
Püsikliendiprogrammis (LRP) osaleja kogub punkte, mida 
saab kasutada raha asemel, et valida dōTERRA tooteid. 
Pikaajalisel püsikliendil on võimalik teenida kuni 30% 
ulatuses punkte tagasi!  
(Tutvu tingimustega allpool).

Kuutoode
Kui teed püsikliendi tellimuse, mille väärtus on vähemalt 
125 PV, hiljemalt kuu 15. kuupäevaks, saad kingituseks 
kuu toote.

Tingimused

Alusta juba täna! Logi sisse lehele mydoterra.com või 
helista klienditeenindusse

• Sul on võimalus saada 
automaatselt dōTERRA tooted, 
mida tihti kasutad

• Saad kuni 30% igakuise püsikliendi 
tellimuse PV-väärtusest tagasi 
punktidena

• Punktide eest saad valida dōTERRA 
tooteid

•  Püsikliendi tellimust saad muuta 
kuni üks päev enne igakuist 
saadetise teelepaneku päeva

• Mugav võimalus täita igakuiste 
boonuste saamise tingimusi

•  Aitab luua tugevama 
püsikliendisuhte läbi igakuise 
kingituse

• Vaata ja kasuta püsikliendi punkte 
veebis oma mydoterra.com lehel

•   Püsiklienditellimuse 
saatmiskuupäevaks võib valida 
mis tahes päeva 1. ja 28. 
kuupäeva vahel

Püsikliendi 
lojaalsusprogramm

Püsikliendipunktid

• Konto kohta on ette nähtud üks kuutoode kuus. Tehes rohkem 
kui ühe tellimuse (mis esitatakse enne 15. kuupäeva k.a.), saad 
kingituseks siiski ainult ühe kuutoote

• Igas kuus kogutud püsikliendi punktid kantakse sinu kontole 
peale järgneva kuu 15. kuupäeva

• Püsikliendi punktide protsendimäära kasvuks on oluline teha 
püsikliendi tellimust igal järjestikusel kuul

• Protsendimäär suureneb peale 4. ja 7. kuud. Nendel kuudel 
laekuvad püsikliendipunktid eelmise kuu protsendimäära järgi

• Püsikliendipunktide kogumiseks on vajalik teha iga kuu vähemalt 
50 PV väärtuses püsiklienditellimus

• Tehes vähemalt 1 PV* väärtuses tellimuse, säilib LRP 
protsendimäär† ja varem kogutud püsikliendipunktid

• Igakuisel püsikliendipunktide kogumisel puudub ülempiir
• Püsikliendipunktid aeguvad 12 kuu möödudes alates nende 

laekumisest
• Toote valimiseks püsikliendipunkide eest on vaja piisavalt punkte, 

et täies mahus katta toote PV summa

• Kasutades tellimuses toodete valimiseks punkte, uuesti PV 
punkte koguda ei saa

• Punktide kasutamisel kohaldatakse tasu 2 eurot 
(käibemaksuga). Tellimusele lisandub transporditasu

• LRP programmis osalemise tühistamisel kustuvad ka kõik 
püsikliendipunktid ja protsendimäärad

• Igakuise püsiklienditellimuse tasumata jätmisel kustutatakse 
nii osalus LRP programmis kui ka kõik püsikliendipunktid ja 
protsendimäärad

• Püsikliendipunkte ei saa välja võtta sularahas ega kellelegi 
teisele üle anda

• Püsikliendipunktide eest valitud tooted on isiklikuks 
kasutamiseks ja mitte edasimüügiks

•  Püsiklienditellimuse saab tühistada telefoni või e-maili teel Eesti 
klienditeeninduses
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Kas soovid kasutada 
püsikliendiprogrammi 
Fast Track võimalust?

Uued heaolunõustajad (Wellness 
Advocate) ja hulgikliendid (Wholesale 
Customer), kes valivad Natural 
Solutions komplektiga avada konto 
või soetada selle 30 päeva jooksul pärast 
konto avamist ja teevad järgneval kuul 
100 PV väärtuses püsiklienditellimuse*:

• 100 püsikliendipunkti 
• alustavad LRP programmis  

15% tasemel
 
Uued heaolunõustajad (Wellness 
Advocate) ja hulgikliendid (Wholesale 
Customer), kes valivad Essential Oil 
Collection komplektiga avada konto 
või soetada selle 30 päeva jooksul pärast 
konto avamist ja teevad järgneval kuul 
100 PV väärtuses püsiklienditellimuse*:

• 200 püsikliendipunkti
• alustavad LRP programmis  

20% tasemel
 
Uued heaolunõustajad (Wellness 
Advocate) ja hulgikliendid (Wholesale 
Customer), kes valivad Business 
Leader komplektiga avada konto või 
soetada selle 30 päeva jooksul pärast 
konto avamist ja teevad järgneval kuul 
100 PV väärtuses püsiklienditellimuse*:

• 400 püsikliendipunkti
• alustavad LRP programmis  

25% tasemel

*  Püsikliendipunkte saab kasutama hakata 60 päeva 
pärast konto avamist. Kui LRP osalus enne 60 päeva 
möödumist tühistatakse, siis ei saa heaolunõustaja 
(Wellness Advocate) või hulgiklient (Wholesale 
Customer) talle ette nähtud püsikliendipunkte.

Püsikliendiprogrammi Fast Track võimalust saavad 
kasutada ainult äsja konto avanud heaolunõustajad 
(Wellness Advocate) või hulgikliendid (Wholesale 
Customer), kes ostavad nimetatud alustamise komplektid. 
Püsikliendiprogrammi Fast Track võimalusega konto 
avamise tellimused ei ole püsiklienditellimused ja nende 
pealt ei teeni Power of 3 (kolmikjõu) boonuseid ega teisi 
LRP soodustusi.

*    Püsikliendipunktide teenimiseks peab iga püsiklienditellimus olema suurem kui 50 PV
†     Kõrgema protsendiga LRP tasemele jõudmiseks peab iga püsiklienditellimuse väärtus olema vähemalt 50 PV


