
Loyalitetsbelønningsprogrammet (LRP) giver medlemmer 
mulighed for at optjene point, der kan bruges til at købe 
dōTERRA-produkter. Desto længere du deltager, desto flere 
loyalitetspoint kan du optjene—op til 30%!  
(Se vilkår og betingelser nedenfor.)

Månedens Produkt
Modtag gratis et Månedens Produkt, når du afgiver en 
enkelt loyalitetsordre på samlet 125 PV eller mere, der 
bliver behandlet på eller før den 15. i hver måned.

Vilkår og betingelser

Tilmeld dig i dag! Login på mydoterra.com eller ring til  
medlemsservice for Europa

• Automatisk forsendelse uden bøvl 
af de dōTERRA-produkter du bruger 
hver måned

• Modtag op til 30% af PV-værdien 
for din månedlige loyalitetsordre i 
loyalitetspoint

• Indløs dine loyalitetspoint for 
dōTERRA-produkter

•  Frihed til at ændre din 
loyalitetsordre op til dagen før din 
månedlige forsendelsesdato 
 

• En bekvem måde at opfylde 
kravene for månedlig PV og 
bonuskvalifikation

•  Stærkt loyalitetsincitament for 
nye engroskunder og Wellness 
Konsulenter, som du er personlig 
sponsor for

• Se og brug loyalitetspoint online i dit 
virtuelle kontor på mydoterra.com

•   Loyalitetsordrer kan sættes  
op til at blive sendt en hvilken  
som helst dag mellem d. 1. og d. 
28. i måneden

Loyalitetsbelønningsprogram

Loyalitetspoint

• Der er en begrænsning på et Månedens Produkt per 
måned, per konto. Hvis der er afgivet mere end en ordre 
(der behandles på eller inden den 15. i måneden) vil kun et 
Månedens Produkt blive sendt

• Loyalitetspoint, der optjenes hver måned, vil blive føjet til din 
konto efter den 15. i den følgende måned

• Du skal opretholde en månedlig loyalitetsordre over 
fortløbende måneder for at kvalificere til hver procentvise 
stigning i loyalitetspoint

• Den optjente procentsats vokser efter 4. måned og 7. måned. 
Men betaling af loyalitetspoint er baseret på den foregående 
måneds procentsats i disse måneder

• Minimum månedlig loyalitetsordre på 50 PV for at optjene 
loyalitetspoint

• Ordrer med minimum 1 PV* vil opretholde både LRP-
procentsatsen† og tidligere optjente loyalitetspoint

• Ingen maksimumsgrænse for akkumulering af månedlige 
loyalitetspoint

• Loyalitetspoint udløber 12 måneder efter udstedelsesdatoen
• Når du bruger loyalitetspoint, skal du have nok point til at 

dække hele værdien for betaling med point for   et produkt
• Ordrer, der betales med point, har ingen PV
• Der opkræves et indløsningsgebyr på £ 2,00 eller 2,00 € 

inklusive moms. Forsendelses- og ekspeditionsgebyrer vil 
også blive pålagt

• Alle loyalitetspoint og procentniveauer annulleres straks ved 
annullering af LRP

• Ved manglende betaling for de månedlige loyalitetsordrer vil 
alle loyalitetspoint og procentniveauer straks blive annulleret 
ved annullering af LRP

• Loyalitetspoint har ingen kontant indløsningsværdi og kan 
ikke overføres

• Produkter købt med loyalitetspoint er ikke til videresalg
•  Annullering af en loyalitetsordre skal gøres telefonisk ved at 

ringe til Medlemsservice for Europa
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Ønsker du komme 
med på Fast Track for 
loyalitetsbelønning?

Nye Wellness Konsulenter eller 
engroskunder, der køber et Natural 
Solutions Kit indenfor 30 dage efter 
deres tilmelding og har en 100 PV 
loyalitetsordre den følgende måned*,  
vil modtage:

• 100 loyalitetspoint 
• Start LRP-procentsats på 15%
 
Nye Wellness Konsulenter eller 
engroskunder, der køber en Essential 
Oil Collection Kit indenfor deres 
første 30 dage og har en 100 PV 
loyalitetsordre den følgende måned*,  
vil modtage:

• 200 loyalitetspoint 
• Start LRP-procentsats på 20%
 
Nye Wellness Konsulenter eller 
engroskunder, der køber et Business 
Leader Kit indenfor deres første 30 
dage og har en 100 PV loyalitetsordre 
den følgende måned*, vil modtage:

• 400 loyalitetspoint
• Start LRP-procentsats på 25%

*  Loyalitetspoint vil kunne indløses 60 dage 
efter tilmelding. Hvis LRP én bliver annulleret 
indenfor 60 dage, vil de nye Wellness 
Konsulenter eller engroskunder ikke modtage 
de tildelte loyalitetspoint.

Kun Wellness Konsulenter eller 
engroskunder, der køber disse specifikke 
tilmeldingskit for første gang, kvalificerer 
sig til loyalitetsbelønningsprogrammet Fast 
Track. Tilmeldingsordrer til Fast Track for 
loyalitetsbelønning er ikke loyalitetsordrer og vil 
ikke tælle med i Power of 3 Bonus eller andre 
LRP-fordele.

*    Loyalitetsordrer på mindst 50 PV per bestilling kvalificerer dig til at optjene loyalitetspoint
†     Loyalitetsordrer på mindst 50 PV per bestilling kvalificerer dig til at forøge din LRP-procentsats (%)


