dōTERRA Europe BOGO Informacje i zasady sprzedaży
Po raz pierwszy w historii masz możliwość połączenia kilku ofert BOGO w jednym
zamówieniu! Tym razem tydzień BOGO będzie podzielony na dwa oddzielne w72-godzinne
okresy promocyjne. W każdym okresie promocyjnym dostępne będą trzy oferty BOGO.
W ciągu każdego 72-godzinnego okresu promocyjnego będzie można nabyć wszystkie
trzy oferty. Ciesz się wyjątkową ofertą BOGO, zmniejsz ilość odpadów opakowaniowych i
oszczędź na kosztach wysyłki!
Jak zamówić:

WELLNESS ADVOCATE LUB KLIENT HURTOWY
Zamówienie LRP
1. Przejdź na stronę www.mydoterra.com i zaloguj się do
koszyka zakupów
2. Przejdź do swojego szablonu LRP lub utwórz nowe
zlecenie LRP
3. Dodaj produkt „BUY” do koszyka (DARMOWY
produkt(y) będzie dodany automatycznie)

4. Przejdź do koszyka
5. Kliknij “Continue”, aby przejść do kasy
6. DARMOWY produkt(y) będzie automatycznie dodany do
zamówienia
7. Wybierz “Process Order Now”

Zamówienie standardowe
1. Przejdź na stronę www.mydoterra.com i zaloguj
się do koszyka zakupów
2. Dodaj produkt „BUY” do koszyka (DARMOWY produkt(y) będzie dodany automatycznie)

3. Przejdź do koszyka
4. Kliknij “Continue”, aby przejść do kasy
5. Produkt(y) GRATISOWY zostanie automatycznie
dodany do zamówienia.
6. Wybierz “Process Order Now”

KLIENT DETALICZNY
Zamówienie standardowe
1. Przejdź na stronę www.doterraeveryday.eu
2. Kliknij link „Retail Customer Shop” (Sklep detaliczny klienta)
w obszarze „Quick Links” (Szybkie linki)
3. Wybierz język i kraj, a następnie kliknij
“Start Shopping”
4. Dodaj produkt „BUY” do koszyka (DARMOWY
produkt(y) będzie dodany automatycznie)
5. Przejdź do koszyka

6. Powracający klienci “Sign In” (zaloguj się); Nowi Kklienci
“Create Account” (utwórz konto)
7. Przejdź do koszyka
8. Kliknij “Continue”, aby przejść do kasy
9. Produkt(y) GRATISOWY zostanie automatycznie dodany
do zamówienia
10. Wybierz “Process Order Now”

Co znaczy BOGO?
BOGO jest akronimem na ofertę Kup Jedno, a Drugie dostaniesz Gratis.

Jak mogę się dowiedzieć, jakie są BOGO dōTERRA w Europie?
Wszystkie trzy oferty BOGO zostaną ogłoszone na stronie dōTERRA Europe na Facebooku przed rozpoczęciem
każdego okresu promocyjnego. Po uruchomieniu promocji jedna oferta BOGO będzie indywidualnie wyróżniona
danego dnia (choć wszystkie będą dostępne do nabycia w ciągu każdego okresu promocyjnego). Polub nasz profil na
Facebooku, aby mieć pewność, że nie ominą Cię najnowsze promocje.
Jak długo trwa BOGO dōTERRA Europe?
Wszystkie oferty będą dostępne od pierwszego dnia o godzinie 0.00 czasu środkowoeuropejskiego do ostatniego,
trzeciego dnia o 23.59 CET lub do wyczerpania zapasów. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z promocji, Twoje zamówienie
musi zostać złożone i potwierdzone w ciągu tych 72 godzin. To znaczy, że oferty nie mogą być zapisywane w szablonie
LRP. Oferty mogą być wprawdzie przetwarzane w ramach LRP, ale zamówienie musi zostać złożone od razu.
Jakie rynki kwalifikują się do uczestnictwa w promocji BOGO dōTERRA Europe?
Promocje BOGO dōTERRA Europe są dostępne dla wszystkich Wellness Advocates, Klientów hurtowych i detalicznych
tylko na rynku europejskim.
Ile BOGO mogę kupić?
Ograniczenie dla każdej oferty BOGO wynosi pięć pozycji na konto.
Czy mogę połączyć BOGO przez kilka dni, aby zaoszczędzić na wysyłce?
Tak! W każdym okresie promocyjnym dostępne będą trzy oferty BOGO. Istnieje możliwość połączenia trzech ofert
BOGO, co w ciągu 72-godzinnego okresu promocyjnego pozwala zaoszczędzić na dostawie.
Czy mogę połączyć wszystkie oferty BOGO z obu okresów promocyjnych w jedno zamówienie?
Nie, nie wszystkie oferty BOGO z obu okresów promocyjnych można łączyć w jedno zamówienie. W każdym okresie
promocyjnym będzie można nabyć tylko trzy dostępne oferty BOGO. Po zakończeniu okresu promocyjnego nie będzie
możliwe zamówienie żadnej z tych ofert BOGO. Oznacza to, że w drugim okresie promocyjnym nie można zamówić
żadnych ofert dostępnych z pierwszego okresu promocyjnego.
Skąd mam wiedzieć, czy moje zamówienie zostało złożone i przetworzone?
Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia zostanie wysłana na adres e-mail podany na koncie dōTERRA.
Czy BOGO kwalifikują się do otrzymania punktów Programu Lojalnościowego (LRP)?
Tak, punkty są przyznawane zgodnie ze zwykłymi zasadami i wytycznymi. Zamówienia LRP, które są przetwarzane z 50
PV lub więcej, otrzymają punkty na podstawie bieżącego procentu konsultanta. Punkty będą oparte na podstawie PV za
produkt, który kupisz. Przykład: przy promocji KUP 1 cytrynę i OTRZYMAJ 1 TerraShield GRATIS, otrzymasz punkty
LRP za wartość PV cytryny.
Zlecenia LRP przetworzone za mniej niż 50 PV nie będą zdobywać punktów LRP.
Czy mogę zapłacić za BOGO punktami produktowymi LRP?
Nie, nie możesz zapłacić za ofertę BOGO punktami produktowymi.
Czy mogę zapłacić za BOGO przelewem bankowym lub Direct Debit?
Nie, wszystkie zamówienia BOGO muszą być opłacone z góry kartą kredytową lub AR.
Pytania?
Jeśli masz pytania, proszę skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

