
Med Loyalty Rewards-programmet (LRP) kan medlemmene tjene 
poeng som de kan bruke til å kjøpe dōTERRA-produkter. Jo lengre  
du deltar, desto flere lojalitetspoeng kan du tjene – opptil 30 %! 
(Se vilkår og betingelser nedenfor.)

Månedens produkt
Få månedens produkt gratis når du legger inn en enkelt 
lojalitetsbestilling på minst 125 PV og bestillingen 
behandles innen den 15. hver måned.

Vilkår og betingelser

Bli med i dag! Logg inn på mydoterra.com eller ring  
kundesupport i Europa.

• Problemfri, automatisk forsendelse 
av dōTERRA-produktene du bruker, 
hver måned.

• Få opptil 30 % av PV-verdien på  
den månedlige lojalitetsbestillingen 
i lojalitetspoeng.

• Løs inn lojalitetspoengene  
i dōTERRA-produkter.

•  Du står fritt til å endre 
lojalitetsbestillingen frem 
til dagen før den månedlige 
forsendelsesdatoen.

• Det er enkelt å oppfylle de 
månedlige kravene for å kvalifisere 
seg til PV og bonus.

•  Effektivt lojalitetsinsentiv for nye 
engroskunder og selvstendige 
produktkonsulenter som du 
sponser personlig.

• Vis og bruk lojalitetspoeng i ditt 
virtuelle kontor på mydoterra.com.

•   Du kan angi at 
lojalitetsbestillinger skal sendes 
hvilken som helst dag mellom den 
1. og den 28. i måneden.

Loyalty Rewards-programmet

Lojalitetspoeng

• Det er en grense på ett månedens produkt per konto per måned. 
Hvis det legges inn mer enn én bestilling (som behandles på eller 
før den 15. i måneden), vil bare ett eksemplar av månedens produkt 
bli sendt.

• Lojalitetspoengene du tjener hver måned, vil bli lagt til i kontoen din 
etter den 15. i neste måned.

• Du må opprettholde en månedlig lojalitetsbestilling i flere  
måneder etter hverandre for å kvalifisere deg til hver  
prosentvise økning i lojalitetspoeng.

• Prosenten du tjener, vil øke etter den fjerde og syvende måneden. 
Betalingen av lojalitetspoeng er imidlertid basert på forrige måneds 
prosent i disse månedene.

• Minste månedlige lojalitetsbestilling på 50 PV for  
å tjene lojalitetspoeng.

• Bestillinger med minst 1 PV* vil opprettholde både LRP-prosent† og 
tidligere opptjente lojalitetspoeng.

• Det er ingen maksimumsgrense på hvor mange lojalitetspoeng man 
kan tjene hver måned.

• Lojalitetspoeng utløper 12 måneder fra utstedelsesdatoen.

• Når du bruker lojalitetspoeng, må du ha nok poeng til å dekke hele 
poenguttaksverdien for et produkt.

• Poenguttaksbestillinger har ingen PV.

• En uttaksavgift inkl. mva. på GPB 2,00 eller EUR 2,00 påløper. 
Frakt- og ekspedisjonsgebyr vil også påløpe.

• Alle lojalitetspoeng og prosentnivåer kanselleres umiddelbart ved 
en LRP-kansellering.

• Dersom månedlige lojalitetsbestillinger ikke betales, kanselleres 
alle lojalitetspoeng og prosentnivåer umiddelbart ved en LRP-
kansellering.

• Lojalitetspoeng har ingen kontantuttaksverdi og kan ikke overføres.

• Produkter som er kjøpt med lojalitetspoeng, kan ikke videreselges.

•  Hvis du vil kansellere en lojalitetsbestilling, må du ringe 
kundesupport i Europa. 
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Vil du være med på 
Loyalty Rewards  

Fast Track?

Nye selvstendige produktkonsulenter 
eller engroskunder som kjøper et Natural 
Solutions Kit senest 30 dager etter at 
de har blitt medlem, og som legger inn en 
lojalitetsbestilling på 100 PV påfølgende 
måned,* vil få:

• 100 lojalitetspoeng 
• Starte LRP-prosenten på 15 %
 
Nye selvstendige produktkonsulenter 
eller engroskunder som kjøper et 
Essential Oil Collection Kit i løpet 
av de første 30 dagene, og som legger 
inn en lojalitetsbestilling på 100 PV 
påfølgende måned,* vil få:

• 200 lojalitetspoeng 
• Starte LRP-prosenten på 20 %
 
Nye selvstendige produktkonsulenter 
eller engroskunder som kjøper et 
Business Leader Kit i løpet av de 
første 30 dagene, og som legger inn en 
lojalitetsbestilling på 100 PV påfølgende 
måned,* vil få:

• 400 lojalitetspoeng
• Starte LRP-prosenten på 25 %

*  Lojalitetspoeng kan ikke løses inn 60 dager 
etter vervingen. Hvis en LRP kanselleres 
innen 60 dager, vil ikke den nye selvstendige 
produktkonsulenten eller engroskunden motta 
de tildelte lojalitetspoengene.

Bare førstegangs selvstendige produktkonsulenter 
eller engroskunder som kjøper disse bestemte 
vervesettene, kvalifiserer seg til Loyalty Rewards 
Fast Track Program. Loyalty Rewards Fast Track-
vervebestillinger er ikke lojaltetsbestillinger og vil 
ikke bli regnet med i Power of 3-bonuser eller andre 
LRP-fordeler.

*    Lojalitetsbestillinger på minst 50 PV per bestilling gir deg rett til lojalitetspoeng.
†     Lojalitetsbestillinger på minst 50 PV per bestilling øker LRP-prosenten din (%).


