
• Het gewone LLV-pakket wordt automatisch toegevoegd aan 
goedgekeurde LRP-bestellingen. Als je het Vegan LLV pakket 
wilt, moet je contact opnemen met de klantenservice om het 
retourproces te starten en het Vegan LLV-pakket naar u toe 
te laten sturen.

• Inschrijfbestelling: Een inschrijfbestelling is de eerste 
bestelling die geplaatst wordt door een nieuwe Wellness 
Advocate of Wholesale Customer als deze zich aanmeldt, en 
waarbij het introductiepakket is inbegrepen.

• Volumepunten staan niet gelijk aan het bedrag van de 
bestelling. Voor het voltooien van de inschrijfbestelling dient 
de Wellness Advocate of Wholesale Customer te controleren 
dat de bestelling 100 PV of meer bedraagt.

• Als inschrijfbestellingen eenmaal zijn geplaatst, kunnen ze 
niet worden aangepast of worden gecombineerd om in 
aanmerking te komen voor de actie.

• Inschrijfbestellingen die buiten de aanmeldperiode worden 
geplaatst tellen niet mee als kwali icerende inschrijvingen 
voor de actie. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

• Betalingen via bankoverschrijving dienen uiterlijk de
10e van de volgende maand te zijn ontvangen om mee
te kunnen tellen voor de actie. Hierin worden geen 
uitzonderingen gemaakt.

• Reactivaties tellen NIET meer voor deze actie. Een 
reactivatie is een individu die eerder was aangemeld als 
Wellness Advocate en zijn of haar account weer opnieuw wil 
activeren.

• Een inschrijfkit telt mee voor deze actie zolang de kit een 
waarde van minimaal 100 PV of meer heeft.

• Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor deze actie, 
maar de producten niet hebt ontvangen, neem dan uiterlijk 
15 maart 2020 contact op met de klantenservice. Houd er 
rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat er een 
uitzondering kan worden gemaakt.

Regels en Voorwaarden:

Hoe te verkrijgen:

Meld je aan als nieuwe dōTERRA Wellness Advocate of Wholesale Customer en 
plaats tussen 1 en 31 januari 2020 een inschrijfbestelling van 100 PV.

Plaats tussen 1 en 29 februari 2020 een 100 PV Loyalty Rewards Bestelling. 

Gratis Lifelong Vitality Pack wordt in de LRP bestelling bijgesloten.

Een Cadeautje Voor Een Nieuw Begin
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