
Dalyvavimas lojalumo programoje (LRP) leidžia nariams 
uždirbti lojalumo taškų, kuriuos galima panaudoti dōTERRA 
produktams įsigyti. Kuo ilgiau dalyvaujate, tuo daugiau 
lojalumo taškų galite gauti – iki 30 proc.! 
(Žr. toliau pateiktas sąlygas ir nuostatas.) 

Mėnesio produktas
Pateikite vieną 125 PV vertės ar didesnį lojalumo 
užsakymą, kuris apdorojamas iki kiekvieno mėnesio  
15 d. (imtinai), ir gaukite mėnesio produktą nemokamai.

Sąlygos ir nuostatos

Prisijunkite jau šiandien! Prisijunkite svetainėje mydoterra.com  
arba paskambinkite į Europos narių aptarnavimo skyrių.

• Jokio vargo: kiekvieną mėnesį 
naudojami dōTERRA produktai 
išsiunčiami automatiškai.

• Atgaukite iki 30 proc. mėnesio 
lojalumo užsakymo PV vertės 
lojalumo taškais.

• Atsiskaitykite lojalumo taškais už 
dōTERRA produktus.

•  Galite pakeisti savo lojalumo 
užsakymą iki tol, kol lieka viena 
diena iki nustatytos kiekvieno 
mėnesio išsiuntimo datos.

• Patogus būdas pasiekti mėnesio PV 
ir akcijų kvalifikacinius reikalavimus.

•  Puikus lojalumo skatinimo būdas 
naujiems Jūsų remiamiems 
Wholesale Customers 
(Didmeniniams klientams) ir 
Wellness Advocates (Sveikatingumo 
advokatams).

• Peržiūrėkite ir panaudokite lojalumo 
taškus internete, svetainės 
mydoterra.com virtualiajame biure.

•   Galima pasirinkti bet kurią lojalumo 
užsakymo išsiuntimo dieną nuo 
mėnesio 1-os iki 28-os dienos.

Lojalumo programa

Lojalumo taškai

• Vienai paskyrai per vieną mėnesį taikomas vieno mėnesio 
produkto limitas. Jei pateiksite daugiau nei vieną 
užsakymą (kuris apdorojamas iki mėnesio 15 dienos 
imtinai), bus išsiųstas tik vienas mėnesio produktas.

• Kiekvieną mėnesį uždirbti lojalumo taškai bus pridėti į 
Jūsų paskyrą po kito mėnesio 15 d.

• Kad pasiektumėte lojalumo taškų procentinei daliai 
padidinti taikomus reikalavimus, turite pateikti kas 
mėnesinį lojalumo užsakymą kelis mėnesius iš eilės.

• Ši uždirbama procentinė dalis padidės po 4-ojo ir po 7-ojo 
mėnesių. Tačiau lojalumo taškai išmokami atsižvelgiant į 
ankstesnių mėnesių procentinę dalį tų mėnesių metu.

• Norėdami uždirbti lojalumo taškų, turite pateikti ne 
mažesnį kaip 50 PV vertės lojalumo užsakymą.

• Ne mažesni kaip 1 PV* vertės užsakymai leis išlaikyti 
pasiektą LRP procentinę dalį† ir anksčiau sukauptus 
lojalumo taškus.

• Maksimalus galimų sukaupti mėnesio lojalumo taškų 
limitas nėra taikomas.

• Lojalumo taškai galioja 12 mėnesių nuo jų suteikimo datos.
• Kad galėtumėte panaudoti lojalumo taškus, jų kiekis turi 

būti pakankamas visai už taškus įsigyjamai prekei apmokėti.
• Taškais apmokėti užsakymai neturi PV vertės.
• Bus taikomas 2 £ arba 2 €, įskaitant PVM, apmokėjimo 

taškais mokestis. Taip pat bus taikomas siuntimo ir 
apdorojimo mokestis.

• Atšaukus dalyvavimą LRP, visi lojalumo taškai ir procentinė 
dalis bus iš karto panaikinti.

• Neapmokėjus mėnesio lojalumo užsakymo, visi lojalumo 
taškai, procentinė dalis ir dalyvavimas LRP bus iš karto 
panaikinti.

• Lojalumo taškai nėra keičiami į grynuosius pinigus ir negali 
būti perleidžiami.

• Už lojalumo taškus įsigyti produktai nėra skirti perparduoti.
•  Norėdami atšaukti lojalumo užsakymą, susisiekite telefonu 

su Europos narių aptarnavimo skyriumi.
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Norite pasinaudoti 
lojalumo programos 

greita kvalifikacija  
Fast Track?

Nauji Wellness Advocates 
(sveikatingumo advokatai) ir Wholesale 
Customers (didmeniniai klientai), 
per 30 dienų nuo registracijos įsigiję 
Natural Solutions Kit (rinkinį), o kitą 
mėnesį* pateikę 100 PV vertės lojalumo 
užsakymą, gaus:

• 100 lojalumo taškų 
• Pradinę 15 proc. dydžio LRP 

procentinę dalį
 
Nauji Wellness Advocates 
(sveikatingumo advokatai) ir Wholesale 
Customers (didmeniniai klientai), per 
pirmąsias 30 dienų įsigiję Essential Oil 
Collection Kit (Eterinių aliejų kolekcijos 
rinkinys), o kitą mėnesį* pateikę 100 PV 
vertės lojalumo užsakymą, gaus:

• 200 lojalumo taškų
• Pradinę 20 proc. dydžio LRP 

procentinę dalį
 
Nauji Wellness Advocates 
(sveikatingumo advokatai) ir Wholesale 
Customers (didmeniniai klientai), per 
pirmąsias 30 dienų įsigiję Business 
Leader Kit (Rinkinį verslo vadovui), o 
kitą mėnesį* pateikę 100 PV vertės 
lojalumo užsakymą, gaus:

• 400 lojalumo taškų
• Pradinę 25 proc. dydžio LRP 

procentinę dalį

*  Lojalumo taškais bus galima atsiskaityti praėjus 60 dienų nuo 
registracijos. Jei dalyvavimas LRP bus atšauktas nepraėjus 60 
dienų, naujam Wellness Advocate (sveikatingumo advokatui) 
ar Wholesale Customer (didmeniniam klientui) lojalumo taškai 
nebus skirti. 

Teisę pasinaudoti lojalumo programos greita kvalifikacija Fast 
Track turi tik pirmą kartą užsiregistravę nurodytus narystės 
rinkinius įsigyjantys Wellness Advocates (Sveikatingumo 
advokatai) ir Wholesale Customers (Didmeniniai klientai). 
Lojalumo programos greitos kvalifikacijos Fast Track narystės 
užsakymai nėra lojalumo užsakymai ir į juos nėra atsižvelgiama, 
siekiant Power of 3 Bonus (Power of 3 premijos) ar kitų LRP 
suteikiamų naudų.*    Kad uždirbtumėte lojalumo taškų, vienas lojalumo programos užsakymas turi siekti arba viršyti 50 PV.

†     Kad didėtų Jūsų LRP procentinė dalis (%), vienas lojalumo programos užsakymas turi siekti arba viršyti 50 PV.


