
HEAOLUNÕUSTAJA
VÄRBAMINE JA EDASIMÜÜK : KKK

K: Kas heaolunõustaja tohib dōTERRA tooteid veebis 
müüa?

V: Heaolunõustaja tohib dōTERRA tooteid 
veebis müüa, kui veebisait vastab asjaomases 
müügipiirkonnas  kehtivatele reeglitele, mille 
leiab dōTERRA käitumiskoodeksist. Tooteid ei 
ole lubatud ümber pakendada. Komplektist 
või pakendist eraldatud tooteid ei tohi veebis 
müüa.

K: Kas mõnel veebisaidil on dōTERRA toodete 
edasimüük keelatud?

V: Heaolunõustaja ei tohi müüa dōTERRA 
tooteid veebioksjonil, -müügikeskkonnas ega 
muudel kolmandatele isikutele kuuluvatel 
veebiplatvormidel, kaasa arvatud Walmart.
com, Taobao.com, Alibaba.com, Tmal.com, 
Tencenti platvormid, Yahoo!, eBay ja Amazon.

K: Kas dōTERRA eeldab, et heaolunõustaja 
müüb Euroopa riikides tooteid soovitusliku 
miinimumhinnaga (MAP)?

V: Euroopa riikides ei ole toodetele soovituslikku 
miinimumhinda kehtestatud.

K: Kas dōTERRA heaolunõustaja tohib korraldada 
müügikampaaniaid, milles näiteks ühe toote 
ostmisel saab teise toote tasuta?

V: Heaolunõustaja tohib kampaaniaid 
korraldada, kui ta ei eksita seejuures klienti 
kampaaniatoo(de)te õige hinna suhtes. 
dōTERRA keelab heaolunõustajatel ära 
igasuguse pettuse ja klientide eksitamise. 
Näiteks ei tohi eespool kirjeldatud kampaania 
puhul olla toodete koguhind sama või 
samaväärne koguhinnaga, mille klient oleks 
tasunud tooteid eraldi ostes.

K: Kas dōTERRA heaolunõustajal on lubatud 
korraldada loteriisid ja auhinnaloose?

V: Tasuliste loteriide ja looside korraldamisele 
kehtivad kindlad seadused ja üsna ranged 
nõuded. Seetõttu ei ole heaolunõustajal 
lubatud neid korraldada. Tasuta loosid on 
lubatud, kui neid korraldatakse vastavalt 
loosi toimumisriigis kehtivatele seadustele. 
Muu hulgas sätestavad sellised seadused, 
et loosis peab saama osaleda tasuta. Tasuta 
auhinnaloos tähendab, et tasu ei võeta 
osalemise ega võidetud auhinna kättesaamise 
eest. Kui loosis saavad näiteks osaleda kõik, 
kes on ostnud mõne toote, siis ei tohi selle 
toote hinda tõsta kõrgemaks, kui see oleks 
juhul, kui tasuta auhinnaloosi ei toimuks.

K: Kas dōTERRA heaolunõustaja võib pakkuda 
kingitusi, nagu difuuser  või raamat, et meelitada 
uut liitujat hakkama heaolunõustajaks või 
hulgiostjaks?

V: Kingituste jagamine on lubatud eeldusel, 
et heaolunõustaja ei peta klienti ega 
maksa kingitusele lisaks ebaseaduslikku 
värbamistasu. dōTERRA käitumiskoodeks 
keelab igasuguse pettuse, eksitamise ja 
ebaseadusliku tegevuse. Lubamatu eksitava 
kingituse näitena võib tuua järgmise olukorra. 
Kui liitumine ja pudel sidruniõli maksaksid 
muidu uuele liitujale

20 eurot liitumise eest ja 10 eurot õli eest ehk 
kokku 30 eurot, siis ei tohi reklaamida tasuta 
sidruniõli ja panna liitumistasuks 30 eurot. 
Sellise stsenaariumi korral ei oleks sidruniõli 
tegelikult tasuta.


