
Sodelovanje v programu LRP članom omogoča, da ob mesečnih 
nakupih pridobijo točke zvestobe, ki jih lahko koristijo za nakup 
izdelkov dōTERRA. Dlje kot boste sodelovali, več točk zvestobe 
lahko pridobite - vse do 30%! 
(Preberite splošne pogoje spodaj.)

Izdelek meseca
Ob enem naročilu v programu LRP, v višini 125 PV ali 
več, ki je oddano do vključno 15. dne vsakega meseca, 
prejmete brezplačni izdelek meseca.

Splošni pogoji

Včlanite se še danes! Prijavite se na spletno stran mydoterra.com ali 
pokličite evropski Klicni center za pomoč strankam

• Brez stresa: samodejno pošiljanje 
izdelkov dōTERRA, ki jih mesečno 
uporabljate.

• Prejmite do 30 % vrednosti PV 
svojega mesečnega naročila  
v programu LRP v obliki  
točk zvestobe.

• Koristite svoje točke zvestobe  
za izdelke dōTERRA.

•  Svoje LRP naročilo lahko 
spremenite do dne pred mesečnim 
datumom pošiljanja. 

• Priročen način za izpolnitev 
mesečnih kvalifikacij za PV  
in bonuse.

•  Dobra spodbuda za nove Wholesale 
Customers in Wellness Advokate, ki 
jih osebno sponzorirate.

• V svoji virtualni pisarni  
mydoterra.com si lahko ogledate 
točke zvestobe in jih koristite.

•   LRP naročila lahko pošljemo kateri 
koli dan med 1. in 28. dnem v 
mesecu, odvisno od vaših nastavitev.

Program LRP (Loyalty 
Rewards Program)

Točke zvestobe

• Število izdelkov meseca je omejeno na en izdelek na 
mesec na člana. Če se odda več kot eno naročilo (ki se ga 
odda do vključno 15. dne v mesecu), bomo poslali le en 
izdelek meseca.

• Točke zvestobe, ki jih pridobite vsak mesec, bomo dodali na 
vaš račun po 15. dnevu v naslednjem mesecu.

• Če želite izpolniti pogoje za vsako odstotkovno povečanje točk 
zvestobe, morate vsak mesec več mesecev zapored oddati 
naročilo v programu LRP.

• Pridobljeni odstotki se bodo povečali po 4. in po 7. mesecu. 
Izplačilo točk zvestobe temelji na odstotkih prejšnjega 
meseca za omenjene mesece.

• Če želite pridobiti točke zvestobe, morate vsak mesec oddati 
naročilo v programu LRP najmanj v višini 50 PV.

• Z naročili v vrednosti najmanj 1 PV* boste ohranili pridobljen 
odstotek v programu LRP† vse predhodno pridobljene točke 
zvestobe.

• Število zbranih točk zvestobe na mesec ni omejeno navzgor.

• Veljavnost točk zvestobe poteče 12 mesecev od datuma 
izdaje.

• Pri koriščenju točk zvestobe morate imeti dovolj točk za 
pokritje celotne vrednosti izdelka pri koriščenju točk.

• Za naročila, pri katerih koristite točke, ne prejmete PV.
• Strošek koriščenja točk znaša 2,00 €. Obračunajo se tudi 

stroški pošiljanja in obdelave.
• Ob odpovedi programa LRP se izbrišejo tudi vse točke 

zvestobe in odstotki.
• Te se izbrišejo tudi ob neplačilu mesečnih naročil v 

programu LRP.
• Točk zvestobe ni mogoče zamenjati za gotovino in niso 

prenosljive.
• Izdelki, kupljeni s točkami zvestobe, niso za nadaljnjo prodajo.
•  Če želite preklicati naročilo v programu LRP, morate to storiti 

po telefonu, tako da se obrnete na evropski Klicni center za 
pomoč strankam.
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Želite sodelovati v 
Loyalty Rewards Fast 

Track programu?

Novi Wellness Advokati ali Wholesale 
Customers, ki kupijo Natural Solutions 
paket v 30 dneh po svoji včlanitvi in 
ki naslednji mesec oddajo naročilo v 
programu LRP v višini 100 PV točk*, 
bodo prejeli:

• 100 točk zvestobe, 
• začetnih 15 % odstotkov v 

programu LRP.
 
Novi Wellness Advokati ali Wholesale 
Customers, ki kupijo Essential Oil 
Collection paket v prvih 30 dneh 
in naslednji mesec oddajo naročilo v 
programu LRP v višini 100 PV točk*, 
bodo prejeli:

• 200 točk zvestobe,
• začetnih 20 % odstotkov v 

programu LRP.
 
Novi Wellness Advokati ali Wholesale 
Customers, ki kupijo Business 
Leader paket v roku prvih 30 dni in 
ki naslednji mesec oddajo naročilo v 
programu LRP v višini 100 PV točk*, 
bodo prejeli:

• 400 točk zvestobe,
• začetnih 25 % odstotkov v 

programu LRP.

*  Točke zvestobe je mogoče koristiti po 60 dneh 
od včlanitve. Če je naročilo LRP preklicano pred 
potekom 60 dni, novi Wellness Advokat ali 
Wholesale Customer ne bo prejel točk zvestobe.

Pogoje za Loyalty Rewards Fast Track program 
izpolnjujejo le novi Wellness Advokati ali Wholesale 
Customers, ki kupijo te posebne včlanitvene pakete. 
Loyalty Rewards Fast Track včlanitvena naročila, niso 
LRP naročila in se zato ne upoštevajo pri bonusih 
Power of 3 ter drugih LRP koristih.

*    Če želite pridobiti točke zvestobe, mora posamezno naročilo v programu LRP znašati 50 PV ali več na posamezno naročilo.
†     Če želite napredovati v naslednjo stopnjo programa zvestobe (%), mora posamezno naročilo v programu LRP znašati ali več na 

posamezno naročilo.


