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Selecţii Favorite LRP: 
■ Kit Athlete Care: 167 €* 158.50 PV 

 
■ Kit Calm & Harmony: 159,50 €* 148.50 PV 

 
■ Kit Changing Seasons: 164,25 €* 147 PV 

 
■ Kit Daily Habits: 236,50 €* 168.50 PV 

 
*Preturike includ TVA. Consultaţi www.doterraeveryday.eu/ 
marketing-materials/pentru detalii privind kiturile. 

Puncte: În calitate de participant la Programul de 
Recompensare a Loialităţii, puteţi câştiga până la 30% din 
comanda dumneavoastră sub formă de puncte care pot fi 
preschimbate în produse gratuite. 

Produsul Lunii: Plasaţi comanda LRP până la data de 15 a 
lunii şi primiţi Produsul gratuit al Lunii. 

Data de livrare a comenzii LRP: (1–13, 16–28 )   

■ Livrare la adresa de mai jos 
 

(Notă: Prima dumneavoastră livrare din cadrul Programului de 
Recompensare a Loialităţii va începe în luna următoare înscrierii.) 

 

 
Adresă de Livrare ■ Aceeaşi ca Adresa de Facturare 

 
Nume Co-Solicitant (după caz) Provincie, Ţară, Cod Poştal 

 

Sponsor Înscriere Număr de Telefon sau Distribuitor Nr. Sponsor Plasare (dacă diferă) Număr de Telefon sau Distribuitor Nr. 

 
 

Doresc să devin Distribuitor al dōTERRA. Vă rog să solicitaţi plata, prin metoda de plată aleasă, pentru articolele şi programele solicitate mai sus. Am citit şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Contract de 
Aderare Distribuitor (formularul 2011-C) şi cu politicile din Manualul de Politici dōTERRA. Confirm că în prezent nu deţin niciun drept asupra vreunui cont dōTERRA sau, dacă deţin sau am deţinut orice asemenea drept, 
cererea mea pentru acest cont nu încalcă politicile dōTERRA. (Acest formular poate fi găsit, de asemenea, pe www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.) 

 
 
 
 

< < Semnaţi pe Verso 

 
CONTRACT DE ADERARE DISTRIBUITOR – ROMANIA (EURO) 

PASUL 3  Informaţii Personale 

 Semnătură Co-Solicitant  

 

Cantitate Produs  

   

   

   

   

   

TOTAL 
 

 

PASUL 1 Alegeţi o Opţiune de Înscriere 

Essentials 
 

 FOLOSIŢI PLANURILE ACCELERATE PENTRU A ÎNCEPE DE LA UN PROCENT MAI MARE ■ Pachet Introductiv dōTERRA 
 

  
 

   
Cost 722,25 €* 

 
Collection 

Cost 2195,50 €* 
 

Kit Business Leader 
Cost 2889,25 €* 

 

 

   
 

 
 

 

Preţurile includ TVA Consultaţi 
 

als/ pentru preţurile cu TVA. 

† Punctele pot fi folosite după zile de la 
 

      

     

 
 

 
 

 
 

 

PASUL 2 Program de Recompensare Lunară a Loialităţii (opţional)  

 

   

  

  

 

PASUL 4 Confirmarea prin Semnare a Condiţiilor de pe Verso 

http://www.doterraeveryday.eu/
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.)


 RO_20221215 

 
 

1. doTERRA Global Limited, avand sediul in Molesworth 
Street 32, Dublin 2, Irlanda, ( in continuare “dōTERRA”) 
este partea cu care contractati.  

2. Obligaţii şi Declaraţii. Înţeleg că, în calitate de 
Distribuitor dōTERRA: 

• Trebuie să am vârsta de minim 18 ani. 
• Am dreptul să ofer spre vânzare produsele 

dōTERRA în conformitate cu termenii şi condiţiile 
prezentului Contract de Aderare Distribuitor. 

• Am dreptul să formez o organizaţie de vânzări. 
• Voi instrui şi motiva Distribuitorii din organizaţia 

liniei mele descendente. 
• Voi respecta toate legile aplicabile desfăşurării 

activităţii de Distribuitor. 
• Îmi voi executa obligaţiile în calitate de Distribuitor cu 

onestitate şi integritate. 
• Voi utiliza exclusiv contractele oficiale de vânzare 

şi formularele de comandă dōTERRA şi voi 
respecta toate politicile şi procedurile stabilite de 
dōTERRA cu privire la aceste contracte şi comenzi. 

3. Prezentarea Produselor dōTERRA. Înţeleg că dōTERRA 
vinde o gamă de uleiuri esenţiale şi alte produse şi că 
vânzările acestor produse sunt realizate de către 
Distribuitori („Distribuitor” sau, la plural, „Distribuitori”), 
care sunt distribuitori independenţi. În calitate de 
Distribuitor, sunt de acord să prezint oportunitatea de 
afaceri dōTERRA, Planul de Remunerare şi Produsele 
dōTERRA exclusiv aşa cum sunt prezentate în 
materialele informative şi prezentările oficiale dōTERRA.  
Voi acţiona întotdeauna într-un mod etic, legal, moral şi 
prudent din punct de vedere financiar şi nu voi folosi 
niciun fel de metode de recrutare înşelătoare, 
amăgitoare sau inechitabile. 

4. Statut de Contractant Independent. Sunt de acord 
că, în calitate de Distribuitor dōTERRA, sunt un 
contractant independent şi nu un angajat, agent, 
partener, reprezentant legal sau francizat al dōTERRA. Nu 
sunt autorizat să şi nu îmi voi asuma nicio datorie, 
cheltuială sau obligaţie sau deschide vreun cont pe 
seama, pentru sau în numele dōTERRA. 

Înţeleg că am dreptul să îmi stabilesc propriul 
program de lucru. Înţeleg că voi controla modalitatea 
şi mijloacele prin care îmi voi desfăşura activitatea mea 
dōTERRA, sub rezerva conformităţii cu prezentul 
Contract de Aderare Distribuitor, Manualul de Politici 
dōTERRA, inclusiv Planul de Remunerare dōTERRA 
(toate acestea fiind denumite împreună „Contractul”). 

Sunt de acord că voi fi unicul responsabil de plata 
tuturor cheltuielilor care survin, incluzând, dar 
fără a se limita la cheltuieli de deplasare, masă, 
cazare, activităţi de secretariat, birou, convorbiri 
telefonice la distanţă şi alte cheltuieli. Înţeleg că sunt 
personal răspunzător pentru orice taxe sau impozite 
prevăzute de lege, inclusiv impozitul pe venit, 
contribuţiile de asigurări sociale şi colectarea şi 
plata corespunzătoare a TVA pe vânzări, bonusuri 
şi comisioane şi voi ţine toate registrele 
corespunzătoare necesare pentru a asigura 
evaluarea şi plata corespunzătoare a oricăror astfel 
de taxe şi impozite. ÎNŢELEG CĂ NU VOI FI TRATAT 
CA ANGAJAT AL dōTERRA ÎN SCOPURI FISCALE SAU ÎN 
SENSUL DREPTULUI MUNCII. Iau la cunostinta si sunt 
de acord că dōTERRA nu este responsabilă de 
reţinerea şi nu va reţine sau deduce din bonusurile 
şi comisioanele mele, după caz, taxe de orice fel, 
cu excepţia cazului în care această reţinere devine 
obligatorie din punct de vedere legal. Sunt de acord 
să mă supun tuturor acordurilor de colectare şi 
transmitere a impozitelor pe vânzări încheiate între 
dōTERRA, toate jurisdicţiile fiscale corespunzătoare şi 
tuturor regulilor şi procedurilor conexe. 

5. Politici dōTERRA. Am citit cu atenţie şi convin să respect 
Manualul de Politici dōTERRA, inclusiv Planul de 
Remunerare a Vânzărilor dōTERRA, ambele documente 
separate fiind încorporate în mod expres în Contractul 
de Aderare Distribuitor prin această trimitere şi 
devenind parte din Contract. Înţeleg că am obligaţia 
să nu încalc niciunul dintre termenii Contractului pentru 
a putea primi orice bonusuri şi comisioane de la 
dōTERRA. 

6. Durată şi Încetare. Durata Contractului şi fiecare 
reînnoire ulterioară este de un an. Cu excepţia 
cazului în care o parte notifică cealaltă parte cu 
privire la intenţia de încetarea a Contractului, 
înţeleg şi convin ca prezentul Contract să fie reînnoit 
automat în fiecare an, la data aniversării sale. Înţeleg 
şi sunt de acord că va trebui să achit o taxă de 
reînnoire în fiecare an pentru reînnoirea Contractului 
meu cu dōTERRA. Sunt de acord ca dōTERRA să 
poată debita în mod automat cardul meu de credit în 
fiecare an, cu suma de 15,00 €, exclusiva de TVA,  în 

cursul lunii aniversare a Contractului. 

dōTERRA poate rezilia oricând Contractul pentru 
încălcarea termenilor şi condiţiilor Contractului, inclusiv 
orice modificări la acesta. 

În cazul în care Contractul meu este anulat sau 
reziliat din orice motiv, înţeleg şi sunt de acord că 
îmi voi pierde în mod permanent toate drepturile 
în calitate de Distribuitor şi că nu voi mai fi eligibil să 
vând produsele dōTERRA sau să primesc 
comisioanele, bonusurile sau altă remuneraţie din 
propriile mele activităţi sau din activităţile fostei 
organizaţii a liniei mele descendente. În cazul 
anulării, rezilierii sau nereînnoirii, sunt de acord să 
pierd şi să renunţ la toate drepturile pe care le deţin, 
incluzând, fără limitare drepturile de proprietate, 
fosta organizaţie a liniei mele descendente şi orice 
comisioane, bonusuri sau altă remuneraţie derivată 
din vânzările şi alte activităţi ale fostei organizaţii a 
liniei mele descendente. 

În cazul în care Contractul meu nu este reînnoit sau 
este anulat sau reziliat din orice motiv, sunt de 
acord să încetez imediat utilizarea oricăreia şi 
tuturor mărcilor comerciale, mărcilor de servicii 
şi materialelor protejate prin drepturi de autor 
ale dōTERRA. De asemenea, convin ca, pe durata 
prezentului Contract şi pentru o perioadă de un (1) 
an după încetarea sau anularea acestuia, indiferent 
de motivul încetării sau anulării, să nu solicit sau să 
nu recrutez, în mod direct sau indirect, conform 
definiţiei din Manualul de Politici dōTERRA, 
Distribuitori din actuala linie de distributie din aval 
sau pe care i-am cunoscut în virtutea participării 
mele în calitate de Distribuitor dōTERRA. 

ÎNŢELEG CĂ DREPTURILE MELE LEGALE DE A ANULA 
SAU REZILIA CONTRACTUL ŞI DREPTURILE MELE 
LEGALE ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE ANULARE SAU 
REZILIERE A CONTRACTULUI SUNT PREVĂZUTE ÎN 
MANUALUL DE POLITICI. PREZENTA SECŢIUNE 5 NU ÎMI 
AFECTEAZĂ DREPTURILE LEGALE. 

7. Încălcarea Contractului. Înţeleg că, în cazul în care nu 
respect termenii Contractului meu, dōTERRA poate, la 
libera sa alegere, să îmi impună sancţiuni disciplinare 
conform prevederilor Manualului de Politici dōTERRA. 
În cazul în care îmi încalc sau nu îmi execut obligaţiile 
pre văzute în Contract la încetare, nu voi avea dreptul 
să primesc orice bonusuri sau comisioane ulterioare, 
indiferent dacă vânzările pentru aceste bonusuri sau 
comisioane au fost finalizate. În cazul în care nu 
achit produsele sau serviciile la data scadentă a plăţii 
sau am debite faţă de dōTERRA, din orice motiv, 
incluzând, dar 
fără limitare, pentru comisioanele sau bonusurile 
plătite pentru produsul returnat, autorizez dōTERRA 
să reţină şi să păstreze sumele corespunzătoare din 
plăţile bonusurilor sau comisioanelor mele sau să 
debiteze cardurile mele de credit sau alte conturi 
menţionate în dosarul dōTERRA. 

8. Limitarea Răspunderii şi Despăgubire. dōTERRA, membrii, 
directorii, administratorii, membrii conducerii, asociaţii, 
angajaţii, cesionarii şi agenţii (denumiţi împreună „afiliaţii”) 
nu vor fi răspunzători pentru despăgubirile speciale, 
indirecte, incidentale, de consecinţă sau punitive. În cazul 
în care se constată că dōTERRA a încălcat Contractul, 
valoarea maximă a despăgubirilor pe care le pot solicita 
va fi limitată la valoarea inventarului nevândut pe care l-am 
achiziţionat personal de la dōTERRA şi care mi-a rămas la 
dispoziţie. Exonerez de răspundere şi convin să 
despăgubesc dōTERRA şi afiliaţii săi pentru oricare şi 
toate răspunderile, daunele, amenzile, penalităţile sau 
alte hotărâri sau tranzacţii care rezultă din sau în legătură 
cu acţiunile mele în cursul promovării sau desfăşurării 
activităţii independente dōTERRA şi a oricăror activităţi 
conexe (spre exemplu, dar fără a se limita la, prezentarea 
produselor sau oportunităţii de afaceri dōTERRA, inclusiv 
Planul de Remunerare, conducerea unui autovehicul, 
închirierea spaţiilor de întâlnire sau instruire, formularea 
oricăror pretenţii neautorizate, nerespectarea oricăror legi 
aplicabile etc.). 

9. Întregul Contract. Contractul constituie întregul acord 
între dōTERRA şi subsemnatul. Orice promisiuni, 
declaraţii, oferte sau alte comunicări care nu sunt 
prevăzute în mod expres în Contract sunt lipsite de 
efecte. În cazul oricărui conflict sau contradicţii între 
prezentul Contract de Aderare Distribuitor şi Manualul 
de Politici (în versiunea actuală sau aşa cum vor fi 
modificate ulterior), Manualul de Politici va prevala. 
Prevederile acestei secţiuni 9, precum şi 
angajamentele de protejare a secretelor comerciale, 
informaţiilor confidenţiale, proprietăţii intelectuale şi 
a altor materiale protejate dōTERRA, aşa cum sunt 
prevăzute în Manualul de Politici, vor rămâne în vigoare 

după încetarea Contractului. 

Sunt de acord că, fără a ţine seama de orice termen 
de prescripţie contrar, orice pretenţie sau acţiune 
pe care doresc să o formulez împotriva dōTERRA 
pentru orice act sau omisiune privind Contractul 
trebuie formulată în termen de un (1) an de la data 
pretinsului act sau omisiuni care a dat naştere 
pretenţiei sau cauzei acţiunii. Neintroducerea acestei 
acţiuni în termenul permis va acţiona ca o limitare 
pentru toate pretenţiile împotriva dōTERRA pentru 
astfel de acte sau omisiuni. Renunţ la oricare şi toate 
pretenţiile sau drepturile de aplicare a oricărui alt 
termen de prescripţie. 

10. Utilizarea Numelui şi Imaginii. Autorizez dōTERRA 
să îmi utilizeze numele, fotografia, povestea 
personală şi/sau imaginea în materiale publicitare 
sau promoţionale şi renunţ la toate drepturile la 
remunerare pentru această utilizare. 

11. Comunicare Electronică. Autorizez dōTERRA şi 
afiliaţii săi să comunice cu subsemnatul prin poştă 
electronică sau fax la adresa de email sau la numărul 
de fax menţionat în prezentul Contract de Aderare 
Distribuitor. În plus, prin semnarea acestui Contract, 
sunt de acord ca dōTERRA să mă contacteze prin 
email cu oferte sau solicitări pentru vânzarea şi 
cumpărarea produselor dōTERRA. Mai mult, prin 
plasarea inițialei mele aici, îmi dau consimțământul 
ca dōTERRA să mă contacteze prin e-mail cu oferte 
sau solicitări pentru vânzarea și cumpărarea de 
produse dōTERRA: _________ 

12. Protecţia Datelor. Înţeleg că dōTERRA va prelucra 
datele cu caracter personal care sunt conţinute în 
prezenta cerere/contract sau care sunt furnizate de 
către subsemnatul către dōTERRA în legătură cu 
Contractul oricând în viitor, aşa cum se descrie în 
Politica de Confidenţialitate dōTERRA, care poate fi 
gasita la urmatoarele coordinate: 
https://www.doterra.com/ME/en_ME/privacy-policy-
romania si care stabileşte modalitatea în care 
dōTERRA prelucrează datele cu caracter personal, 
inclusiv tipurile de date colectate, scopurile pentru 
care sunt colectate aceste date, părţile cărora le pot fi 
transmise aceste date şi drepturile dumneavoastră cu 
privire la prelucrarea datelor. 

Înţeleg că, în cazul în care primesc rapoarte de 
vânzări care conţin date cu caracter personal ale 
altor Distribuitori, sunt de acord să nu folosesc 
aceste date decât în scopul administrării şi dezvoltării 
organizaşiei mele de vânzări şi că, la încetarea 
Contractului meu, voi şterge cu promptitudine toate 
aceste date cu caracter personal din fişierele mele, 
cu excepţia cazului în care legea prevede altfel. Părţile 
convin că această obligaţie va rămâne în vigoare după 
încetarea Contractului. 

Sunt de acord, în calitate de contractant 
independent, că, în cazul în care, în cursul activităţii, 
colectez şi/sau prelucrez date cu caracter personal 
ale clienţilor, inclusiv informaţii legate de carduri de 
credit, mă voi asigura că aceste informaţii sunt 
prelucrate, stocate şi eliminate în conformitate cu 
legile aplicabile, inclusiv legile privind 
confidenţialitatea şi protecţia datelor.Totodata sunt 
de acord ca voi respecta in toate privintele, toate 
obligatiile in materia protectiei datelor personale 
care imi revin, asa cum sunt prevazute in sectiunea 
17 a Manualului  dōTERRA. 

13. Lege Aplicabilă. Contractul va fi guvernat de legea 
română. 

14. Autofacturarea. Dacă furnizez dōTERRA un număr 
de TVA valabil care să fie asociat contului meu 
dōTERRA, autorizez dōTERRA să emită, corect și în 
dublu exemplar, facturi de autofactură pentru 
furnizarea serviciilor mele de marketing și promovare 
care fac obiectul Contractului. Această autorizație nu 
se aplică livrărilor de bunuri sau prestării de servicii 
care nu sunt acoperite de Contract. În cazul în care 
am furnizat dōTERRA un număr de TVA valabil, sunt 
de acord, de asemenea, că voi informa imediat 
dōTERRA (cel puțin în termen de 5 zile lucrătoare) cu 
privire la orice modificare a statutului meu de TVA.  
Sunt de acord ca numele atribuit numărului de TVA 
pe care îl furnizez să corespundă cu numele asociat 
contului meu dōTERRA. dōTERRA este de acord să se 
angajeze să emită facturi de autofacturare în 
conformitate cu prevederile reglementărilor 
naționale aplicabile în vigoare. 

 
Toate cuvintele cu simboluri de mărci sau mărci înregistrate sunt 
mărcile sau mărcile înregistrate ale dōTERRA Holdings, LLC

CONTRACT DE ADERARE DISTRIBUITOR – Termeni şi Condiţii FORMULAR 2011-C 

Semnătură 

https://www.doterra.com/ME/en_ME/privacy-policy-romania
https://www.doterra.com/ME/en_ME/privacy-policy-romania

