BRASIL
CADASTRO DE MEMBRO
PARTE 1

Dados Cadastrais

Nome do Titular da Conta

Nome do Cadastrador

Número do CPF e RG

ID dōTERRA do Cadastrador

Data de Nascimento

Nome do Patrocinador (se diferente do Cadastrador)

Endereço

ID dōTERRA do Patrocinador (se diferente do Cadastrador)

Complemento

Nome do Segundo Titular (se aplicável)

Bairro, Cidade, Estado, CEP

Número do CPF do Segundo Titular (se aplicável)

Número do Telefone

Data de Nascimento do Segundo Titular (se aplicável)

E-mail

PARTE 2

Escolha uma Opção de Inscrição
Descontos do Programa de Fidelidade (LRP)

Cadastro

Meses 1 a 3

0%

10%

Meses 4 a 6

Meses 7 a 9

15%

PREÇO

Meses 10 a 12

Meses 13+

25%

30%

20%

dōTERRA Essencial para o Lar
Brasil Living Kit
®
Kit Técnica dōTERRA AromaTouch
com Difusor

Regras e qualificações no folheto Programa de Fidelidade (LRP) no site doterra.com/br

Descontos do Programa Via Rápida
Cadastro

Meses 1 a 3

0%

15%

Meses 4 a 6

+ 100 pontos grátis*

Meses 7 a 9

20%

30%

PARTE 3

R$

Pacote de Boas Vindas

90,00

0

OUTROS PRODUTOS

TOTAL

=55%

Total economizado e crédito de produtos

895,00 115

KITS DE BOAS VINDAS

30%
25%

25% de desconto nos preços de varejo

R$

200
120

R$ 2.990,00 400
R$ 5.995,00 800
R$ 11.995,00 1600

Soluções Naturais
dōTERRA Colecionador
dōTERRA Diamond

* Pontos adicionados
no 3° mês

Desconto no Programa de Fidelidade (LRP) ou Plano Via Rápida

R$ 1.495,00
R$ 690,00

OPÇÕES DE INSCRIÇÃO VIA RÁPIDA

Meses 10+

25%

Regras e qualificações no folheto Via Rápida do Programa de Fidelidade (LRP) no site doterra.com/br

PV

KITS DE INSCRIÇÃO

Envie para o endereço acima

Retire na Loja

Programa de Fidelidade (LRP) - Opcional

Mês 1: Zendocrine® 15 ml, On Guard® 15 ml, dōTERRA Purify® 15 ml, dōTERRA
Breathe® Touch 10 ml, On Guard® Spray de Limpeza para as Mãos 27 ml, Wild
Orange 15 ml e Lemon 15 ml + até 5 produtos adicionais com 10% desconto.
Mês 2: Eucalyptus 15 ml, Grapefruit 15 ml, On Guard® Beadlets Pastilhas de
Especiarias , On Guard® Touch 10 ml, dōTERRA Stronger® 10 ml, Frankincense
Touch 10 ml, dōTERRA Breathe® Balas de Limão com Especiarias + até
5 produtos adicionais com 10% desconto.
Mês 3: Frankincense Aroma Natural de Olíbano 5 ml, dōTERRA Breathe®
15 ml, Melaleuca 15 ml, DDR Prime® 15 ml, Oregano 15 ml, On Guard® Creme
Dental Clareador Natural e On Guard® Balas Naturais de Especiarias
+ até 5 produtos adicionais com 10% desconto.

Clube do Produto do Mês: receba grátis o Produto do
Mês ao processar seu Pedido de Fidelidade recorrente
de 125 PV ou mais até o dia 15 de cada mês.

Mês 1: Adaptiv® 15 ml, ClaryCalm® 10 ml, Lavender
Touch 10 ml, dōTERRA Balance® 15 ml, dōTERRA
Peace® 5 ml e Citrus Bliss® Loção para as Mãos +
até 5 produtos adicionais com 10% desconto.

Mês 1: dōTERRA Deep Blue® 5 ml, Copaiba Aroma
Natural 5ml, dōTERRA AromaTouch® 15 ml, Peppermint
15 ml, Marjoram 15 ml e Óleo de Coco Fracionado
+ até 5 produtos adicionais com 10% desconto.

Mês 2: dōTERRA Cheer® 5 ml, dōTERRA Elevation®
15 ml, dōTERRA Serenity™ 15 ml, Siberian Fir 15 ml e
Wild Orange 15 ml + até 5 produtos adicionais com
10% desconto.

Mês 2: dōTERRA Deep Blue® Rub, Peppermint Aroma
Natural de Hortelã-pimenta 5 ml, PastTense® 10 ml,
Helichrysum Touch 10 ml + até 5 produtos adicionais
com 10% desconto.

Mês 3: Cedarwood 15 ml, Lavender 15 ml, Adaptiv®
Touch 10 ml, dōTERRA Calmer 10 ml, Clary Sage
15 ml e Citrus Bliss® 15 ml + até 5 produtos
adicionais com 10% desconto.

Mês 3: dōTERRA Rescuer® 10 ml, Copaiba 15 ml,
Turmeric Aroma Natural de Cúrcuma 15 ml, Wintergreen
15 ml e dōTERRA Deep Blue® Touch 10 ml+ até
5 produtos adicionais com 10% desconto.

Data de envio do Pedido de Fidelidade* (Datas não disponíveis: 1-10, 13-15, 23-28) _________
* Seu primeiro pedido recorrente do Programa de Fidelidade (LRP) será enviado a partir
do mês seguinte à sua inscrição.

PARTE 4
Sim! Quero ser um

Envie para o endereço acima

e concordar com os termos abaixo
Consultor de Bem-Estar dōTERRA. ** Vide verso

Cliente Preferencial dōTERRA

Assinatura do Titular da Conta (aqui e no verso)

Assinatura do Segundo Titular (aqui e no verso)

Dados do cartão de crédito devem ser submetidos através da inscrição online no www.mydoterra.com
Número do Cartão de Crédito

Código de Verificação

Nome como escrito no cartão

Data de Validade

Mesmo endereço acima
©2021 dōTERRA Holdings, LLC. Todos os Direitos Reservados.

Data

Retire na Loja

BRASIL
CADASTRO DE MEMBRO - TERMOS E CONDIÇÕES
1 ● Disposições Gerais Aplicáveis ao Consultor de Bem-Estar e ao Cliente Preferencial:
1.1. Entendo que a dōTERRA poderá recusar minha solicitação de cadastro, a seu exclusivo critério e sem a necessidade de justificativa.
1.2. Entendo que a Taxa de Cadastro não é reembolsável e faz frente aos custos administrativos incorridos pela dōTERRA com o processamento da minha solicitação.
1.3. Condicionado à aprovação de minha solicitação de cadastro pela dōTERRA, aceito/adiro, integralmente e sem ressalvas, aos termos e condições previstos
neste Formulário.
1.4. Estou ciente e de acordo que a revenda de Produtos a terceiros é expressamente proibida;
1.5. Declaro que todas as informações constantes deste Formulário são completas, precisas, verdadeiras e atualizadas.
2 ● Disposições Aplicáveis Exclusivamente ao Consultor de Bem-Estar:
2.1. Termo de Condições e Políticas. Declaro e garanto que li cuidadosamente, compreendi, avaliei e concordo em cumprir o Termo de Condições e Políticas
do Consultor de Bem-Estar (“Termo de Condições e Políticas”), cuja cópia me foi entregue em mãos ou disponibilizada eletronicamente, e, livremente,
optei por solicitar esta contratação conforme descrita no Termo de Condições e Políticas.
2.2. Adesão ao Termo de Condições e Políticas. Condicionado à aprovação de minha solicitação de cadastro pela dōTERRA, aceito/adiro, integralmente e sem
ressalvas, aos termos, condições e políticas previstas no Termo de Condições e Políticas.
2.3. Contrato de Consultor. Estou ciente e de acordo que, uma vez aprovada a minha solicitação de cadastro como Consultor de Bem-Estar, este Formulário,
em conjunto com o Termo de Condições e Políticas, bem como com todos demais formulários e documentos correlatos que venham a ser celebrados,
ainda que apenas digital/virtualmente, entre mim e a dōTERRA, correspondem a um único Contrato de Consultor de Bem-Estar (“Contrato de Consultor”).
2.4. Capacidade. Declaro que possuo capacidade legal para concordar com, e me vincular ao, Termo de Condições e Políticas, para formalizar o Contrato de
Consultor e para praticar todos os atos decorrentes da condição de Consultor de Bem-Estar, de acordo com o Contrato de Consultor, não me
encontrando, em qualquer hipótese, sob impedimento legal e/ou contratual.
2.5. Taxas. Concordo que, para continuar a ser um Consultor de Bem-Estar, devo pagar a Taxa de Prorrogação Anual então vigente, conforme estabelecida
no Termo de Condições e Políticas e sujeita a alteração de acordo com os termos estabelecidos em referido documento, a qual nesta data encontra-se
estabelecida em R$ 75,00 (setenta e cinco reais). O Consultor de Bem-Estar desde já autoriza a dōTERRA a cobrar automaticamente a Taxa de Prorrogação
Anual do cartão de crédito cadastrado junto à dōTERRA a cada aniversário do Contrato de Consultor, ou adicioná-la ao próximo pedido de Produtos.
2.6. Imagem. Outorgo à dōTERRA e a suas Afiliadas, a título gratuito, autorização para a dōTERRA e a suas Afiliadas, usem, produzam, reproduzam, veiculem
e/ou de qualquer forma explorem a minha Imagem para fins publicitários, promocionais, comerciais e/ou de marketing da dōTERRA e de suas Afiliadas,
no Brasil e no exterior, vinculada a quaisquer marcas das quais sejam a dōTERRA e as suas Afiliadas titulares ou licenciadas. Para fins deste Formulário,
entende-se como “Imagem” quaisquer formas de representação, inclusive fotográficas, da figura humana, aspecto visual, semblante, gestos, partes
distintas do corpo, exteriorizações da per sonalidade, nome, sobrenome, apelidos, codinomes e pseudônimos, bem como o processo audiovisual que
resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de ndentemente dos
processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação, incluindo, mas
não se limitando a (i) jornais, revistas, folhetos, materiais de marketing, catálogos e/ou quaisquer outros meios impressos; (ii) arte da moda, pintura,
escultura, desenho, fotografia, reprografia, figuração caricata ou decorativa; (iii) imagem sonora da fonografia e da radiodifusão; e/ou (iv) cinematografia,
televisão e Internet.
3 ● Disposições Aplicáveis Exclusivamente ao Cliente Preferencial:
3.1. Contrato de Cliente Preferencial. Estou ciente e de acordo que, uma vez aprovada a minha solicitação de cadastro como Cliente Preferencial, este
Formulário, bem como com todos demais formulários e documentos correlatos que venham a ser celebrados, ainda que apenas digital/virtualmente,
entre mim e a dōTERRA, correspondem a um único Contrato de Cliente Preferencial (“Contrato de Cliente Preferencial”).
3.2. Capacidade. Declaro que possuo capacidade legal para formalizar, concordar com, e me vincular ao Contrato de Cliente Preferencial, bem como para
praticar todos os atos decorrentes da condição de Cliente Preferencial, de acordo com o Contrato de Cliente Preferencial, não me encontrando, em
qualquer hipótese, sob impedimento legal e/ou contratual.
3.3. Taxas. Concordo que, para continuar a ser um Cliente Preferencial, devo pagar a taxa de renovação anual então vigente, a qual nesta data encontra-se
estabelecida em R$ 75,00 (setenta e cinco reais). A menos que notifique a dōTERRA previamente em sentido contrário, o Cliente Preferencial desde já
autoriza a dōTERRA a cobrar automaticamente a taxa de renovação anual do cartão de crédito cadastrado junto à dōTERRA a cada aniversário do Contrato
de Cliente Preferencial, ou adicioná-la ao próximo pedido de Produtos.
3.4. Vedação à Manipulação da Organização. Concordo que, sendo um Cliente Preferencial, não posso, direta ou indiretamente, (i) atuar como, ou participa de,
qualquer Consultor de Bem-Estar ou Revendedor; e/ou (ii) possuir direitos e/ou benefícios relativos a, ou decorrentes de, uma conta de Consultor de
Bem-Estar ou de Revendedor.
3.5. Política de Devolução de Produtos. Concordo que, caso queira devolver um produto, estarei sujeito à política de devolução de produtos da dōTERRA, a
qual poderá ser alterada de tempos em tempos pela dōTERRA, independentemente de aviso prévio.
3.6. Programa de Fidelidade (LRP). O Cliente Preferencial poderá receber entregas mensais de produtos inscrevendo-se no Programa de Fidelidade (LRP). Os benefícios
do Programa de Fidelidade (LRP) somente começarão a ser usufruídos pelo Cliente Preferencial após completado 1 (um) mês da aprovação de seu cadastro
pela dōTERRA. Para se manter inscrito no Programa de Fidelidade (LRP), o Cliente Preferencial deve manter um Pedido de Fidelidade Automático. As regras
do Programa de Fidelidade (LRP) poderão ser alteradas de tempos em tempos pela dōTERRA, independentemente de aviso prévio.
3.7. Uso de Informações do Cliente Preferencial pela dōTERRA. O Cliente Preferencial outorga seu consentimento à dōTERRA para tratar os dados pessoais
do Cliente Preferencial transmitidos à dōTERRA em decorrência do Contrato de Cliente Preferencial, e para transferir referidos dados pessoais, juntamente
com informações sobre as compras realizadas pelo Cliente Preferencial, a quaisquer afiliadas da dōTERRA em todo o mundo, e aos Consultores que
estejam dentro da mesma Organização do Cliente Preferencial, com a finalidade exclusiva de administrar as compras de produtos e para fornecer relatórios
aos Consultores sobre as atividades de suas Organizações. O Cliente Preferencial entende e reconhece que estas transferências de dados pessoais podem
ser realizadas a países que não possuem um nível de proteção legal de proteção de dados pessoais equivalente ao que existe em seu país de residência.
3.8. Limitação de Responsabilidade. A dōTERRA e seus colaboradores não fazem nenhuma declaração implícita, bem como não outorgam nenhuma garantia
em relação aos produtos ou sua condição, adequação para qualquer finalidade específica ou uso pelo Cliente Preferencial. O valor total de indenizações
a serem pagas pela dōTERRA ao Cliente Preferencial conforme o Contrato de Cliente Preferencial e/ou a Lei Aplicável estará limitado ao valor total
recebido pela dōTERRA em decorrência das compras realizadas pelo Cliente Preferencial.
3.9. Alterações ao Contrato. A dōTERRA se reserva o direito de alterar o Contrato de Cliente Preferencial, por meio de comunicação prévia e por escrito ao
Cliente Preferencial com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, por meio de qualquer um dos canais oficiais de comunicação da dōTERRA, inclusive
o Website da dōTERRA, e-mails, boletins informativos ou outras publicações ou envios postais ao Cliente Preferencial. A continuidade da atuação do Cliente
Preferencial após a entrada em vigor das alterações, incluindo, mas não limitado a, por meio da compra de Produtos, o continuar comprando produtos,
será considerada e interpretada como manifestação de plena aceitação e concordância do Cliente Preferencial com relação às alterações realizadas.
3.10. Resolução de Disputas. Quaisquer disputas, reclamações, dúvidas ou conflitos que surjam de, ou em relação ao, Contrato de Cliente Preferencial, serão
dirimidos pelo Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
3.11. Sobrevivência. As Cláusulas 3.7, 3.8 e 3.10 deste Formulário sobreviverão ao término do Contrato de Cliente Preferencial.

Assinatura do Titular da Conta

** VISÃO GERAL DOS TIPOS DE CONTAS
Desconto de 25% nos produtos (preço varejo)
Desconto adicional de 10% no produto mensal
Participação no Programa de Fidelidade (LRP)
Créditos LRP e SRP para trocar por produtos grátis
Produto do Mês gratuito
Bônus mensal
Site pessoal dōTERRA gratuito
Ferramentas e relatórios de negócios gratuitos
Taxa de inscrição (sem taxa com a compra de um kit)
Taxa de renovação anual (receba grátis um Peppermint)
©2021 dōTERRA Holdings, LLC. Todos os Direitos Reservados.

Assinatura do Segundo Titular

Data

Cliente Preferencial

Consultor de Bem-Estar

√
√
√
√
√
x
x
x
R$ 90,00
R$ 75,00

√
√
√
√
√
√
√
√
R$ 90,00
R$ 75,00
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