
WELLNESS KONZULTANT 
NÁBOR A DALŠÍ PRODEJ - OTÁZKY A ODPOVĚDI

OTÁZKA: Může wellness konzultant prodávat produkty 
dōTERRA online?

ODPOVĚĎ: Wellness konzultant může prodávat 
produkty dōTERRA online, pokud 
webové stránky splňují směrnice stano-
vené v Příručce zásad (dōTERRA Policy 
Manual) platné pro zemi, kde se prodej 
uskuteční. Změna obalu produktů není 
povolena. Produkty, které byly odd-
ěleny ze sady nebo balení, nesmějí být 
prodávány online.

OTÁZKA: Existují nějaké webové stránky, kde je 
zakázán další prodej produktů dōTERRA?

ODPOVĚĎ: Wellness konzultanti nesmějí prodávat 
produkty dōTERRA prostřednictvím 
online aukcí, webových stránek 
nákupních středisek, ani na online 
platformách značek třetích stran, mimo 
jiné včetně těchto platforem: Walmart.
com, Taobao.com, Alibaba.com, Tmal.
com, Tencent, Yahoo!, eBay či Amazon.

OTÁZKA: Žádá společnost dōTERRA wellness 
konzultanty, aby prodávali produkty 
v evropských zemích za „minimální 
inzerovanou cenu” (MAP)?

ODPOVĚĎ: Pro další prodej výrobků dōTERRA v 
Evropských zemích neexistuje žádná 
požadovaná „minimální inzerovaná 
cena” (MAP).

OTÁZKA: Je wellness konzultantům dōTERRA dovoleno, 
aby pořádali své vlastní promo akce, 
například akci na produkty „dva za cenu 
jednoho“?

ODPOVĚĎ: Wellness konzultant smí pořádat promo 
akci, pokud zákazník není mylně infor-
mován ohledně skutečné ceny propagov-
aného zboží. Společnost dōTERRA zakazuje 
wellness konzultantům provádět podvodné 
či klamavé praktiky. Například cena zapla-
cená za „dva za cenu jednoho“ nesmí být 
stejná či téměř stejná jako celková cena, 
kterou by zákazník zaplatil, kdy si dané dva 
produkty zakoupil každý zvlášť.

OTÁZKA: Je wellness konzultantům dōTERRA povoleno 
pořádat loterii, tombolu nebo soutěž o ceny?

ODPOVĚĎ: Zákony o loteriích a tombolách jsou 
složité a restriktivní. Z tohoto důvodu 
nesmějí wellness konzultanti pořádat 
loterii ani tombolu. Je povolena 
soutěž o ceny zdarma, je-li pořádána v 
souladu s platnými zákony země, kde 
se soutěž uskuteční. Tyto zákony mimo 
jiné požadují, aby při soutěži o ceny 
nevznikly žádné náklady. To znamená, 
že nesmí být zpoplatněna možnost 
zúčastnit se soutěže o ceny, ani zařazení 
do slosování, ani nárokování ceny 
v případě výhry. Pokud například je 
podmínkou zařazení do soutěže o ceny 
zakoupení produktu, nesmí být cena za 
zakoupený produkt vyšší, než by byla, 
jestliže by daný produkt nebyl spojen s 
žádnou soutěží o ceny zdarma.

OTÁZKA: Může wellness konzultant dōTERRA nabízet 
motivační pobídku, například difuzér nebo 
knihu, aby přiměl nového zájemce přihlásit se 
jako wellness konzultant nebo velkoobchodní 
zákazník?

ODPOVĚĎ: Motivační pobídky jsou povoleny, pouze 
pokud wellness konzultant neklame a 
nepoužívá nezákonné platby za nábor 
v souvislosti s motivační pobídkou. 
Příručka zásad společnosti dōTERRA 
zakazuje podvodné či klamavé praktiky 
a nezákonná jednání. Zde je příklad 
nepřípustné klamavé motivační pobídky: 
pokud by registraci do soutěže včetně 
lahvičky citronu jinak uhradil nově se 
registrující člen ve výši 20 € za registraci 
a 10 € za citronový olej, což dohromady 
činí 30 €, pak by bylo nepatřičné 
propagovat „citronový olej zdarma“ při 
platbě soutěžního poplatku ve výši 30 €. 
V tomto scénáři by citronový olej vlastně 
nebyl zdarma.


