WELLNESS ADVOKAT
POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA
O VČLANJEVANJU IN PREPRODAJI
V: Ali Wellness Advokat izdelke dōTERRA lahko
prodaja na spletu?

V: Ali dōTERRA Wellness Advokati lahko organizirajo
loterije, srečelove ali žrebanja?

O: Wellness Advokat izdelke dōTERRA lahko
prodaja na spletu, če je njegova spletna
stran v skladu s smernicami zastavljenimi v
Pravilniku z navodili dōTERRA v državi, kjer
prodaja poteka. Prepakiranje izdelkov ni
dovoljeno. Izdelkov, ki so bili vzeti iz paketov
ali embalaže, ni dovoljeno prodajati na spletu.

O: Zakonodaja o loterijah in srečelovih je
zapletena in vsebuje številne prepovedi.
Zaradi tega, Wellnes Advokatom ni dovoljeno
organizirati loterij ali srečelovov. Brezplačna
žrebanja so dovoljena, če so organizirana
skladno z ustrezno zakonodajo države, v kateri
žreb poteka. Med drugim ti zakoni zahtevajo,
da žrebanja za udeležence ne prinašajo
stroškov. To pomeni, da priložnost za
udeležbo v brezplačnem žrebanju ne prinaša
nikakršnih stroškov, prav tako so prepovedana
plačila za prevzem nagrad. Na primer, če se
v žreb uvrsti potrošnik, ki je kupil izdelek,
cena kupljenega izdelka ne sme biti dražja
kot takrat, kadar se nakupu ne pridružuje
priložnost brezplačne nagrade iz žrebanja.

V: Ali je preprodaja izdelkov dōTERRA prepovedana
na določenih spletih straneh?
O: Wellness Advokati izdelkov dōTERRA ne
smejo prodajati preko spletnih dražb, spletnih
strani nakupovalnih centrov ali blagovno
zaščitenih spletnih platform tretjih oseb,
vključno, vendar ne omejeno na, Walmart.
com, Taobao.com, Alibaba.com, Tmal.com,
Tencent platforme, Yahoo!, eBay ali Amazon.
V: Ali dōTERRA od Wellness Advokatov zahteva, da
izdelke v evropskih državah prodajajo po “najnižji
oglaševani ceni” (MAP)?
O: Pri prodaji izdelkov dōTERRA v evropskih
državah ni zahtevana “minimalna oglaševana
cena” (MAP).
V: Ali dōTERRA Wellness Advokati lahko ponudijo
lastne razprodaje izdelkov, kot naprimer “enega
kupiš, enega dobiš zastonj”?
O: Wellness Advokati lahko ponujajo razprodaje,
v kolikor potrošnikov ne zavajajo o dejanski
ceni izdelka/ov v razporodaji. dōTERRA svojim
Wellness Advokatom prepoveduje goljufive
ali zavajujoče poslovne prakse. Na primer,
celotna cena nakupa “enega kupiš, enega
dobiš zastonj” ne sme biti enaka ali podobna
celotni ceni, ki bi jo potrošnik plačal, če bi
izdelka kupil posebej.

V: Ali dōTERRA Wellness Advokat lahko ponudi
brezplačen izdelek, recimo difuzor ali knjigo, kot
spodbudo da novega člana privabi, da se vpiše kot
Wellness Advokat ali Wholesale Customer?
O: Tovrstne posebne ponudbe so dovoljene,
v kolikor Wellness Advokat ne zavaja ali
skupaj s ponudbo ponuja nezakonita plačila
za članstvo. Pravilnik z navodili dōTERRA
prepoveduje goljufive ali zavajujoče poslovne
prakse in nezakonito delovanje. Sledi primer
prepovedane in zavajujoče posebne ponudbe:
če bi včlanitev in steklenica eteričnega olja
limone novega člana stala 20 € za vpis in
10 € za olje limone, skupaj 30 €, potem je
neprimerno oglaševati “brezplačno olje
limone” ob včlanitvi, s plačilom vpisnine 30 €.
V tovrstnem primer, olje limone v resnici ne bi
bilo brezplačno.

