Registrační akce
UDĚLEJTE SI JEDNU Z NÁSLEDUJÍCÍCH OBJEDNÁVEK:
100 PV registrační objednávka
1.-31. ledna 2019

získejte ZDARMA

5 ml červenou mandarinku
a 5 ml kumkvat!

200 PV registrační objednávka
1.-31. ledna 2019

získejte ZDARMA

5 ml červenou mandarinku, 5 ml
kumkvat a 15 ml Serenity™!

200 PV registrační objednávky vytvořené od 1. do 15. ledna 2019
také získají 15 ml kadidlo ZDARMA!

Produkty v rámci této akce budou automaticky přidány k objednávce registrované osoby při platbě.

PODROBNOSTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An enrolment order is the first order placed by a Wellness Advocate or Wholesale Customer when they sign
up with an order that includes the welcome packet.
Registrační objednávka je první objednávka zadána wellness konzultantem nebo velkoobchodním zákazníkem
během registrace, přičemž tato objednávka obsahuje uvítací balíče.
Produkty zdarma budou přiděleny nově registrované osobě jako součást její registrační objednávky.
PV NENÍ rovné ceně objednávky. Před finalizací registrační objednávky se má nový wellness konzultant nebo
velkoobchodní zákazník ujistit, že objednávka splňuje požadavky na PV.
Po zadání registrační objednávky nelze objednávku změnit, upravit, nebo kombinovat s jinou objednávkou za
účelem kvalifikace na tuto akci.
Registrační objednávky zadané mimo registračního období (1.-31. ledna 2019) se nekvalifikují jako registrace
pro tuto akci. Nebudou uděleny žádné výjimky.
Platby převodem musíme přijmout do 5. února 2018, aby se počítali v rámci této akce. V tomto směru nebudou
uděleny žádné výjimky.
Reaktivace NEJSOU zahrnuty do této akce. Za reaktivaci se považuje člověk, který se již v minulosti zaregistroval
jako wellness konzultant a chtěl by si obnovit svůj účet.
Tato akce se vztahuje na registrační balíky za předpokladu, že balík splňuje požadavek PV pro tuto akci.

Pokud máte pocit, že jste se kvalifikovali na tuto akci a nedostali jste produkty zdarma, prosím, zavolejte na zákaznický
servis nebo pošlete krátký email na eupromotions@doterra.com nejpozději 15. února 2019. Po tomto datu nebudou
uděleny žádné výjimky.

