Loyalty Rewards-program
Loyalty Rewards-programmet (LRP) gör det möjligt för
medlemmar att tjäna poäng som kan användas för att
köpa dōTERRA-produkter. Ju längre du deltar, desto fler
lojalitetspoäng kan du tjäna – upp till 30 %!
(Se villkor nedan.)
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Vill du få Loyalty
Rewards Fast Track?
Nya Wellness Advocates eller
Wholesale Customers som köper
ett Natural Solutions Kit inom 30
dagar efter att de har enrollats och
lägger en Loyalty Order på 100 PV
följande månad* får följande:

Månadens produkt
Få månadens produkt PÅ KÖPET när du gör en enda
Loyalty Order, på totalt 125 PV eller mer, som behandlas
senast den 15:e varje månad.

• 100 lojalitetspoäng
• Inledande LRP-procent på 15 %

• Utan krångel och med automatisk
leverans av de dōTERRA-produkter
som du använder varje månad

• Ett smidigt sätt att uppfylla
månatliga kvalificeringskrav för PV
och bonus

• Få upp till 30 % av PV-värdet för
din månatliga Loyalty Order i
lojalitetspoäng

• E
 tt fördelaktigt lojalitetsincitament
för nya Wholesale Customers
och Wellness Advocates som du
personligen sponsrar

• Lös in dina lojalitetspoäng mot
dōTERRA-produkter
• D
 u kan ändra din Loyalty Order
fram till dagen före ditt månatliga
leveransdatum

• Lojalitetspoäng som tjänas in varje månad kommer att läggas
till på ditt konto efter den 15:e den följande månaden
• Du måste bibehålla en månatlig Loyalty Order under flera
på varandra följande månader för att kvalificeras för varje
procentökning av lojalitetspoäng
• Procentandelen som tjänas in kommer att öka efter månad 4
och månad 7. Betalningen av lojalitetspoäng baseras dock på
föregående månads procentandel under dessa månader
• Månatlig Loyalty Order måste uppgå till minst 50 PV för att
kvalificera för lojalitetspoäng
• Beställningar med minst 1 PV* bibehåller både LPR-procent†
och tidigare ackumulerade lojalitetspoäng
• Ingen maximal gräns för ackumulering av lojalitetspoäng
per månad
• Lojalitetspoäng löper ut 12 månader efter utfärdandedatum

• 200 lojalitetspoäng
• Inledande LRP-procent på 20 %
Nya Wellness Advocates eller
Wholesale Customers som köper ett
Business Leader Kit inom de första
30 dagarna och lägger en Loyalty
Order på 100 PV följande månad* får
följande:

• Visa och använd lojalitetspoäng
online i ditt virtuella kontor på
mydoterra.com
• Loyalty

Orders kan ställas in för
leverans vilken dag som helst
mellan den 1:a och 28:e

Villkor
• Detta är begränsat till en månadens produkt per månad och
konto. Om mer än en beställning görs (som behandlas senast
den 15:e) kommer endast en månadens produkt att skickas

Nya Wellness Advocates eller
Wholesale Customers som köper en
Essential Oil Collection Kit inom
de första 30 dagarna och lägger en
Loyalty Order på 100 PV följande
månad* får följande:

• När du använder lojalitetspoäng måste du ha tillräckligt
med poäng för att täcka hela värdet för poänginlösen
för produkten
• Beställningar för inlösen av poäng har ingen PV
• En inlösenavgift, som inkluderar moms, på £ 2,00 eller
€ 2,00 kommer att tillämpas. Frakt- och hanteringsavgifter
tillkommer också.
• Alla lojalitetspoäng och procentsatser annulleras omedelbart
när LRP annulleras
• Alla lojalitetspoäng och procentsatser annulleras tillsammans
med LRP-beställningen om betalning uteblir för en månadsvis
lojalitetsbeställning
• Lojalitetspoäng kan inte lösas in mot kontanter och kan inte
överföras
• Produkter som köps med lojalitetspoäng får inte säljas vidare
• Annullering av en Loyalty Order måste ske via telefonsamtal
till europeiska kundtjänsten

• 400 lojalitetspoäng
• Inledande LRP-procent på 25 %
* Lojalitetspoäng kan lösas in 60 dagar efter
enrollning. Om LRP avbryts innan 60 dagar
har gått får inte den nya Wellness Advocate
eller Wholesale Customer de intjänade
lojalitetspoängen.
Endast nya Wellness Advocates eller Wholesale
Customers som köper dessa enrollningskit
kvalificeras för Loyalty Rewards Fast Track Program.
Enrollningsbeställningar för Loyalty Rewards Fast
Track är inte Loyalty Orders och räknas inte mot
Power of 3-bonusar eller andra LRP-förmåner.

* L ojalitetsbeställningar på minst 50 PV per beställning kvalificerar för lojalitetspoäng
†
 L ojalitetsbeställningar på minst 50 PV per beställning kvalificerar för att öka din LRP-procent (%)

Delta idag! Logga in på mydoterra.com eller ring europeiska kundtjänsten
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