Csatlakoztatási Promóció
CSATLAKOZZON AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK VALAMELYIKÉVEL:
100 PV Csatlakozási rendelés
2019. január 1-31

Ajándékba kap egy 5 ml Red
Mandarin és egy 5 ml Kumquat

OLAJAT!

200 PV Csatlakozási rendelés*
2019. január 1-31

Ajándékba kap egy 5
ml Red Mandarin és
egy 5 ml Kumquat
olajat valamint egy 15
ml Serenity

OLAJKEVERÉKET!
*200 PV Csatlakozási rendelés (Enrolment Order) – 2019. január 1-15. –
Ajándékba kap egy 5 ml Red Mandarin és egy 5 ml Kumquat olajat valamint
egy 15 ml Serenity olajkeveréket és egy 15 ml TÖMJÉN OLAJAT IS!

Az ajándék promóciós termék automatikusan hozzáadódik a megrendeléshez a vásárlás befejeztével.

Részletek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Az újra aktiválások nem számítanak bele ebbe a promócióba. Az újra aktiválásnak az számít, amikor a
személy már korábban csatlakozott, mint Wellness Tanácsadó és újra aktiválja a számláját.
Egy Csatlakozási rendelésnek az az első rendelés számít, amit az új csatlakozó Wellness Tanácsadóként vagy
Törzsvásárlóként ad le és rendeléséhez megkapja az Üdvözlő csomagot.
A PV értéke nem egyenlő a rendelés összegével. Mielőtt befejezné a rendelését, ellenőrizze le, hogy a PV
összértéke elegendő-e, hogy kvalifikáljon a promócióra!
Az ajándék promóciós termék az új regisztrálók számára a regisztrációs megrendelésükhöz lesz hozzáadva.
A Csatlakozási rendelések ha már leadásra kerültek, nem módosíthatók és további rendeléseket hozzáadni
nem lehet annak érdekében, hogy a promóció PV összértéke meglegyen.
Azon Csatlakozási rendelések, melyek a kvalifikációs időszakon kívül esnek, nem számítanak be a promócióba. Ez alól nincs kivétel.
Az átutalással történő fizetésnek legkésőbb 2019. február 5-ig be kell érkezniük. Ez alól nincs kivétel.
Bármilyen Csatlakozási csomagok választható, amennyiben a promóció PV követelményeinek megfelel.

Ha azt látja, hogy kvalifikált a promócióra, de nem kapta meg az ajándék terméket, kérjük küldjön egy rövid email-t a
eupromotions@doterra.com címre, vagy hívja az ügyfélszolgálatot, de legkésőbb 2019. február 15-ig, mert ezt
követően már nem tudjuk fogadni az ezzel kapcsolatos megkereséseket.

