ENGROSKUNDEREGISTRERING - NORGE (EUROS)
STEP 1

Velg et innmeldingsalternativ

Essentials Aromatics Diffused
Kit
• 242 €* 160 PV

dōTERRA Introduksjonspakke

Norway Basic Essentials Enrolment Kit

• 25 €*

• Kostnad 129,75 €*
• 126 PV

Stk

Andre produkter

Norway Family Essentials Enrolment Kit
• Kostnad 268,75 €*
• 215 PV

* Prisene inkluderer mva. Se www.doterraeveryday.eu/
marketing-materials/ for kit detaljer.
† Poeng kan innløses 60 dager etter innmelding dersom
kvalifikasjoner er oppfylt.

STEP 2

Månedlig Lojalitetsprogram (LRP) (valgfritt)

Favoritt LRP-valg:

Stk.

				For personlig forbruk (ikke for videresalg)
 roduktpoeng: Som LRP-partner kan du tjene opptil 30 % av
P
kjøpet tilbake i poeng som kan innløses i gratis produkt.

Produkt

Essential Aromatics Touch Kit 125 € 111 PV

Månedens produkt-klubb: Legg inn din LRP-bestilling på
eller før den 15. for 125 PV eller mer og motta Månedens
produkt gratis.

Immune Booster Kit: 1
 18,75 € 100 PV
Wellness Support Kit: 157,25 € 180,50 PV

Dato for levering av LRP-bestilling:
(1.–13., 16.–28.) _________________

Mood Management Kit: 125 € 112,50 PV
TOTALT

Prisene inkluderer mva. Se www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/
for kit detaljer.

STEP 3

Lever til adressen nedenfor
(Merk: Din første LRP-forsendelse begynner måneden etter din
innmelding)

Personlige opplysninger

Søkers navn		

Leveringsadresse

Samme som faktura addresse

______________________________________________________________

_ _____________________________________________________________

______________________________________________________________

_ _____________________________________________________________

______________________________________________________________

_ _____________________________________________________________

______________________________________________________________

_ _____________________________________________________________

Medsøkers navn (hvis aktuelt)

Personnnr. eller organisasjonsnr. (valgfritt)		

E-post		
Fakturaadresse			
Postnummer, sted, land		

Postnummer, sted, land
Telefon
Mobil

Søkers fødselsdato

Medsøkers fødselsdato

		
Vervende Sponsor

Telefon nr. eller Velværerep.nr.		

______________________________________________________________

STEP 4

Plasseringssponsor (hvis annen)

Telefon nr. eller Velværerep.nr.

_ _____________________________________________________________

Godta vilkårene på neste side ved å signere

Jeg ønsker å være Engroskunde hos dōTERRA GH Ireland Limited. Valgte artikler og programmer ovenfor belastes valgt betalingsmåte. Jeg har lest og godtatt vilkårene og betingelsene på baksiden av dette
Engroskunderegistreringsskjemaet. Jeg bekrefter at jeg for øyeblikket ikke har interesse i en dōTERRA-konto. (Dette skjemaet finnes også på www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.) Dette er et abonnement. Ved å
registrere deg og betale søknadsavgiften, godtar du den årlige fornyelsen av abonnementet og den automatiske belastningen av fornyelsesavgiften på 15 euro. Hvis du ikke registrerer deg for Månedlig Lojalitetsprogram er
ikke ytterligere kjøp nødvendig.

Søkers signatur

Medsøkers signatur

© 2019 dōTERRA Holdings, LLC		

Dato
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ENGROSKUNDEREGISTRERINGSAVTALE - Vilkår og betingelser - NORGE
1. Medlemskap: Et Engroskunde-medlemskap
(“Medlemskap”) i dōTERRA GH Irleand Limited, lar deg
(“Medlemmet”) kjøpe dōTERRA-produkter til personlig
bruk til dōTERRA engrospriser fra dōTERRA (Europe)
Ltd., et datterselskap av dōTERRA GH Ireland Limited.
Henvisninger til dōTERRA i forbindelse med medlemskapet
ditt betyr dōTERRA GH Ireland Limited, og henvisninger til
dōTERRA i forbindelse med produktkjøpene betyr dōTERRA
(Europe) Limited. dōTERRA forbeholder seg retten til å
nekte Medlemskap til enhver søker. For å bli Medlem må
du være over 18 år.
2. Medlemsavgift og fornyelse. En medlemsavgift på
EUR 20,00 gjelder for en 12-måneders periode fra
innmeldingsdato for Medlemmet. Ved utløpet av
12-månedersperioden forfaller en fornyelsesavgift på EUR
15,00 for en ytterligere 12-månedersperiode på dato for
første bestilling etter utløpet av en 12-månedersperiode.
Medlemskap som fornyes etter utløpsdato vil bli forlenget i
12 måneder fra fornyelsesdatoen. Medlemskapet kan når
som helst sies opp av enten Medlemmet eller dōTERRA.
3. Produktsalgsbetingelser.
a. Innsending av en bestilling av dōTERRA-produkter
av et Medlem og dens aksept av dōTERRA utgjør en
salgskontrakt mellom Medlemmet og dōTERRA som
inkluderer en forpliktelse av Medlemmet til å betale for
de bestilte produktene.
b. dōTERRA vil bestrebe seg på å levere de bestilte
produktene innen de angitte leveringsdatoer, som
alle er mindre enn 30 dager etter bestilling, men alle
bestillinger er underlagt tilgjengelighet, og dōTERRA
forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger av
produkter som ikke lenger er tilgjengelige . dōTERRA
har rett til å kansellere en bestilling før produktene
leveres, blant annet på grunn av en begivenhet utenfor
dets kontroll, eller på grunn av utilgjengelighet på
lager, begrensninger i sine ressurser som det ikke
med rimelighet kunne planlegge for eller fordi det har
identifisert en feil i pris eller beskrivelse av produktet.
Hvis dette skjer vil dōTERRA varsle Medlemmet og
refundere betalingene som er gjort for produktene
c. Det er dōTERRAs ansvar å levere varer som oppfyller
et Medlems forbrukerrettigheter. Hvis et Medlem har
noen bekymringer om at dōTERRA ikke har oppfylt
sine juridiske forpliktelser, vennligst kontakt oss.
Produktbeskrivelser er angitt i dōTERRAs katalog,
som også er tilgjengelig på dōTERRAs nettside.
Produktbildene i katalogen og på nettsiden er kun ment
som illustrasjon: formen, fargen og størrelsen på de
leverte produktene kan variere fra eksemplene som
vises, og slike variasjoner utgjør ikke en produktfeil.
4. Angrerett.
a. Et Medlem kan kansellere en produktbestilling når
som helst før levering. Et Medlem vil også ha mulighet
til å undersøke de bestilte produktene etter levering,
og hvis Medlemmet ikke er fornøyd med produktene
av en eller annen grunn, kan Medlemmet gi beskjed til
dōTERRA innen 14 dager etter levering av produktene
om at Medlemmet ønsker å kansellere bestillingen,
forutsatt at Medlemmet returnerer produktene til
dōTERRA på adressen angitt på kvitteringen innen 14
dager fra datoen for kanselleringsvarselet, vil dōTERRA
refundere Medlemmet. Refusjonen vil inkludere
kostnaden for å levere produktet til Medlemmet (unntatt
eventuelle tilleggskostnader hvis medlemmet valgte
en leveringsmetode som er dyrere enn dōTERRAs
standardleveranse). Medlemmet belastes ingen gebyrer
for refusjonen, og samme betalingsmiddel vil bli brukt
som Medlemmet brukte til betaling..
b. Medlemmet kan bruke varsel om kansellering som
finnes på kvitteringen eller kan varsle på annen
måte, så lenge dōTERRA mottar en klar erklæring om
avgjørelsen om å kansellere.
c. Hvis Medlemmet avviser produktene av annen grunn
enn skade eller mangel på produktene skal Medlemmet
betale kostnadene ved å returnere produktene til
dōTERRA, og Medlemmet vil være ansvarlig for sikker
retur. Hvis Medlemmet ikke returnerer produktene til
dōTERRA har dōTERRA rett til å trekke fra kostnaden
ved å hente tilbake produktene fra beløpet som skal
refunderes. Hvis Medlemmet avviser produktene
fordi de er skadde eller defekte, vil dōTERRA dekke
kostnadene ved retur av produktene til dōTERRA.

Signatur

d. Hvis produktene returneres av Medlemmet av annen
grunn enn skade eller mangel på produktene, og
produktene har hatt en reduksjon i verdi som følge av
håndtering utover det som er nødvendig for å fastslå
arten, egenskapene og funksjonen til produktene vil
Medlemmet bli belastet for reduksjonen i verdi, og
beløpet vil bli trukket fra refusjonsbeløpet.
5. Returvilkår. Disse Returvilkår utvider Medlemmets
rettigheter utover den lovbestemte angreretten som er
omtalt i punkt 4. dōTERRAs Returvilkår som er beskrevet
i dette punkt 5 påvirker ikke Medlemmets lovbestemte
rettigheter.
a. Retur av produkter innen 30 dager. dōTERRA vil
refundere hundre prosent (100 %) av kjøpesummen
(pluss evt. forhåndsbetalt avgift) på Foreløpig salgbare
produkter kjøpt fra Selskapet som returneres
innen tretti (30) dager etter innkjøp, fratrukket
fraktkostnader. dōTERRA vil gi Produktkreditt på
100 % av kjøpesummen (pluss evt. forhåndsbetalt
avgift) eller refundere 90 % av kjøpesummen (pluss
evt. forhåndsbetalt avgift) på ikke Foreløpig salgbare
produkter kjøpt fra Selskapet som returneres av et
Medlem innen (30) dager etter kjøpet, fratrukket
fraktkostnader.
b. Retur av produkt innen 31 til 90 dager. Fra trettien
(31) dager og inntil nitti (90) dager fra kjøpsdatoen vil
dōTERRA gi Produktkreditt på hundre prosent (100 %)
eller refusjon av nitti prosent (90 %) av kjøpesummen
(pluss evt. forhåndsbetalt avgift) på Foreløpig salgbare
produkter kjøpt fra Selskapet som returneres av et
Medlem, fratrukket fraktkostnader.
c. Retur fra 91 dager til ett år etter kjøp. After 91 days and
up to twelve (12) months from the date of purchase,
dōTERRA will provide a Product Credit of ninety (90%) or
a refund of (90%) of the purchase price (plus applicable
tax if prepaid) on Currently Marketable products
purchased from the Company that are returned, less
shipping costs (excludes limited time offers and expired
items).
d. Foreløpig salgbar. Produkter skal anses Foreløpig
salgbare hvis hver av følgende elementer er oppfylt:
1) produktet er kjøpt fra dōTERRA; 2) de er uåpnede
og ubrukte; 3) emballasje og merking har ikke blitt
endret eller skadet; 4) produktet og emballasjen er i
en tilstand slik at det er en kommersielt rimelig praksis
innen handel å selge varen til full pris; 5) produktet
har ikke gått ut på dato; og 6) produktet har gjeldende
dōTERRA-merking. Produkter skal ikke anses for
Foreløpig salgbare dersom Selskapet opplyser før
kjøp at produktene er sesongvarer, er utgåtte, er
kampanjetilbud, eller er spesialtilbudsprodukter som
ikke er underlagt Returvilkårene.
6. Lojalitetsprogram. Mens et Medlem ikke har krav om
å kjøpe produkter, kan et Medlem sikre at Medlemmet
mottar månedlige leveranser av dōTERRA-produkter ved
å registrere seg i Lojalitetsprogrammet (Loyalty Rewards
Program (LRP)) den første måneden etter innmelding. LRP
eliminerer ulempen ved å legge inn månedlige bestillinger
manuelt. Hvis medlemmets LRP-bestilling har minst
50 Personlig volum (PV) poeng hver kalendermåned,
er Medlemmet kvalifisert til å motta Produktkreditter
hver måned. PV er poengverdien til produkter kjøpt av
et Medlem i en kalendermåned. Ikke alle produkter
vil generere PV-poeng, og PV inkluderer ikke kjøp av
produkt på Produktkreditt. PV av et produkt er tydelig
angitt på Produktbestillingsskjemaet. Produktkreditter
er ikke-kontante innløselige poeng som kan brukes til å
kjøpe dōTERRA-utvalgte produkter. Produktkreditter er
gitt som en del av LRP og etter Selskapets skjønn. Etter
at Medlemmet har vært LRP-deltaker i 60 dager, kan
Medlemmet innløse Produktkreditter for å kjøpe hele PVprodukter. LRP-Produktkreditter kan innløses i 12 måneder
fra utstedelsesdatoen, hvoretter de utløper. Kredittene kan
innløses for en avgift på EUR 2,00 ved å ringe eller sende
e-post til kundesupport@doterra.com eller +47 21959499.

inngår ikke i dōTERRAs kompensasjonsplan.
8. Ansvarsbegrensning. dōTERRA, dets medlemmer,
ledere, styremedlemmer, direktører, aksjonærer, ansatte
og agenter (samlet benevnt “tilknyttede selskaper”),
er ikke ansvarlige for spesielle, indirekte eller tilfeldige
skader, følgeskader eller straffeerstatning. Hvis dōTERRA
er funnet å misligholde vilkårene skal det maksimale
erstatningsbeløpet Medlemmet kan kreve være begrenset
til mengden dōTERRA-produkter som Medlemmet har
kjøpt fra dōTERRA og har gjenværende. Ovennevnte
begrensninger gjelder ikke for noen forpliktelser som ikke
kan utelukkes eller begrenses i henhold til norsk lov.
9. Tvisteløsning. Ved eventuelle tvister, krav, spørsmål eller
uenighet, som oppstår i forbindelse med eller er knyttet
til Avtalen, skal partene gjøre sitt beste for å løse tvisten,
kravet, spørsmålet eller uenigheten. I den forbindelse
skal de konsultere og forhandle med hverandre i god tro
og forsøke å nå en redelig og rettferdig løsning som er
tilfredsstillende for begge parter. Hvis de ikke når en slik
løsning innen 60 dager, skal tvisten løses ved voldgift i
samsvar med voldgiftsloven. Voldgiftssted skal være Oslo
og språket i voldgiftssaken skal være engelsk.
10. Gjeldende lov. Avtalen skal være underlagt norsk lov.
11. Elektronisk kommunikasjon. Jeg gir dōTERRA og dets
tilknyttede selskaper tillatelse til å kommunisere med meg
via e-post eller faks på e-postadressen eller faksnummeret
som er oppgitt i denne Engroskundeavtalen.
12. Overlevelse. Punktene 6, 7, 8, 9 og 10 i disse vilkår og
betingelser skal overleve oppsigelsen av Medlemskapet.
13. Personvern. Ved å opprette et medlemskap med
dōTERRA forstår Medlemmet at dōTERRA vil behandle
personopplysningene i denne søknaden/avtalen eller
som er gitt av Medlemmet til dōTERRA i forbindelse med
Medlemmets medlemskap når som helst i fremtiden,
som beskrevet i dōTERRAs Personvernregler, inntatt
nedenfor, som beskriver hvordan dōTERRA behandler
personopplysninger, inkludert typer opplysninger
som samles inn, formålene som disse opplysningene
behandles for, partene som opplysningene kan deles med,
og Medlemmets rettigheter med hensyn til behandling av
opplysningene.
14. Endring. Medlemmet samtykker i at disse vilkårene og
betingelsene kan endres til enhver tid etter eget skjønn
av dōTERRA ved varsel til Medlemmet, og Medlemmet
samtykker i at ved 30 dagers varsel vil slik endring gjelde
for Medlemmet. Fortsatt kjøp av dōTERRA-produkter
etter den dato som en endring trer i kraft skal utgjøre
Medlemmets godkjennelse av alle dōTERRA-endringer i
vilkårene og betingelsene.
15. Ved innsendelse av denne Avtalen gir jeg mitt samtykke
til at dōTERRA kontakter meg via e-post med tilbud eller
oppfordring om salg og kjøp av dōTERRA-produkter. Hvis
jeg ikke ønsker å motta slike meldinger, vil jeg sette mine
initialer her____________:

*Alle ord med varemerker eller registrerte varemerkesymboler er
varemerker eller registrerte varemerker for dōTERRA Holdings, LLC..

7. Videresalg av produkter. Medlemmet samtykker i at
de ikke vil selge dōTERRA-produkter kjøpt gjennom
Medlemskapet. Som Engroskunde har et Medlem ikke
noen rett til å delta i dōTERRAs omsetningssystem;
et Medlem kan ikke markedsføre dōTERRAs
forretningsmulighet eller forsøke å rekruttere andre; og et
Medlem kan ikke opptjene provisjoner eller bonuser under
dōTERRAs kompensasjonsplan. Lojalitetsprogrammet

___________________________________________
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dōTERRA CORPORATE TEAM:
Belgium
Contact by Phone
+3228085160

German (Austria)
kundendienst@doterra.com
+43 720115368

Slovak
zakaznickyservis@doterra.com
+42 1233056269

Bulgaria
bulgaria@doterra.com
+35 924917289

German (Swiss)
kundendienst@doterra.com
+41 435082878

Slovenian
storitvezastranke@doterra.com
+38 682880204

Czech (Czech Republic)
zakaznickyservis@doterra.com
+42 0228882251

Hungarian
hungary@doterra.com
+36 18088058

Spanish 				
espana@doterra.com
+34 911235514

Danish
kundeservice@doterra.com
+45 89881085

Israel
israel@doterra.com
+97 237630839

Swedish 				
sverige@doterra.com
+46 852507011

Dutch (Netherlands)
klantenservice@doterra.com
+31 208085094

Italian 				
assistenzaclienti@doterra.com
+39 0426270026

English (Ireland)
europeanorders@doterra.com
+35 316917051

Norwegian
kundesupport@doterra.com
+47 21959499

English (UK)
europeanorders@doterra.com
+44 2033180064

Polish
polska@doterra.com
+48 223079764

French
france@doterra.com
+33 182888834

Portuguese
portugues@doterra.com
+35 1308800575

German
kundendienst@doterra.com
+49 3056796808

Romanian
europeanorders@doterra.com
+40 316303696
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