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Najljubše LRP izbire: 
■ Athlete Care paket: 171 €* 158.50 PV 

 
■ Calm & Harmony paket: 163,50 €* 148.50 PV 

 
■ Changing Seasons paket: 168,25 €* 147 PV 

 
■ Daily Habits paket: 242,50 €* 168.50 PV 

 
*Cene ne vključujejo DDV. 
Za podrobnosti paketov glej www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/ 

Točke za izdelek: Kot stranka, ki sodeluje v Načrtu nagrajevanja 
zvestobe si lahko prislužite do 30% vračilo svojega nakupa v 
obliki točk, ki jih lahko unovčite v za brezplačne izdelke. 

Klub Izdelek meseca: Nastavite svoje LRP naročilo na ali 
pred 15. dnem v mesecu v višini 125 PV ali višje in prejmite 
brezplačen Izdelek meseca. 

Dan za odpošiljanje LRP naročila: (1–13, 16–28)   
■ Pošljite na spodnji naslov 

 
(Opozorilo: Vaše prvo naročilo v povezavi z nagrajevanjem zvestobe 
se bo štelo v mesec po Vašem vpisu) 

 

 
Naslov za dostavo ■ Isti kot naslov za izstavitev računa 

 
Ime so-prijavljene osebe (če je to potrebno) Mesto, Država, Poštna številka 

 

Prijavni sponzor Telefonska št ali št. Wellness Consultant-a. Umestitveni Sponzor (če je drug) Telefonska št ali št. Wellness Consultant-a. 

 
 

Želim postati Wellness Consultant družbe dōTERRA. Prosim obremenite moje plačilno sredstvo za izdelke in storitve, navedene zgoraj. Prebral sem in strinjam se s splošnimi pogoji te Pogodbe o Wellness Consultant-u (iz 2011- 
C) in določili Priročnika Pravil družbe dōTERRA. Soglašam da trenutno ne pridobivam koristi iz drugega dōTERRA računa, oziroma če jih, da moja prijava v ta račun ne krši pravil družbe dōTERRA. (To vlogo je mogoče najti tudi 
na www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.) 

podpis so-prijavljene osebe 
 
 
 
 
 

<< Podpišite zadaj 

 
POGODBA O WELLNESS ZAGOVORNIKU – SLOVENIJA (EVRO) 

KORAK 3 Osebni podatki 

 

  

Št Izdelek  

   

   

   

   

   

SKUPAJ 
 

 

KORAK 1 Izberite možnost prijave 

 
150,75 €* 116.50 PV 

 UPORABITE FAST TRACK NAČRTE, DA PRIDOBITE VIŠJI ODSTOTEK  ■ dōTERRA Predstavitveni paket 
24,50  

Natural Solutions paket 
Home Essentials paket • Cena 740,50 €* 
(velika družinska lekarna) • 450 PV 

297,75 €* 229.50 PV 

Essential Oil Collection 
paket 

Cena 2251 €* 
1451 PV 

Business Leader paket 
Cena 2962,25 €* 
1842 PV 

 

Cleanse & Restore paket 
276,25 €* 184.50 PV 

 
   

159,25 €* 100 PV 

* Cene ne vključujejo DDV. Glej www.doterraeveryday. 
    

† Točke bo mogoče unovčiti 60 dni po tem, ko se 
vpišete, če bodo ob tem izpolnjeni pogoji. 

Skupni prihranek in dobropis za izdelke 

25% Veleprodajni popust 

 
 

 
 

 
 

 

KORAK 2 Mesečni Loyalty Rewards Program (opcijsko)  

 

   

  

  

 

KORAK 4 S podpisom dano soglasje s pogoji, ki so navedeni zadaj 

http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.)
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1. doTERRA Global Limited, ki ima sedež na naslovu 
Molesworth Street 32, Dublin 2, Irska (v nadaljevanju 
»dōTERRA«) je stranka, s katero ste v pogodbenem 
razmerju.  

2. Obveznosti in zastopanje. Razumem, da kot Wellness 
Consultant (tudi »WA«): 
•Moram biti starejši od 18 let in izpolnjevati druge 

zakonske obveznosti. 
•Imam pravico ponujati in prodajati dōTERRA izdelke 

skladno s Splošnimi pogoji poslovanja iz te Pogodbe o 
Wellness Consultant-u 

•Imam pravico ustanoviti dōTERRA prodajno 
Organizacijo. 

•Bom izobraževal in motiviral WA v moji Downline 
• Bom izpolnil vse zakonske obveznosti pri opravljanju 

poslov kot WA. 
• Bom iskreno in celovito izpolnil svoje obveznosti kot 

WA. 
•Bom uporabil samo uradne dōTERRA prodajne 

pogodbe in druge obrazce in bom upošteval vsa 
pravila in postopke, ki jih je uvedla dōTERRA v povezav 
s takšnimi pogodbami in naročili. 

3. Predstavitev dōTERRA izdelkov. Razumem, da dōTERRA 
prodaja večji razpon eteričnih olj in drugih izdelkov 
ter da samo prodajo teh izdelkov opravi Wellness 
Consultant (WA), ki je samostojen distributer. Kot WA 
soglašam, da bom predstavljal dōTERRA poslovno 
priložnost, Kompenzacijski Načrt in druge dōTERRA 
izdelke samo na način, kot je določen v uradni dōTERRA 
literature in predstavitvah. Ves čas bom deloval 
na primeren, etični, zakonit ter moralo in finančno 
primeren način in pri tem ne bom uporabljal zavajajočih 
ali nepravičnih metod novačenja. 

4. Status samostojnega sopogodbenika. Soglašam, da 
sem kot dōTERRA WA neodvisen sopogodbenik in ne 
zaposlena oseba, zastopnik, partner, zakoniti zastopnik 
ali franšizo jemalec družbe dōTERRA. Prav tako nimam 
pravice vstopiti v dolg, povzročati stroškov ali obveznosti 
za družbo dōTERRA, ali odpreti računa na zahtevo, za, 
ali v imenu družbe dōTERRA. Zgoraj navedeni h dejanj 
pa tudi ne bom poizkusil opraviti. 

Razumem, da imam pravico, da sam določim svoj 
delovni čas. Razumem, da lahko sam upravljam 
način in metode, kako bom opravljal svoje dōTERRA 
poslovanje, skladno s Pogodbo o Wellness Consultant-u, 
dōTERRA Priročnikom Pravil, vključno z dōTERRA 
Kompenzacijskim Načrtom (vsi navedeni dokumenti 
skupaj predstavljajo “Pogodbo) 

Soglašam, da sem sam odgovoren za plačilo vseh 
stroškov, kateri mi nastanejo, med drugim vendar 
ne omejeno na, potne stroške, stroške prehrane, 
nastanitvene stroške, administrativne stroške, stroške 
komunikacije in druge stroške. Razumem, da sem 
osebno odgovoren za plačilo davkov ali dajatev, 
ki izhajajo iz zakonodaje, vključno z davkom na 
dohodek, državnimi socialnimi dajatvami in primernim 
odvajanjem in plačilom DDV-ja od prodaje, dodatkov 
in nadomestil, hkrati pa bom hranil primerno zbirko 
podatkov, ki je potrebna, da se določi pravilno plačilo 
davkov. RAZUMEM DA NE BOM UŽIVAL POLOŽAJA 
ZAPOSLENEGA DRUŽBE dōTERRA GLEDE DAVČNIH ALI 
DELOVNO-PRAVNIH NAMENOV. Priznavam in soglasašm, 
da družba dōTERRA ni odgovorna za odvajanje in ne 
bo odvajala davkov od mojih dodatkov in nadomestil, 
v kolikor jih bom pridobil, razen če je to zakonsko 
zahtevano. Soglašam, da me zavezujejo vsi dogovori 
glede davkov od prodaje in nakazil, ki jih je sklenila 
družba dōTERRA s pristojnimi davčnimi organi ter vsa 
povezana pravila in postopki 

5. dōTERRA Politike. Previdno sem prebral in se 
strinjam, da bom deloval skladno s Priročnikom 
Pravil družbe dōTERRA, vključno z dōTERRA Sales 
Kompenzacijskim Načrtom. Oba dokumenta sta tudi 
izrecno del te Pogodbe o Wellness Consultant-u in 
Pogodbe na splošno. Razumem da za to, da lahko 
pridobim kateri koli dodatek ali nadomestilo, ne 
smem kršiti nobenih določb Pogodbe. 

6. Veljavnost in odpoved. Pogodba in vsako podaljšanje 
velja za obdobje enega leta. Razumem in se strinjam, 
da se razen v primeru, ko stranka obvesti drugo, da bo 

odpovedala pogodbo, skladno z določili Priročnika 
pravil, veljavnost Pogodbe samodejno podaljša 
naslednje leto, na dan obletnice, ko je bila Pogodba 
prvotno sklenjena. Zavedam in strinjam se, da bom za 
to moral Družbi vsako leto plačati pristojbino za 
podaljšanje članarine. Strinjam se, da sme Družba na 
dan obletnice, neposredno obremeniti mojo kreditno 
kartico v višini € 15,00 (DDV ni vključen). 

dōTERRA sme odpovedati Pogodbo v primeru kršitve le 
te ali katerekoli njene spremembe. 

Razumem in strinjam se, da bom, v kolikor se moja 
Pogodba odpove iz kateregakoli razloga, skladno s 
Priročnikom Pravil, trajno izgubil vse svoje pravice 
kot WA in ne bom upravičen do dōTERRA izdelkov ali 
pridobivanja nadomestil ali dodatkov oziroma drugih 
prejemkov iz mojega poslovanja ali poslovanja moje 
bivše Downline Organizacije. V primeru odpovedi, ali 
preklica podaljšanja, se odpovedujem vsem svojim 
pravicam, med drugim, vendar ne omejeno na, 
lastninske pravice, moji nekdanji prodajni mreži, ter vse 
pravice do dodatkov in nadomestil iz prodaje in drugih 
aktivnosti te mreže. 

Seznanjen sem in strinjam se, da v kolikor se moja 
Pogodba ne obnovi oziroma je odpovedana iz 
kateregakoli razloga, skladno s Priročnikom Pravil 
nemudoma preneham z uporabo vseh dōTERRA 
blagovnih znamk, storitvenih znamk in vseh gradiv, ki 
predstavljajo avtorsko pravico. Prav tako se strinjam, 
da v času veljavnosti pogodbe in eno (1) leto po 
njenem prenehanju, ne glede na razlog prenehanja, ne 
bom v nasprotju z določili dōTERRA Priročnika Pravil, 
neposredno ali posredno novačil ali se posvetoval z 
drugim WA, ki je ali je bil član moje Downline, oziroma 
katerega sem spoznal zaradi mojega dela kot WA. 

RAZUMEM DA SO MOJE POGODBENE PRAVICE DO 
ODPOVEDI POGODBE ALI V PRIMERU ODPOVEDI 
POGODBE, UREJENE V ODDELKU 5 PRIROČNIKA 
PRAVIL. TA ODDELEK 5 NE VPLIVA NA MOJE 
ZAKONSKE PRAVICE. 

7. Kršitev Pogodbe. Razumem, da vi primeru, sme družba 
dōTERRA po lastni presoji v primeru, ko ne ravnam 
skladno z določili Pogodbe, začne zoper mene z 
disciplinskimi postopki, ki so urejeni v Priročniku Pravil. 
V kolikor kršim ali zamujam z obveznostmi iz Pogodbe 
v času odpovedi, nimam pravice pridobiti bonusov ali 
nadomestil, ne glede na to ali so relevantne prodaje 
uspele ali ne. V kolikor ne plačam za izdelke ali storitve, 
ko plačilo zapade, oziroma če sem zadolžen pri družbi 
dōTERRA iz katerega koli razloga, na primer, vendar 
ne omejeno na, nadomestila, bonuse, vrnjene izdelke, 
pooblaščam družbo dōTERRA, da obdrži primeren 
znesek bonusov ali nadomestil, ali da neposredno 
obremeni mojo kreditno kartico ali drug račun, ki ga 
imam navedenega pri dōTERRA. 

8. Omejitev odgovornosti in odškodnine. dōTERRA, njeni 
člani, poslovodje, direktorji, družbeniki, zaposleni, 
pooblaščenci in agenti (skupno imenovani “deležniki”) 
niso odgovorni za posebno, posredno, naključno, 
posledično, krivdno ali eksemplatorno škodo, razen v 
primerih, ki so navedeni v Priročniku Pravil. V kolikor 
se družbo dōTERRA spozna, da krši določila Pogodbe, 
odgovarja le za škodo v višini vrednosti neprodanih 
izdelkov, ki sem jih osebno dobavil od nje in katere 
imam še vedno pri sebi. V zakonsko največjem 
možnem obsegu odvezujem družbo dōTERRA in 
njenih deležnikov vsake odgovornosti in jim bom 
povrnil škodo, iz vseh škodnih dogodkov, prekrškov, 
poravnav, ki izhajajo iz mojih dejanj v povezavi z mojim 
samostojnim delom, povezanim z družbo dōTERRA 
ter vsako povezano dejavnostjo (na primer, vendar ne 
omejeno na, predstavitev dōTERRA izdelkov ali poslovne 
priložnosti, vključno z Kompenzacijskim Načrtom), 
uporaba motornega vozila, najem prostorov ali 
izobraževalnih prostorov, navedba nedovoljenih navedb, 
neizpolnjevanje zakonski določb, itd.) 

9. Celotna Pogodba. Pogodba predstavlja celoten 
sporazum med mano in družbo dōTERRA. Vse obljube, 
zastopanja, ponudbe ali druga komunikacija, ki niso 
izrecno določene v Pogodbi, niso veljavne. V primeru 

konflikta med Pogodbo o Wellness Consultant-u 
(trenutna in prihodne verzije) in Priročnikom Pravil, 
ima prednost slednji. Določila tega Oddelka 9 skupaj z 
zavezami varovati poslovne skrivnosti družbe dōTERRA, 
zaupnost informacij, intelektualne lastnine in drugih 
lastniških oz. zaščitenih materialov, kakor so določeni 
v Priročniku Pravil, veljajo tudi po prenehanju 
veljavnosti Pogodbe. Strinjam se, da ne glede na 
zakonske omejitve, lahko svoje zahtevke proti 
družbi dōTERRA iz Pogodbe uveljavim v enem (1) 
letu od dne zatrjevane kršitve ali opustitve. 

10. Uporaba imena in fotografije. Pooblaščam 
družbo dōTERRA, da uporabi moje ime, 
fotografijo, osebno zgodbo in/ali podobo v 
reklamnih ali promocijski materialih, ter se 
odpovedujem vsem zahtevam za nadomestilo za 
takšno uporabo. 

11. Elektronska komunikacija. Pooblaščam družbo 
dōTERRA in njene pripadnike, da z mano komunicirajo 
prek elektronske pošte ali faxa, na številko, 
navedeno na tej Pogodbi o Wellness Consultant-u. 
Poleg tega, s tem, ko tukaj vnesem svoje začetnice, 
izjavljam svoje soglasje, da me dōTERRA kontaktira po 
e-pošti s ponudbami ali pozivi oz. predlogi za prodajo in 
nakup izdelkov dōTERRA: 
__________________________. 
12. Varstvo podatkov. Razumem, da bo dōTERRA 
obdelovala osebne podatke, ki so vsebovani v tej 
prijavi / Pogodbi ali katere sam priskrbim dōTERRA 
sedaj ali kadarkoli v prihodnosti v povezavi s 
Pogodbo, kakor je opisano v Politiki zasebnosti 
družbe dōTERRA, ki je dosegljiva na: 
https://www.doterra.com/ME/en_ME/privacy-policy-
slovenia.  To vključuje tudi spodaj opisan način, kako 
družba dōTERRA obdeluje osebne podatke, vključno 
z vrstami osebnih podatkov, ki jih zbira, namen, za 
katerega se obdeluje te osebne podatke, uporabnike 
katerim se ti podatki smejo posredovati in mojim 
pravicam, glede obdelave osebnih podatkov. 
Razumem, da v primeru ko prejmem poročilo o prodaji, 
ki vsebuje osebne podatke drugih WA-jev, le teh ne 
bom uporabljal, razen za administracijo in razvoj moje 
prodajne Organizacije, po poteku moje Pogodbe pa 
bom nemudoma izbrisal vse takšne osebne podatke iz 
mojih baz, razen če obstaja kakšna drugačna 
obveznost iz zakonodaje. Stranki soglašata, da ta 
obveznost velja tudi po prenehanju veljavnosti 
Pogodbe. 

Strinjam se, da kot samozaposlena pogodbena 
stranka v času poslovanja zbiram in/ali obdelujem 
osebne podatke strank, vključno s podatki kreditnih 
kartic, ter da bom zagotovil, da se bodo ti podatki 
obdelovali, hranili in izbrisali varno in popolnoma v 
skladu z relevantno zakonodajo, vključno z zakoni o 
varstvu podatkov.  Poleg tega soglašam, da bom 
izpolnjeval vse vidike svojih obveznosti glede varstva 
podatkov, kot so ti podrobneje določeni v Oddelku 
17 dōTERRA Priročnika Pravil. 

13. Relevantna zakonodaja. Pogodbo ureja 
pravo Republike Slovenije. 

14. Samofakturiranje. Če dōTERRA posredujem veljavno 
identifikacijsko številko za DDV, ki bo povezana z mojim 
dōTERRA računom, s tem pooblaščam dōTERRA, da 
izda, popravi in kopira, samofakturirane račune za 
opravljanje storitev, ki so zajete v Pogodbi. To 
pooblastilo ne velja za dobave blaga ali opravljanje 
storitev, ki niso zajeti v Pogodbi. Če sem dōTERRA 
posredoval veljavno identifikacijsko številko za DDV, s 
tem tudi soglašam, da bom nemudoma obvestil 
dōTERRA (vsaj v 5 delovnih dneh) o kakršnih koli 
spremembah mojega DDV statusa. dōTERRA se strinja, 
da bo izdajala samofakturirane račune v skladu z 
določbami veljavnih nacionalnih predpisov. 

 
 

*Vse besede, ki vsebujejo oznake blagovnih znamk ali registriranih 
blagovnih znamk, so blagovne znamk ali registrirane blagovne znamke 
družbe dōTERRA Holdings, LLC.
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