Program lojalnościowy
Program lojalnościowy dōTERRA (LRP) umożliwia jego
uczestnikom zbieranie punktów, które można następnie
wykorzystać na zakup produktów dōTERRA. Im dłuższy udział w
programie, tym więcej punktów lojalnościowych – nawet do 30%!
(Sprawdź regulamin poniżej.)

Punkty lojalnościowe
Chcesz wejść na szybką
ścieżkę programu
lojalnościowego
Fast Track?
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Produkt miesiąca
Składając pojedyncze zamówienie lojalnościowe o
wartości co najmniej 125 PV, które realizowane jest
15. dnia miesiąca lub wcześniej, otrzymujesz darmowy
Produkt miesiąca.

• Bezproblemowa, automatyczna
wysyłka które używasz co miesiąc
produktów dōTERRA.
• Możliwość zdobycia do 30%
wartości comiesięcznego
zamówienia lojalnościowego w
punktach.
• Wymiana punktów lojalnościowych
na produkty dōTERRA.
• S
 woboda dokonywania zmian
w zamówieniu lojalnościowym
na dzień przed comiesięczną
datą wysyłki.

• 100 punktów lojalnościowych
• Wartość procentową na
poziomie 15%

• Wygodny sposób na spełnienie
wymogów dotyczących
comiesięcznej wartości PV
i kwalifikacji do premii.
• P
 otężny bodziec lojalnościowy dla
sponsorowanych nowych klientów
hurtowych i konsultantów Wellness
Advocate.
• Sprawdzanie i wykorzystywanie
punktów lojalnościowych w
Wirtualnym Biurze na stronie
mydoterra.com.
• Wysyłka

zamówień lojalnościowych
w dowolnym terminie między 1. a
28. dniem miesiąca.

Regulamin
• W każdym miesiącu na dane konto można otrzymać jeden Produkt
miesiąca. W przypadku złożenia większej liczby zamówień, które
realizowane są 15. dnia miesiąca lub wcześniej, wysłany zostanie
tylko jeden Produkt miesiąca.
• Punkty lojalnościowe zdobyte w danym miesiącu zostaną dodane
do konta po 15. dniu następnego miesiąca.
• Aby zakwalifikować się do zwiększenia wartości procentowej
punktów lojalnościowych, należy utrzymać comiesięczne
zamówienie lojalnościowe w kolejnych miesiącach.
• Wartość procentowa zwiększy się po 4. i 7. miesiącu. Wypłata
punktów lojalnościowych uzależniona jest od miesięcznej wartości
procentowej w tych miesiącach.
• Aby zdobyć punkty lojalnościowe, minimalna wartość zamówienia
lojalnościowego musi wynieść co najmniej 50 PV.
• W przypadku zamówień o wartości co najmniej 1 PV* utrzymana
zostanie zarówno wartość procentowa†, jak i wcześniej zdobyte
punkty lojalnościowe.
• Nie istnieje maksymalna liczba punktów lojalnościowych, które
można zdobyć w ciągu miesiąca.
• Ważność punktów lojalnościowych wygasa po 12 miesiącach od
ich zdobycia.

• Wykorzystując punkty lojalnościowe, musisz mieć wystarczającą ich
liczbę, aby pokryć całą wartość punktową produktu.
• Zamówienia dokonane przy użyciu punktów nie mają wartości PV.
• Opłata za wymianę punktów lojalnościowych wraz z podatkiem VAT
wynosi 2 GBP lub 2 EUR. Obowiązują również opłaty za wysyłkę.
• W momencie anulowania zamówienia lojalnościowego wszystkie
punkty lojalnościowe i wartości procentowe również zostaną
natychmiast anulowane.
• W przypadku braku płatności za comiesięczne zamówienie
lojalnościowe wszystkie punkty lojalnościowe i wartości procentowe
również zostaną natychmiast anulowane wraz z anulowaniem
zamówienia lojalnościowego.
• Punktów lojalnościowych nie można wymieniać na gotówkę ani
przekazywać innym osobom.
• Produktów zakupionych z wykorzystaniem punktów lojalnościowych
nie można odsprzedawać.
• Zamówienie lojalnościowe można anulować telefonicznie,
kontaktując się z europejskim działem obsługi klienta.

* A
 by zdobyć punkty lojalnościowe, wartość pojedynczego zamówienia lojalnościowego musi wynieść co najmniej 50 PV.
†
 A
 by zwiększyć wartość procentową, wartość pojedynczego zamówienia lojalnościowego musi wynieść co najmniej 50 PV.

Dołącz już dzisiaj! Zaloguj się na stronie mydoterra.com lub skontaktuj
się telefonicznie z europejskim działem obsługi klienta.

Nowi konsultanci Wellness Advocate i
klienci hurtowi, którzy kupią Zestaw
Natural Solutions w ciągu 30 dni od
daty rejestracji i w kolejnym miesiącu*
złożą zamówienie lojalnościowe o
wartości 100 PV, otrzymają:

Nowi konsultanci Wellness Advocate
i klienci hurtowi, którzy kupią Zestaw
Essential Oil Collection w ciągu
pierwszych 30 dni i w kolejnym
miesiącu* złożą zamówienie
lojalnościowe o wartości 100 PV,
otrzymają:
• 200 punktów lojalnościowych
• Wartość procentową na
poziomie 20%
Nowi konsultanci Wellness Advocate
i klienci hurtowi, którzy kupią Zestaw
Business Leader w ciągu pierwszych
30 dni i w kolejnym miesiącu* złożą
zamówienie lojalnościowe o wartości
100 PV, otrzymają:
• 400 punktów lojalnościowych
• Wartość procentową na
poziomie 25%

* Punkty lojalnościowe będzie można wykorzystać po 60
dniach od rejestracji. Jeśli zamówienie lojalnościowe
zostanie anulowane przed upływem 60 dni, nowy
konsultant Wellness Advocate/klient hurtowy nie
otrzyma punktów lojalnościowych.
Tylko początkujący konsultanci Wellness Advocate i klienci
hurtowi, którzy kupią te konkretne zestawy rejestracyjne,
kwalifikują się do programu lojalnościowego Fast Track.
Zamówienia wpisowe w ramach programu lojalnościowego
Fast Track nie są zwykłymi zamówieniami lojalnościowymi i
nie są brane pod uwagę w przypadku premii Power of 3 ani
innych korzyści w ramach programu lojalnościowego.
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