Promoţie de înrolare

FACEŢI UNA DINTRE URMĂTOARELE COMENZI:
Comandă de înrolare de 100 PV
între 1-31 ianuarie 2019

primiţi 5 ml Mandarină roşie
şi 5 ml Kumquat

GRATUIT!

Comandă de înrolare de 200 PV
între 1-31 ianuarie 2019

primiţi 5 ml Mandarină
roşie, 5 ml Kumquat
şi 5 ml Serenity

GRATUIT!

Comenzile de înrolare de 200 PV făcute între 1-15 ianuarie 2019
vor primi de asemenea şi 15 ml Tămâie GRATUIT!

Produsele promoţionale vor fi adăugate automat la comanda persoanei care se înrolează, înainte de finalizarea comenzii.

DETALII:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comanda de înrolare este prima comandă făcută de un nou Consultant sau Membru când se înscrie cu o
comandă care include pachetul introductiv.
Produsele gratuite vor fi acordate noul membru înrolat ca parte a comenzii de înrolare.
Totalul PV nu este egal cu costul unei comenzi. Înainte de a face o comandă de înrolare, noul Consultant sau
Membru trebuie să verifice ca acea comandă să îndeplinească cerinţele de PV.
Comenzile de înrolare, odată plasate, nu se pot schimba, modifica sau combina pentru a obţine promoţia.
Înrolările făcute în afara perioadei de înrolare (1-31 ianuarie 2019) nu se iau în considerare pentru promoţie.
Nu se va face nicio excepţie.
Plata prin virament bancar trebuie să fie primită până pe data de 5 februarie 2019 pentru a putea beneficia
de promoţie. Nu se va face nicio excepţie în această privinţă.
Reactivările NU se iau în considerare pentru această promoţie. Reactivarea se referă la o persoană care a fost
înscrisă anterior ca şi Consultant şi ar dori să îşi reactiveze contul.
Un pachet de înrolare se ia în calcul atâta timp cât îndeplineşte cerinţele de PV pentru această promoţie.

Dacă credeţi că v-aţi calificat pentru promoţie şi nu aţi primit produsele gratuite, vă rugăm să contactaţi Serviciul
de Relaţii cu Clienţii, sau să trimiteţi un email scurt la europromotions@doterra.com până cel târziu la data de
15 februarie 2019. După această dată nu se vor mai face excepţii.

