dōTERRA Europe BOGO-information och villkor
För första gången någonsin kan du lägga till flera BOGO-erbjudanden i en beställning!
TDenna gång kommer BOGO-veckan att delas upp i två separata kampanjperioder på 72
timmar. För varje kampanjperiod finns det tre BOGO-erbjudanden. Du kommer att kunna
köpa alla tre under varje 72-timmarsperiod. Njut av fantastiska BOGO-erbjudanden, hjälp
till att minska förpackningsavfall och spara på fraktkostnaderna!

Hur man beställer:
WELLNESS ADVOCATE ELLER WHOLESALE CUSTOMER
Loyalty Rewards Order (LRP)
1. Besök www.mydoterra.com och logga in. Gå till
varukorgen
2. Ändra i din befintliga LRP-order eller skapa en
ny LRP-order
3. Lägg till den produkt (eller produkter) du vill KÖPA i varukorgen
(den produkt (eller produkter) du får PÅ KÖPET läggs till senare)

4. Gå till varukorgen
5. Klicka dig vidare till checkout (kassa)
6. Produkten (eller produkter) du får PÅ KÖPET läggs automatiskt till i din order
7. Välj “Process Order Now” (skicka order nu)

Standardorder
1. Besök www.mydoterra.com och logga in. Gå till
varukorgen
2. Lägg till den produkt (eller produkter) du vill KÖPA i
varukorgen (den produkt (eller produkter) du får PÅ
KÖPET läggs till senare)

3. Gå till varukorgen
4. Klicka dig vidare till checkout (kassa)
5. Produkten (eller produkter) du får PÅ KÖPET läggs
automatiskt till i din order
6. Välj “Process Order Now” (skicka order nu)

KUNDORDER
Standardorder
1. Besök www.doterraeveryday.eu
2. Klicka på Retail Customer Shop (Detaljhandel) under		
Quick Links (Snabblänkar)
3. Välj språk och land och klicka sedan på “
Start Shopping” (börja handla)
4. Lägg till den produkt (eller produkter) du vill KÖPA
i varukorgen (den produkt (eller produkter) du får PÅ
KÖPET läggs till senare)

5. Gå till varukorgen
6. Kund sedan tidigare: “Sign In” (logga in), Ny kund:
“Create Account” (skapa konto)
7. Gå till varukorgen
8. Klicka dig vidare till checkout (kassa)
9. Produkten (eller produkter) du får PÅ KÖPET läggs
automatiskt till i din order
10. Välj “Process Order Now” (skicka order nu)

Vad betyder BOGO?
BOGO är en akronym för erbjudandet Buy-One-Get-One free (Köp en och få en på köpet).
Hur hittar man dōTERRA Europe BOGO-erbjudanden?
Alla tre BOGO-erbjudandena kommer att meddelas på dōTERRA Europes Facebook-sida innan varje kampanjperiod
startar. När kampanjen är aktiv visas ett BOGO-erbjudande per dag (även om alla erbjudanden kan köpas under
kampanjperioden). Gilla oss på Facebook om du vill se erbjudandena i ditt Facebook-flöde.

Hur länge gäller dōTERRA Europe BOGO-erbjudanden?
Alla erbjudanden kommer att finnas tillgängliga från och med den första dagen klockan 0.00 CET till och med den sista
och tredje dagen klockan 23.59 CET eller så länge lagret räcker. Om du väljer att delta måste din beställning läggas
in och bearbetas inom 72-timmarsperioden. Det betyder att erbjudandena inte kan sparas i en LRP-mall. De kan
bearbetas som en LRP, men beställningen måste skickas och behandlas omedelbart.
Vilken region kan delta i dōTERRA Europe BOGO-erbjudanden?
dōTERRA Europe BOGO-erbjudanden är endast tillgängliga för samtliga Wellness Advocates, Wholesale Customers
och övriga kunder på den europeiska marknaden.
Hur många BOGO-erbjudanden kan man beställa?
Varje BOGO-erbjudande har en gräns på maximalt fem per konto.
Kan man kombinera flera BOGO-erbjudanden under flera dagar för att spara fraktkostnad?
Ja! Varje kampanjperiod har tre BOGO-erbjudanden. Du kan kombinera de tre BOGO-erbjudandena under varje
72-timmarsperiod i en beställning för att spara på frakten.
Kan jag kombinera alla BOGO-erbjudanden från båda kampanjperioderna i en beställning?
Nej, man kan inte kombinera BOGO-erbjudanden från båda kampanjperioderna i en beställning. Under en kampanjperiod kan man bara köpa de tre tillgängliga BOGO-erbjudandena. När kampanjperioden är slut kan man inte
beställa några av dessa BOGO-erbjudanden. Det innebär att under den andra kampanjperioden kommer man inte
att kunna beställa några BOGO-erbjudanden från den första kampanjperioden.
Hur vet jag att en order har gjorts och blivit hanterad?
En orderbekräftelse via e-post skickas till den e-postadress som angetts på ditt dōTERRA-konto.
Kan man tjäna LRP-poäng på BOGO-erbjudandena?
Ja, man tjänar poäng enligt villkoren. På LRP-order som görs på 50 PV eller mer tjänar man poäng baserat på
medlemskundens aktuella bonusprocentnivå. Poängen baseras på den PV som artikeln du beställer har. Till exempel: Om erbjudandet var “Köp 1 Lemon och få 1 TerraShield på köpet”, så skulle du få LRP-poäng för den PV som
Lemon har.
På LRP-order som läggs på mindre än 50 PV tjänar man inte LRP-poäng.
Kan man betala för ett BOGO-erbjudande med LRP-poäng?
Nej, man kan inte betala för ett BOGO-erbjudande med produktpoäng.
Kan man betala för ett BOGO-erbjudande med Wire Transfer eller Direct Debit?
Nej, alla BOGO-ordrar måste betalas med kort eller AR.
Frågor?
Om du har frågor, kontakta Member Services.

