
Az LRP hűségprogram tagjai pontokra tehetnek szert, amelyeket 
fizetőeszközként dōTERRA-termékek vásárlására használhatnak 
fel. Minél tovább vesz benne részt, annál több hűségpontra válhat 
jogosulttá – akár 30%-nak megfelelő arányban! 
(A felhasználási feltételeket alább olvashatja el.)

A hónap terméke
Egyetlen, összesen legalább 125 PV értékű 
hűségrendeléssel, amelynek a feldolgozását minden 
hónapban legkésőbb 15-ére időzíti, ingyen Öné lehet a 
hónap terméke.

Feltételek

Csatlakozzon ma! Jelentkezzen be a mydoterra.com felületén,  
vagy hívja fel európai ügyfélszolgálatunkat

• Havi szinten használt dōTERRA-
termékeit automatikusan szállítjuk.

• Szerezze vissza havi 
hűségrendelése PV-értékének akár 
30%-át hűségpontok formájában.

• Váltsa be hűségpontjait  
dōTERRA-termékekre.

•  Hűségrendelését a beállított 
havi szállítási dátum előtti napig 
szabadon módosíthatja.

• Havi PV- és jutalékszerzési 
feltételeit így kényelmesen 
teljesítheti.

•  Erőteljes ösztönző az Ön által 
személyesen szponzorált, új 
Törzsvásárlók és Wellness 
Tanácsadók számára.

• Tekintse meg és használja fel 
hűségpontjait online, saját virtuális 
irodájában a mydoterra.com oldalon.

•   Hűségrendelése kiszállítását 
a hónap 1. és 28. napja között 
bármikorra beállíthatja.

LRP hűségprogram

Hűségpontok

• A hónap termékéből megszerezhető mennyiséget fiókonként havi 
egy darabra korlátoztuk. Ha több mint egy rendelést ad le (amelynek 
a feldolgozását legkésőbb a hónap 15. napja előtt aktiválja), a 
hónap termékéből akkor is csak egyet küldünk.

• A megszerzett hűségpontokat minden hónapban 15-e után írjuk 
jóvá az egyenlegén.

• Havi hűségrendelését több egymást követő hónapon át fenn kell 
tartania ahhoz, hogy jogosulttá válhasson a hűségpontok számítási 
alapját képező százalékos arány növekedésére.

• A megszerzett százalék a 4., majd a 7. hónap után fog növekedni. 
A hűségpontok kiosztása azonban ezekben a hónapokban még az 
előző havi százalékos értéken alapul.

• Ahhoz, hogy hűségpontokat kapjon, legalább 50 PV értékű havi 
hűségrendelés szükséges.

• A legalább 1 PV* értékű rendelésekkel megtartható mind a 
már elért LRP-százalékszint†, mind a korábban összegyűjtött 
hűségpontok.

• A havonta összegyűjthető hűségpontoknak nincs felső határa.

• A hűségpontok a kibocsátásuk dátumától számított 12 hónap 
után lejárnak.

• A hűségpontok felhasználásakor elegendő ponttal kell rendelkeznie 
a választott termék teljes pontbeváltási értékének a lefedéséhez.

• A pontbeváltással leadott rendeléseknek nincs PV-értékük.
• 2,00 GBP vagy 2,00 EUR beváltásai díjat számolunk fel, amely 

már tartalmazza az áfát. Továbbá szállítási és kezelési költséget 
is felszámítunk.

• LRP-rendelése törlésével minden megszerzett hűségpont és 
százalékszint is azonnal törlődik.

• Ha elmulasztja havi hűségrendelései értékét kiegyenlíteni, 
LRP-rendelése törlésével minden megszerzett hűségpont és 
százalékszint is azonnal törlődik.

• A hűségpontok nem válthatók készpénzre, és nem ruházhatók át.
• A hűségpontokkal vásárolt termékek nem kínálhatók viszonteladásra.
•  Hűségrendelést csak telefonos úton törölhet, az európai 

ügyfélszolgálaton keresztül.
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Szívesen részesülne 
az LRP Fast Track 

előnyeiben?

Azok az új Wellness Tanácsadók és 
Törzsvásárlók, akik Természetes 
megoldások csomagot vásárolnak 
a belépésüktől számított 30 napon 
belül, és leadnak egy 100 PV értékű 
hűségrendelést a következő hónapban*, 
az alábbiakban részesülnek:

• 100 hűségpont
• 15%-os induló LRP-szint
 
Azok az új Wellness Tanácsadók és 
Törzsvásárlók, akik Essential Oil 
Collection csomagot vásárolnak a 
belépésüktől számított első 30 nap 
alatt, és leadnak egy 100 PV értékű 
hűségrendelést a következő hónapban*, 
az alábbiakban részesülnek:

• 200 hűségpont
• 20%-os induló LRP-szint
 
Azok az új Wellness Tanácsadók és 
Törzsvásárlók, akik Business Leader 
csomagot vásárolnak a belépésüktől 
számított első 30 nap alatt, és leadnak 
egy 100 PV értékű hűségrendelést a 
következő hónapban*, az alábbiakban 
részesülnek:

• 400 hűségpont 
• 25%-os induló LRP-szint

*  A hűségpontok csak a belépéstől számított 60 nap 
után lesznek beválthatók. Amennyiben az LRP-
rendelés 60 napnál korábban törlésre kerül, az új 
Wellness Tanácsadó vagy Törzsvásárló nem kapja 
meg a neki járó hűségpontokat.

Csak azok az újdonsült Wellness Tanácsadók vagy 
Törzsvásárlók kerülnek be az LRP Fast Track Programba, 
akik megvásárolják ezeket a belépőcsomagokat. Az 
LRP Fast Track belépőmegrendelései nem minősülnek 
hűségrendelésnek, és nem számítanak bele a Power of 3 
bónuszok vagy más LRP-előnyök megszerzésébe sem.

*    A rendelésenként legalább 50 PV vagy annál magasabb értékű hűségrendelésekért hűségpontokkal jutalmazzuk meg.
†     A rendelésenként legalább 50 PV vagy annál magasabb értékű hűségrendelésekért egyre magasabb LRP-százalékkal (%) 

jutalmazzuk meg.


