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1. LÉPÉS Válasszon beléptetési opciót 

■ Családi szükségletek csomag 
• 156,75 €* 116.50 PV 

 HASZNÁLJA A GYORS SZÁLLÍTÁST KEZDETNEK A MAGASABB SZÁZALÉKOKÉRT  ■ dōTERRA kezdő csomag 
• 25,50 €* 

■ Otthoni szükségletek csomag 
• 310 €* 229.50 PV 

■ Természetes 
megoldások csomag 

• Ára 771 €* 
• 450 PV 

■ Essential Oil 
Collection csomag 

• Ára 2343,25 €* 
• 1451 PV 

■ Business Leader 
csomag 

• Ára 3083,50 €* 
• 1842 PV 

db  Egyéb termékek 

■ Tisztító és visszaállító csomag 
• 320,25 €* 184.50 PV 

* Az árak tartalmazzák az ÁFA-t. A készletek 
■ AromaTouch Diffused csomag részletes ismertetését lásd: 

• 165,75 €* 100 PV www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/. 
† A pontok a rögzítés után 60 nappal beválthatóak, a 

feltételek teljesülése esetén. 

minimum 25% 
és 400 termék pontot kap† 

minimum 20% 
és 200 termék pontot kap† 

minimum 15% 
és 100 termék pontot kap† 

minimum 10% 

2. LÉPÉS Havi Hűség Jutalmazási Program (opcionális) Személyes használatra (nem továbbértékesítésre) 

Cégnév (amennyiben van, szükséges az Üzleti Jelentkezési Adatlap kitöltése) 

Társ-jelentkező születési ideje Születési idő Cím, Megye, Város, Ország, Irányítószám 

E-mail cím Számlázási cím 

Mobil telefonszám National Insurance No. or Tax ID No. (optional) 

Elsődleges telefonszám 

4. LÉPÉS Fogadja el a hátoldalon szereplő feltételeket az aláírásával 

 
 

 

 

 

Kedvenc LRP kiválasztása: 
■ Sportoló csomag: 178 €* 158.50 PV 

 
■ Nyugodt & Harmonikus csomag: 170,25 €* 148.50 PV 

 
■ Változó évszakok csomag: 175,25 €* 147 PV 

 
■ Napi rutin csomag: 252,50 €* 168.50 PV 

*Az árak tartalmazzák az ÁFA-t. A készletek részletes ismertetését 
lásd: www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/. 

Termék pontok: A hűség program résztvevőjeként minden 
vásárlást követően a vásárlási érték 30%-t pontokban 
visszakapja, mely pontokat termékekre lehet beváltani. 

A hónap terméke: Amennyiben LRP megrendelést adott le 
legalább 125PV értékben folyó hónap 15. napjáig, úgy a 
hónap termékét ingyen kapja meg. 

LRP Megrendelés dátuma: (1–13, 16–28)  
■ Szállítás a lentebb rögzített címre 

 
(Megjegyzés: az első hűség-jutalmazási program szállítása a 
beléptetést követő hónaptól történik) 

 

 
 

Szállítási cím ■ Ugyanaz,mint a számlázási cím 
 

Társ-jelentkező neve (amennyiben van) Cím, Megye, Város, Ország, Irányítószám 
 

Beléptető szponzor Tel.szám vagy WA szám: Elhelyezési szponzor (ha eltérő) Tel.szám vagy WA szám: 

 
 

 
Szeretnék a dōTERRA Wellness Tanácsadója lenni. Kérem a fentebb rögzített termékeknek és programoknak megfelelően érvényesítse a kifizetést az általam megadott fizetési módon. Elolvastam és elfogadom a Wellness 
Tanácsadói Megállapodás (2011-C formanyomtatvány) feltételeit és a dōTERRA Kézikönyvben rögzített szabályokat. Kijelentem, hogy jelenleg nincs dōTERRA fiókon, és amennyiben volt, jelentkezésem nem sérti a Kézikönyv 
szabályait. (Jelen nyomtatvány online is elérhető: www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.) 

Társ-jelentkező aláírása 
 
 
 
 
 

<< Aláírás a hátoldalon 

3. LÉPÉS Személyes adatok 

 
Wellness Tanácsadói Megállapodás – HU (EURÓ) 

Jelentkező neve 

Jelentkező aláírása dátum 

db Termék  

   

   

   

   

   

Összesen 
 

 

http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.)
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1. Ön a doTERRA Global Limited társasággal köt 
szerződést, melynek székhelye a 32 Molesworth 
Street, Dublin 2, Írország címen található, ( a 
továbbiakban: “dōTERRA”) .  

2. Kötelezettségek és képviselet. Megértem, hogy a 
dōTERRA Wellness Tanácsadójaként: 

• 18 évesnél idősebbnek kell lennem. 
• Jogom van a dōTERRA termékeket értékesíteni 

a jelen Wellness Tanácsadói Megállapodásban 
rögzített feltételek szerint. 

• Jogom van dōTERRA értékesítési szervezet 
felépítésére. 

• Képezni és motiválni fogom a Wellness 
Tanácsadóimat a Láncolati Szervezetemen belül. 

• Megfelelek minden olyan jogszabálynak, amely a 
Wellness Tanácsadói vállalkozásom működésére 
vonatkozik. 

• Wellness Tanácsadói működésem során 
kötelezettségeimet őszintén és becsülettel fogom 
ellátni. 

• Csak a hivatalos dōTERRA szerződéseket és 
megrendelőlapokat fogom használni, és a dōTERRA 
által meghatározott valamennyi a 
megállapodásokhoz és megrendelésekhez 
kapcsolódó rendelkezést és szabályzatot követem. 

3. A dōTERRA termékek bemutatása. Tudomásul vettem, 
hogy a dōTERRA illóolajokat és más termékeket értékesít, 
és ezen termékek értékesítéséhez Wellness 
Tanácsadókat (WA) vesz igénybe, akik független 
forgalmazók. Wellness Tanácsadóként vállalom, 
hogy a dōTERRA által kínált üzleti lehetőséget, a 
Jutalékrendszert és a dōTERRA termékeit csak hivatalos 
dōTERRA kiadványok és előadások szerint ismertetem. 
Mindig etikai, jogi, erkölcsi és pénzügyi szempontból 
megfelelően fogok eljárni és nem teszek félrevezető, 
megtévesztő vagy tisztességtelen toborzási 
cselekményeket. 

4. Független vállalkozói státusz. Egyetértek azzal, 
hogy a dōTERRA Wellness Tanácsadójaként független 
vállalkozó vagyok és nem pedig a dōTERRA 
alkalmazottja, ügynöke, partnere, törvényes képviselője 
vagy franchise vevője. Nem vagyok jogosult, és nem 
vállalhatok adósságot, költséget vagy kötelezettséget a 
dōTERRA nevében, illetve 
nem nyithatok a dōTERRA nevében, képviseletében 
vagy részére semmilyen számlát. Tudomásul vettem, 
hogy jogom van meghatározni saját munkaóráimat. 
Megértettem, hogy én irányítom és ellenőrzöm a 
dōTERRA üzletág keretében végzett tevékenységem 
módját és eszközeit, a Wellness Tanácsadói 
Megállapodás, a dōTERRA Kézikönyv, és a dōTERRA 
Kompenzációs Terv (amelyek együttesen „Szerződés”) 
betartásával. Egyetértek azzal, hogy kizárólagos 
felelősséggel tartozom a felmerülő összes költség 
megfizetéséért, különösen de nem kizárólagosan az 
utazás, étkezés, szállás, titkárság, iroda, távolsági 
telefonhívás és egyéb költségekre. Megértem, hogy 
személyesen vagyok felelős a törvény által előírt adók 
és egyéb kötelezettségek megfizetésért, beleértve a 
jövedelemadót, az egészségügyi hozzájárulásokat, 
valamint az értékesítésekkel, bónuszokkal és 
jutalékokkal kapcsolat ÁFA megfizetését, és 
megfelelően vezetem a szükséges nyilvántartásokat, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy biztosítsák az ilyen 
adók vagy vámok megfelelő számításának és 
kifizetésének ellenőrzését.TUDOMÁSUL VETTEM HOGY 
NEM MINŐSÜLÖK A dōTERRA ALKALMAZOTTJÁNAK 
ADÓÜGYI VAGY MUNKAÜGYI SZEMPONTBÓL. 
Tudomásul veszem és egyetértek azzal, hogy a 
dōTERRA nem felelős és nem jogosult a részemre 
fizetendő bónuszokból és jutalékokból történő, az adók 
vagy hasonló kötelezettségek visszatartásra, amíg 
az nem jogszabály alapján kötelező. Kötelezettséget 
vállalok a dōTERRA-val között értékesítési adó 
beszedési és átutalási megbízás, minden vonatkozó 
adózási szabály és eljárás betartására. 

5. dōTERRA Szabályzat. Gondosan elolvastam és vállalom, 
hogy betartom a dōTERRA Kézikönyvét, amely 
tartalmazza az Értékesítési Jutalékrendszert, mely külön 
dokumentumokba foglalt szabályokat jelen 
hivatkozással kifejezetten a Wellness Tanácsadói 
Megállapodás részeként fogadok el, melyek így a 
Szerződés részévé válnak. Tudomásul veszem, hogy a 
Szerződés rendelkezéseit nem szabad megsértenem 
annak érdekében, hogy jogosult legyek a dōTERRA-tól 
származó bónuszok vagy jutalékok fogadására. 

6. Megszűnés, megszüntetés. A Szerződés időtartama és 

minden további megújítása egy évre szól. Hacsak az 
egyik fél nem értesíti a másik felet a Szerződés 
felmondására vonatkozó szándékáról, megértem és 
egyetértek azzal, hogy a Szerződés évente 
automatikusan az évforduló napján megújításra kerüljön. 
Hozzájárulok, hogy a dōTERRA minden évfordulón a 
megújítási díj 15€ + ÁFA,  összegét a bankkártyámra 
terhelje. A dōTERRA bármikor felmondhatja a 
Szerződésem a szerződési feltételek megsértése miatt. 
Ha a Szerződésem valamilyen oknál fogva megszűnik, 
tudomásul veszem, hogy az összes jogomat Wellness 
Tanácsadóként elveszítem, és nem leszek jogosult a 
dōTERRA termékeit értékesíteni, illetve nem kapok 
jutalékokat, bónuszokat vagy egyéb díjazást saját 
tevékenységem által a Láncolati Szervezetem 
értékesítési tevékenysége után. Ha a Szerződésemet 
nem újítják meg, vagy valamilyen okból megszűnik, akkor 
beleegyezek, hogy minden jogomról lemondok, beleértve, 
de nem kizárólagosan a szellemi tulajdon használatáról, 
a láncolati szervezetemről, és bármely jutalékról, 
bónuszról, vagy egyéb juttatásról, mely a korábbi 
szervezetem értékesítései alapján illetne. 
Amennyiben a Szerződésem nem kerül megújításra, 
vagy bármely okból megszűnik, tudomásul veszem, 
hogy nem vagyok jogosult többé a dōTERRA védjegyek, 
kereskedelmi védjegyek, és szerzői jog által védett 
tulajdonának használatára. Vállalom továbbá, hogy 
a Szerződés hatálya alatt, és annak megszűnését 
követő egy (1) évig a megszűnés okától függetlenül a 
Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően nem fogok 
közvetve vagy közvetlenül megkeresni vagy toborozni 
más dōTERRA WA-t, aki a jelenlegi vagy korábbi 
Szervezetemben vesz részt, vagy akivel dōTERRA WA- 
ként eljárva ismerkedtem meg. 

TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY A SZERZŐDÉS 
MEGSZÜNTETÉSÉHEZ VALÓ JOGOM, VALAMINT 
A SZERZŐDÉSEM MEGSZŰNÉSE ESETÉN 
IRÁNYADÓ JOGAIM A KÉZIKÖNYV 5. FEJEZETÉNEK 
RENDELKEZÉSEIN ALAPULNAK. AZ 5. BEKEZDÉSBEN 
RÖGZÍTETTEK NEM HATNAK KI A TÖRVÉNYES JOGAIMRA. 

7. A Megállapodás megsértése. Elfogadom, hogy 
ha nem teljesítem a Szerződésemben rögzített 
feltételeket, a dōTERRA saját belátása szerint fegyelmi 
intézkedéseket kezdeményezhet velem szemben a 
dōTERRA Kézikönyvben meghatározottak szerint. Ha 
a Szerződés az én hibámból vagy mulasztásomból 
fakadóan szűnik meg, nem kaphatok további 
bónuszokat vagy jutalékokat, függetlenül attól, hogy a 
bónuszok vagy jutalékok értékesítése befejeződött-e 
vagy sem. Amennyiben az esedékességkor nem fizetek 
termékekért vagy szolgáltatásokért, vagy bármilyen 
okból tartozásom keletkezik a dōTERRA-val szemben, 
beleértve, de nem kizárólagosan a visszaküldött termék 
után visszatérítendő jutalékokat és bónuszokat, 
engedélyezem a dōTERRA-nak, hogy a szükséges 
összegeket visszatartsa és megtartsa a bónuszomból, 
jutalékomból vagy bankkártyáimat, vagy egyéb 
dōTERRA-nál számláimat megterhelje. 

8. Felelősség korlátozása és kártalanítás. A doTERRA, 
tisztviselői, részvényesei, alkalmazottai, megbízói és 
ügynökei (a továbbiakban: Partnerek) nem felelősek 
a közvetve vagy közvetlenül bekövetkező, büntető 
jellegű vagy véletlenszerű károkért. Ha kiderül, hogy 
a dōTERRA megsértette a Szerződést, az általam 
igényelhető kártérítés maximális összege az általam 
vásárolt, de nem értékesített termékek ellenértékére 
korlátozódik. Felelősséget vállalok a dōTERRA-nak és 
Partnereinek kártalanításáért minden olyan 
kártérítés, pénzbírság, büntetés vagy egyéb díj 
vagy elszámolásért járó kártérítésért, amely a saját 
önálló üzleti tevékenységem során, illetve bármilyen a 
dōTERRA termék vagy lehetőség bemutatásához 
kapcsolódó tevékenységem során merült fel, (például 
de nem kizárólagosan a dōTERRA termékek vagy üzleti 
lehetőség - beleértve a Jutalékrendszert - bemutatása, 
a gépjármű üzemeltetése, az tárgyalásos vagy képzési 
létesítmények bérbeadását, bármely felhatalmazás 
nélküli követelés benyújtását, az alkalmazandó 
jogszabályok betartásának elmulasztását, stb.). 

9. Teljes Megállapodás. A Szerződés a dōTERRA és 
köztem létrejött teljes megállapodást tartalmazza. 
A Szerződésben nem rögzített korábbi ígéretek, 
ajánlatok vagy egyéb feltételek megszűnnek. A jelen 
Wellness Tanácsadói Megállapodás és a Kézikönyv 
közötti esetleges eltérés vagy ellentmondás esetén a 
Kézikönyv rendelkezései az irányadóak. A 9. pont 
rendelkezései, a dōTERRA üzleti titkainak, szellemi 
tulajdonának és egyéb védett anyagainak védelmére 

vonatkozó rendelkezések a Kézikönyvben foglaltak 
szerint fennmaradnak a Szerződés megszűnését 
követően is. Egyetértek azzal, hogy az ellenkező törvényi 
rendelkezés ellenére bármely a Szerződéssel 
kapcsolatos cselekmény vagy mulasztás miatt felmerülő, 
a dōTERRA-val szemben benyújtandó igényem az 
állítólagos cselekmény vagy mulasztás időpontjától 
számított 1 éven belül kell benyújtanom. A megadott 
időn belül történő igényérvényesítés elmulasztása 
esetén a dōTERRA-val szemben az ilyen cselekmény vagy 
mulasztás miatt felmerült követelések nem 
érvényesíthetők. Jelen nyilatkozattal lemondok minden 
jogomról, hogy bármilyen más elévülési idő 
érvényesülését követelhessem. 

10. Név és kép használat. Felhatalmazom a dōTERRA-t 
arra, hogy a nevem, fényképem, személyes 
történetem és/vagy a reklám- vagy promóciós 
anyagokban található 
hasonlóságok felhasználásra kerüljenek és a használatért 
cserébe követelhető minden igényről lemondok. 

11. Elektronikus kommunikáció. Felhatalmazom a 
dōTERRA-t és annak Partnereit, hogy e-mailben és 
faxon kommunikáljanak velem a jelen Wellness 
Tanácsadói Megállapodásban rögzített e-mail címen 
és faxszámon. Továbbá jelen pontban tett 
nyilatkozatommal hozzájárulok, hogy a dōTERRA 
emailben ajánlatokat és  eladási, illetve vásárlási 
felhívásokat küldjön nekem dōTERRA termékekről: 
_________________  

12. Adatvédelem. Tudomásul veszem, hogy a 
dōTERRA kezeli a jelen 
kérelemben/szerződésben, vagy 
a részemre a jövőben nyújtott szolgáltatásokkal 
kapcsolatos szerződésekben szereplő 
adataimat, a dōTERRA 
https://www.doterra.com/GB/en_GB/privacy-
policy-magyar linken található adatvédelmi 
irányelvei alapján, mely tartalmazza, hogy a 
dōTERRA hogyan kezeli az 
adataimat, beleértve az összegyűjtött adatok típusait, 
az adatok kezelésének céljait, az adatok 
továbbításának címzettjét, valamint az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaimat. Tudomásul 
veszem, hogy amennyiben más Wellness Tanácsadók 
személyes adatait tartalmazó értékesítési jelentést 
kapok, akkor ezen adatokat nem használhatom, 
kivéve az értékesítési szervezetem adminisztrációját 
és fejlesztését, azonban a szerződésem 
megszűnésekor azonnal eltávolítom az összes ilyen 
személyes adatot, kivéve, ha a törvény másként 
rendelkezik. A felek egyetértenek abban, hogy jelen 
kötelezettség a Szerződés megszűnése után is 
fennáll. Önálló vállalkozóként egyetértek abban, hogy 
ha üzleti tevékenységem során ügyfelek személyes 
adatait gyűjtöm és/vagy kezelem, beleértve annak 
bankkártya adatait is, biztosítom, hogy az ilyen 
információk kezelése, tárolása és megsemmisítése 
teljes mértékben az alkalmazandó jogszabályok 
betartásával történjen, beleértve az adatvédelmi 
szabályokat. Beleegyezem továbbá, hogy valamennyi 
adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségem a 
dōTERRA Kézikönyv 17. fejezetében található 
rendelkezéseknek megfelelően teljesítem.  

13. Irányadó jog. Jelen okiratban nem 
szabályozott kérdésekben a magyar jog az 
irányadó. 

14. Számlázás. Amennyiben a dōTERRA 
fiókomhoz érvényes adószámot adok meg a 
dōTERRA részére, azzal felhatalmazom a 
dōTERRA-t, hogy részemre számlát állítson ki, 
javítson, vagy sokszorosítson a Szerződésben 
foglalt szolgáltatások ellenértékéről.  Jelen 
felhatalmazás nem terjed ki a Szerződés által 
nem részletezett termékszállításokra és 
szolgáltatásokra. Amennyiben a dōTERRA 
részére érvényes adószámot adtam meg, 
kötelezettséget vállalok arra, hogy 
haladéktalanul (5 munkanapon belül) 
tájékoztatom a dōTERRA-t bármely, az 
adóstátuszomban történt változásról. 
DōTERRA kötelezettséget vállal arra, hogy 
számláit a mindenkori hatályos nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően állítja ki.   

 
Minden védjeggyel vagy bejegyzett védjegy szimbólummal ellátott 
szó a doTERRA Holdings LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye. 

 
 

 

  

WELLNESS TANÁCSADÓI MEGÁLLAPODÁS – Általános Szerződési Feltételek FORM 2011-C 

Aláírás 

https://www.doterra.com/GB/en_GB/privacy-policy-magyar
https://www.doterra.com/GB/en_GB/privacy-policy-magyar

