מבצע למצטרפים חדשים
100-100-100

 .1במהלך חודש ינואר בצעו הזמנת הרשמה עם  PV 100ומעלה הכוללת דמי רישום דרך המחסן הישראלי ).(OTG
 .2במהלך חודש פברואר בצעו הזמנת  LRPעם  PV 100ומעלה דרך המחסן הישראלי ).(OTG
 .3בחודש מרץ )אחרי ה 20 -בחודש( תקבלו במתנה  100נקודות .LRP
כללים ותנאים:
ההזמנה במסגרת המבצע הנוכחי צריכה להתבצע במהלך חודש ינואר  ,2022עד ה 31-בחודש.
ההזמנה חייבת להיות ראשונה לאותו לקוח.
ההזמנה הראשונה של הלקוח או המפיץ ) (Wellness Advocate/Wholesale costumerהחדש צריכה לכלול
 PV 100לפחות.
שימו לב!  PVאינו שווה לעלות ההזמנה PV ,הערך האישי של המוצר ,בדרך כלל דומה למחיר של המוצר ללא מיסים
ועלות טיפול ומשלוח .הנרשמים החדשים חייבים לוודא כי ההזמנה הראשונה שלהם כוללת לפחות  PV 100לפני
השלמת ההזמנה .ניתן לעיין בדף המידע של המוצר כדי לוודא את סכום ה .PV-
הזמנות לא ניתנות לשינוי ,עדכון ומיזוג עם הזמנה אחרת לאחר השלמת תהליך ההזמנה.
שתי ההזמנות ,גם הזמנת ההרשמה וגם הזמנת תגמולי הנאמנות ) (LRPחייבות להתבצע דרך המחסן הישראלי .OTG

מבצע למצטרפים חדשים
100-100-100

שאלות נפוצות:
מה משך תקופת המבצע?
המבצע מתקיים במהלך חודש ינואר  .2022בין ה 1 -בינואר ועד ל 31 -בינואר.
מה ההבדל בין מחיר ל ?PV-
ה PV-של ההזמנה אינו זהה לעלות הכספית של ההזמנה .למרות שעבור מוצרים מסויימים ה  PV-ועלות המוצר אכן
תואמים ,אין להסיק מכך ש  PV-שווה לעלות המוצר .אנא חזרו ובדקו את ה  PV-של הזמנתכם לפני סגירתה.
ההזמנה שלי כוללת פחות מ  PV 100-האם אוכל עדיין להשתתף במבצע?
כדי לעמוד בתנאי ההשתתפות במבצע ,ההזמנה חייבת לכלול לפחות  PV 100בכל אחד מהחודשים ינואר ופברואר.
האם כדי להשתתף במבצע ,יש צורך להיות רשומים בתוכנית התגמולים ?LRP
כן .אם אתם עדיין לא רשומים בתוכנית התגמולים ) (LRPשלנו ,תצטרכו להירשם כדי להיות זכאים להשתתף במבצע.
האם ניתן לשלוח בדוא"ל את ההזמנה?
כן .תוכלו גם להתקשר לשירות הלקוחות שלנו.
האם ניתן לבצע את ההזמנה דרך המחסן האירופאי?
לא .שתי ההזמנות חייבות להתבצע דרך המחסן הישראלי ) (OTGעל מנת שתהיו זכאים לקבל את  100נקודות .LRP
קיבלתם סירוב עסקה בכרטיס האשראי ,מה ניתן לעשות?
אם כרטיס האשראי שלכם נדחה ופעולת התשלום לא הושלמה ,וודאו שהזנתם את המידע הנכון .אם הבעיה
נמשכת ,צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו .
איך ניתן לדעת שההזמנה נקלטה ובוצעה?
אימייל המאשר את ההזמנה יישלח לכתובת המייל המקושרת לחשבון דוטרה שלכם.
אם אתם סבורים כי עמדתם בתנאי המבצע ולא קיבלתם את המגיע לכם בהתאם לתנאים שפורסמו על ידינו,
אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו או פנו אלינו במייל.
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