acordos de 
cobrança e remessa de impostos sobre vendas entre a 
dōTERRA, todas as jurisdições fiscais apropriadas e todas as 
regras e procedimentos relacionados. 

5. Políticas dōTERRA. Li atentamente e concordo em cumprir 
com o Manual de Políticas da dōTERRA, incluindo o Plano 
de Compensação de Vendas dōTERRA, que são ambos 
expressamente incorporados no Acordo de Distribuidor 
por esta referência, e passam a fazer parte do Contrato. 
Compreendo que não devo violar nenhum dos termos do 
Contrato para ser elegível ao pagamento quaisquer bónus 
ou comissões da dōTERRA. 

 
6. Vigência e Rescisão. O prazo de vigência do Contrato e 

cada renovação subsequente é de um ano. A menos que 
uma parte notifique a outra de sua intenção de rescindir 
o Contrato, compreendo e concordo que o Contrato é 
renovado automaticamente todos os anos na data do seu 
aniversário. Compreendo e concordo que terei de pagar 
uma taxa de renovação todos os anos para renovar o meu 
Contrato com a dōTERRA. Concordo que a dōTERRA cobre 
anual e automaticamente no meu cartão de crédito, 
o valor de 15,00€, sem IVA incluído, durante o 
mês de aniversário do meu Contrato. 

A dōTERRA pode rescindir o meu Contrato a qualquer 
momento por violação dos termos e condições nele contidos, 
incluindo quaisquer alterações ao mesmo. 

Se o meu Contrato for cancelado ou rescindido por 
qualquer motivo, compreendo e concordo que perderei 
permanentemente todos os direitos como Distribuidor e não 
serei elegível para vender produtos dōTERRA ou para receber 
comissões, bónus ou outras remunerações provenientes 
das minhas próprias atividades ou das atividades da Linha 
Descendente da minha antiga Organização de vendas. 
Em caso de cancelamento, rescisão ou não renovação, 
concordo em perder e renunciar a todos os direitos que 
tenho, incluindo, mas não limitado a direitos de propriedade, 
à Linha Descendente da minha antiga Organização, a 
quaisquer comissões, bónus ou outras remunerações 
derivadas das vendas e outras atividades da Linha 
Descendente da minha antiga Organização. 

Se o meu Contrato não for renovado, ou se for cancelado ou 
rescindido por qualquer motivo, concordo em interromper 
imediatamente a utilização de todas e quaisquer marcas 
registadas, marcas de serviço e materiais protegidos por 
direitos de autor da dōTERRA. Concordo igualmente que 
durante a vigência deste Contrato e por 1 (um) ano após a 
rescisão ou cancelamento do mesmo, independentemente 
do motivo da rescisão ou cancelamento, não solicitarei 
ou recrutarei, direta ou indiretamente, conforme definido 
no Manual de Políticas da dōTERRA, qualquer Distribuidor 
dōTERRA que esteja na Linha Descendente da minha 
atual ou antiga Organização, ou com quem eu me tenha 
familiarizado em virtude da minha participação como 
um Distribuidor dōTERRA. 

COMPREENDO QUE OS MEUS DIREITOS LEGAIS 
PARA CANCELAR OU RESCINDIR O CONTRATO E OS 
MEUS DIREITOS LEGAIS EM RELAÇÃO A QUALQUER 
CANCELAMENTO OU RESCISÃO DO CONTRATO ESTÃO 
ESTABELECIDOS NO MANUAL DE POLÍTICAS. ESTA SECÇÃO 5 
NÃO AFECTA OS MEUS DIREITOS LEGAIS. 

7. Violação do Acordo. Compreendo que se não cumprir com 
os termos do meu Contrato, a dōTERRA poderá, a seu 
exclusivo critério, impor-me medidas disciplinares conforme 
estabelecido no Manual de Políticas dōTERRA. Se estiver 
em violação ou incumprimento do Contrato no momento 
da rescisão, não terei direito a receber quaisquer bónus 
ou comissões adicionais, quer as vendas de tais bónus 
ou comissões tenham ou não sido concluídas. Se deixar 
de pagar por produtos ou serviços, quando o pagamento 
for devido ou estiver em dívida para com a dōTERRA por 
qualquer razão, incluindo, mas não limitado a comissões ou 
bónus pagos em produtos devolvidos, autorizo a dōTERRA 
a reter e salvaguardar os montantes apropriados dos meus 
pagamentos de bónus ou comissões ou a cobrar nos meus 
cartões de crédito ou outras contas que eu tenha colocado 
no arquivo da dōTERRA. 

8. Limitação de Responsabilidade e Indemnização. A 
dōTERRA, seus membros, gerentes, diretores, executivos, 
acionistas, funcionários, cessionários e agentes 
(coletivamente referidos como "afiliados"), não serão 
responsáveis, por danos especiais, indiretos, incidentais, 
consequenciais, punitivos ou exemplares. Se a dōTERRA for 
considerada em situação de incumprimento do Contrato, 
o montante máximo de danos que posso reclamar será 
limitado ao montante do inventário não vendido comprado 
pessoalmente à dōTERRA e que ainda estejam disponíveis. 
Eu isento e concordo em indemnizar a dōTERRA e suas 
afiliadas, de toda e qualquer responsabilidade, danos, 
multas, penalidades ou outros prémios ou acordos 
decorrentes de, ou em relação às minhas ações na 
promoção ou operação de meu negócio independente 
dōTERRA e quaisquer atividades relacionadas a ele (por 
exemplo, mas não limitado a, apresentação de produtos 
ou oportunidades de negócios dōTERRA incluindo o Plano 
de Compensação, a operação de um veículo motorizado, 
o aluguer de instalações para reuniões ou formações, a 
realização de quaisquer reclamações não autorizadas, o não 
cumprimento de quaisquer leis aplicáveis etc.). As limitações 
anteriores não se aplicam a quaisquer responsabilidades 
que não possam ser excluídas ou limitadas ao abrigo 
da Lei Portuguesa. 

9. Acordo integral. . O Contrato constitui o acordo integral 
entre a dōTERRA e eu próprio. Quaisquer promessas, 
representações, ofertas ou outras comunicações não 
expressamente previstas no Contrato, não têm força ou 
efeito. Na medida em que houver conflito ou divergências 
entre este Contrato de Distribuidor e o Manual de 
Políticas (na sua forma atual ou conforme modificado 
posteriormente), o Manual de Políticas prevalecerá. As 
disposições desta Secção 9, bem como os convénios 
para proteger os segredos comerciais, informações 
confidenciais, propriedade intelectual e outros 
materiais de propriedade da dōTERRA, conforme 
estabelecido no Manual de Políticas, sobreviverão à 

rescisão do Contrato. 

Concordo que, não obstante qualquer norma sobre a 
prescrição do direito em contrário, qualquer 
reclamação ou ação que eu deseje intentar contra 
dōTERRA por qualquer ato ou omissão relacionado ao 
Contrato, deve ser apresentada dentro de 1 (um) ano 
a partir da data do alegado ato ou omissão que deu 
origem à reclamação ou causa da ação. A não 
interposição de tal ação dentro do prazo estabelecido 
constituirá um impedimento a todas as reclamações 
contra a dōTERRA por tal ato ou omissão. Renuncio a 
toda e qualquer reivindicação ou direito que se aplique 
outra norma sobre a prescrição do direito. 

10. Uso de Nome e Imagem. Autorizo a dōTERRA a 
utilizar o meu nome, fotografia, história pessoal 
e/ou imagem em materiais publicitários ou 
promocionais e renuncio a todas as reivindicações 
de remuneração 
por essa utilização. 

11. Comunicação eletrónica. Autorizo a dōTERRA e 
suas afiliadas a comunicarem via eletrónica ou fax 
para o endereço de email ou número de fax 
fornecido neste Acordo de Distribuidor. 
Adicionalmente, ao submeter este Contrato, 
confirmo o meu consentimento para que a 
dōTERRA entre em contato comigo, na qualidade 
de Distribuidor, por email com ofertas ou 
solicitações para a venda e compra de produtos da 
dōTERRA. Colocando aqui as minhas iniciais, 
confirmo o meu consentimento para que a 
dōTERRA me contacte via e-mail com ofertas ou 
outras solicitações para a compra e venda de 
produtos dōTERRA : _________________ 

12. Proteção de Dados. Compreendo que a dōTERRA 
irá processar os dados pessoais contidos neste 
formulário/ acordo ou fornecidos por mim à 
dōTERRA no âmbito do meu Contrato, em qualquer 
momento futuro, conforme descrito na Política de 
Privacidade da dōTERRA, que poderá ser consultada 
em https://www.doterra.com/GB/en_GB/privacy-
policy-portuguese, que estabelece como a dōTERRA 
processa dados pessoais, incluindo os tipos de 
dados recolhidos, os fins para os quais estes dados 
são processados, as partes com quem os dados 
podem ser partilhados e os seus direitos em relação 
ao processamento dos dados. 

Compreendo e concordo que, se receber 
relatórios de vendas contendo dados pessoais 
de outros Distribuidores, não utilizarei esses 
dados, exceto na 
administração e desenvolvimento da minha 
Organização de vendas, e que, após o término do 
meu Contrato, eliminarei imediatamente todos esses 
dados pessoais dos meus ficheiros, exceto quando 
exigido por lei. As partes concordam que esta 
obrigação sobrevive à rescisão do Contrato. 

Concordo que, na qualidade de contratante 
independente, quando no decurso da minha 
atividade, recolher e/ou processar dados pessoais 
de clientes, incluindo informações sobre cartões de 
crédito, irei assegurar que essas informações são 
processadas, armazenadas e eliminadas em total 
conformidade com as leis aplicáveis, incluindo as 
leis de privacidade e proteção de dados. Concordo 
ainda cumprir com todos os aspetos das minhas 
obrigações de proteção de dados pessoais, melhor 
desenvolvidas na secção 17 do Manual de Políticas 
da dōTERRA.  

13. Lei Aplicável. O Contrato rege-se pela Lei Portuguesa. 

14. Autoliquidação. Fornecendo à dōTERRA um número de 
IVA válido para ser associado à minha conta dōTERRA, 
autorizo o dōTERRA a emitir, corrigir e duplicar as 
faturas de autoliquidação para a prestação dos 
serviços abrangidos pelo presente Contrato. Esta 
autorização não se aplica às entregas de bens ou à 
prestação de serviços não abrangidos pelo Contrato. 
Fornecendo à dōTERRA um número de IVA válido, 
concordo ainda que informarei imediatamente a 
dōTERRA (pelo menos, no prazo de 5 dias úteis), sobre 
quaisquer alterações ao meu estatuto de IVA. A 
dōTERRA concorda em comprometer-se a emitir 
faturas de autoliquidação de acordo com as 
disposições da lei nacional aplicável em vigor. 

 
*Todas as palavras com marcas registadas ou símbolos de marca 
registada são marcas registadas ou marcas registadas da dōTERRA 
Holdings, LLC.

 

ACORDO DE DISTRIBUIDOR- Termos e Condições FORMULÁRIO 2011-C 

Assinatura 

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

