
Program věrnostních odměn (LRP) umožňuje členům 
získávat věrnostní body, které lze použít k nákupu 
produktů dōTERRA. Čím déle budete zapojeni, tím více 
věrnostních bodů můžete získat – až 30 %!  
(Viz níže uvedené podmínky.)

Produkt měsíce
Získejte bezplatný produkt měsíce, když zadáte jedinou 
věrnostní objednávku v celkové hodnotě 125 PV 
nebo více, která bude zpracována nejpozději 15. dne 
každého měsíce.

Podmínky

Přidejte se ještě dnes! Přihlaste se na mydoterra.com  
nebo kontaktujte evropský zákaznický servis.

• Bezproblémová automatická 
dodávka produktů dōTERRA, které 
používáte každý měsíc

• Získejte až 30 % hodnoty PV vaší 
měsíční věrnostní objednávky ve 
věrnostních bodech

• Využijte své věrnostní body na 
produkty dōTERRA

•  Věrnostní objednávku můžete 
změnit až do dne před datem 
expedice každý měsíc 

• Pohodlný způsob splnění 
měsíčních PV a požadavků na 
kvalifikaci na bonus

•  Působivá věrnostní pobídka pro 
nové velkoobchodní zákazníky 
a produktové poradce, které 
osobně sponzorujete

• Ve své virtuální kanceláři  
mydoterra.com si zobrazujte 
a používejte věrnostní body

•   Věrnostní objednávky lze 
vyexpedovat kdykoli mezi 1. a 28. 
dnem daného měsíce

Program věrnostních odměn

Věrnostní body

• Platí limit jednoho produktu měsíce na měsíc a jeden účet. 
I když bude zadána více než jedna objednávka (která bude 
zpracována nejpozději 15. dne daného měsíce), bude zaslán 
pouze jeden produkt měsíce.

• Věrnostní body získané každý měsíc budou přidány na váš 
účet po 15. dni následujícího měsíce.

• Abyste získali nárok na každé procentuální zvýšení 
věrnostních bodů, musíte v po sobě jdoucích měsících 
zachovat měsíční věrnostní objednávku.

• Získaná procenta porostou po 4. a 7. měsíci. Výplata 
věrnostních bodů v těchto měsících však vychází z procent 
získaných v předchozím měsíci.

• Minimální měsíční věrnostní objednávka v hodnotě 50 PV 
k získání věrnostních bodů

• Objednávky s minimální hodnotou 1 PV* zachovají jak 
procento LRP†, tak dříve získané věrnostní body.

• Žádný maximální měsíční limit kumulace věrnostních bodů

• Platnost věrnostních bodů vyprší 12 měsíců od data vydání.

• Když využíváte věrnostní body, musíte jich mít dost na to, aby 
pokryly celou hodnotu výběru bodů produktu.

• Objednávky čerpající body nemají žádnou hodnotu PV.

• Bude uplatněn poplatek za čerpání bodů 2 libry nebo 2 eura 
vč. DPH. Dále budou účtovány poplatky za poštovné a balné.

• Při zrušení LRP budou všechny věrnostní body i procentuální 
úrovně ihned zrušeny.

• Při nezaplacení měsíční věrnostní objednávky budou 
zrušením LRP všechny věrnostní body a procentuální úrovně 
okamžitě zrušeny.

• Věrnostní body nemohou být čerpány v hotovosti a jsou 
nepřenosné.

• Produkty zakoupené prostřednictvím věrnostních bodů nejsou 
určeny k dalšímu prodeji.

•  Věrnostní objednávka se musí zrušit telefonicky 
kontaktováním evropského zákaznického servisu.
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Chcete se dostat na 
Fast Track věrnostních 

odměn?

Noví produktoví poradci či velkoobchodní 
zákazníci, kteří si do 30 dnů od registrace 
zakoupí Sadu přírodních řešení a v 
nadcházejícím měsíci* zadají věrnostní 
objednávku v hodnotě 100 PV, obdrží:

• 100 věrnostních bodů
• úvodní procentuální úroveň LRP 

ve výši 15 %
 
Noví produktoví poradci či velkoobchodní 
zákazníci, kteří si během prvních 30 dnů 
zakoupí Sadu kolekce esenciálních 
olejů a v nadcházejícím měsíci* zadají 
věrnostní objednávku v hodnotě 100 PV, 
obdrží:

• 200 věrnostních bodů 
• úvodní procentuální úroveň LRP 

ve výši 20 %
 
Noví produktoví poradci či velkoobchodní 
zákazníci, kteří si během prvních  
30 dnů zakoupí Sadu pro byznys lídry 
a v nadcházejícím měsíci* zadají věrnostní 
objednávku v hodnotě 100 PV, obdrží:

• 400 věrnostních bodů
• úvodní procentuální úroveň LRP 

ve výši 25 %

*  Věrnostní body lze čerpat po 60 dnech od 
registrace. Je-li LRP zrušená dříve, než uplyne 
60 dnů, nový produktový poradce nebo 
velkoobchodní zákazník věrnostní body neobdrží.

Pouze ti produktoví poradci či velkoobchodní 
zákazníci, kteří tyto konkrétní registrační sady 
nakupují poprvé, se kvalifikují do Programu 
věrnostních odměn Fast Track.  Registrační 
objednávky v rámci programu věrnostních odměn 
Fast Track nejsou věrnostními objednávkami 
a nebudou se počítat do bonusů Power of 3 či 
jiných výhod LRP.

*    Aby došlo k získání věrnostních bodů, musí mít věrnostní objednávky hodnotu 50 PV nebo více na jednu objednávku.
†     Aby došlo ke zvýšení procentuální úrovně LRP (%), musí mít věrnostní objednávky hodnotu 50 PV nebo více na jednu objednávku.


