Program vernostných
odmien
Program vernostných odmien (LRP) umožňuje členom
získavať vernostné body, ktoré môžu použiť na nákup
produktov dōTERRA. Čím dlhšie sa zúčastňujete, tým
viac vernostných bodov môžete získať — až do 30 %!
(Pozri podmienky uvedené nižšie.)
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Produkt mesiaca
Získajte produkt mesiaca zdarma pri zadaní jednej
vernostnej objednávky v celkovej hodnote 125 PV
alebo viac, ktorá sa spracuje najneskôr do 15. dňa
každého mesiaca.

• Pohodlný spôsob ako splniť
mesačné PV a požiadavky na
kvalifikáciu na bonus

• Získajte až 30 % z hodnoty PV
vašej mesačnej vernostnej
objednávky vo vernostných bodoch

• S
 ilný vernostný stimul pre nových
veľkoobchodných zákazníkov a
wellness konzultantov, ktorých
osobne sponzorujete

• V
 ašu vernostnú objednávku môžete
zmeniť až do dňa pred vašim
mesačným dátumom odoslania

• Vo vašej virtuálnej kancelárii
mydoterra.com si zobrazte
a používajte vernostné body
• Vernostné

objednávky môžu
byť nastavené na odoslanie
v ktorýkoľvek deň od 1. do 28. dňa
v mesiaci

Podmienky
• Platí limit jeden produkt mesiaca za mesiac na účet. Ak zadáte
viac ako jednu objednávku (ktorá sa spracuje do 15. dňa v mesiaci
vrátane), pošleme vám len jeden produkt mesiaca
• Vernostné body získané každý mesiac sa pridajú na váš účet po
15. dni nasledujúceho mesiaca
• Požaduje sa od vás, aby ste si udržiavali mesačnú vernostnú
objednávku nepretržite každý mesiac. Môžete sa tak kvalifikovať na
každé percentuálne zvýšenie vernostných bodov
• Získané percentá budú rásť po 4. a 7. mesiaci. Vyplatenie
vernostných bodov vychádza z percent, ktoré ste získali za
predchádzajúce mesiace
• Aby ste získali vernostné body, vaša minimálna mesačná vernostná
objednávka musí byť aspoň v hodnote 50 PV
• Objednávky v hodnote aspoň 1 PV* si uchovajú jednak percento
LRP† a predtým získané vernostné body
• Žiaden maximálny mesačný limit na nahromadené vernostné body
• Vernostné body vypršia 12 mesiacov od dátumu vydania

Noví wellness konzultanti alebo
veľkoobchodní zákazníci, ktorí si kúpia
Balík prírodných riešení do 30 dní
od svojej registrácie a zadajú vernostnú
objednávku za 100 PV, získajú
nasledujúci mesiac*:
• 100 vernostných bodov
• počiatočné percento LRP na
úrovni 15 %

• Bez obáv, automatické odosielanie
produktov dōTERRA, ktoré
využívate mesačne

• Využite vaše vernostné body na
produkty dōTERRA

Túžite sa dostať na
Fast Track vernostných
odmien?

• Ak používate vernostné body, musíte mať dostatok bodov na
pokrytie celej hodnoty produktu výberom za body
• Objednávky s výberom za body nemajú žiadne PV
• Bude sa uplatňovať poplatok za výber za body vo výške 2,00 GBP
alebo 2,00 EUR vrátane DPH. Taktiež sa budú uplatňovať poplatky
za odosielanie a manipuláciu
• Všetky vernostné body a percentuálne úrovne budú so zrušením
LRP okamžite zrušené
• V prípade chýbajúcej platby za mesačné vernostné objednávky,
všetky vernostné body a percentuálne úrovne budú so zrušením
LRP okamžite zrušené
• Vernostné body nemajú žiadnu hodnotu pri výmene za hotovosť
a nedajú sa preniesť
• Produkty zakúpené za vernostné body nie sú určené na ďalší predaj
• Zrušenie vernostnej objednávky sa musí uskutočniť telefonicky
kontaktovaním európskeho zákazníckeho servisu

Noví wellness konzultanti alebo
veľkoobchodní zákazníci, ktorí si kúpia
Balík kolekcie esenciálnych olejov
v priebehu svojich prvých 30 dní a
zadajú vernostnú objednávku za 100 PV,
získajú nasledujúci mesiac*:
• 200 vernostných bodov
• počiatočné percento LRP na
úrovni 20 %
Noví wellness konzultanti alebo
veľkoobchodní zákazníci, ktorí si kúpia
Podnikateľský balík v priebehu
svojich prvých 30 dní a zadajú vernostnú
objednávku za 100 PV, získajú
nasledujúci mesiac*:
• 400 vernostných bodov
• počiatočné percento LRP na
úrovni 25 %
* Vernostné body je možné čerpať po uplynutí 60 dní
od dátumu registrácie. Ak bude LRP zrušená skôr
ako uplynie 60 dní, nový wellness konzultant
alebo veľkoobchodný zákazník nezíska pridelené
vernostné body.
Iba začínajúci wellness konzultanti alebo
veľkoobchodní zákazníci, ktorí si zakúpia tieto
konkrétne registračné balíky, sa kvalifikujú do
programu Fast Track vernostných odmien. Registračné
objednávky programu Fast Track vernostných odmien
nie sú vernostné objednávky a nebudú sa počítať do
bonusov Power of 3 alebo do iných výhod LRP.

* A
 by ste získali vernostné body, vernostné objednávky musia byť 50 PV a viac na jednu objednávku
†
 Aby ste zvýšili percentuálnu úroveň LRP, vernostné objednávky musia byť 50 PV a viac na jednu objednávku

Pridajte sa ešte dnes! Prihláste sa na mydoterra.com alebo
zavolajte na európsky zákaznícky servis.
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