Informácie a pravidlá BOGO výpredaja pre dōTERRA Európu
Prvýkrát vôbec môžete na jeden účet pridať viacero produktov v rámci akcie „2 za cenu 1“!
Tentokrát bude týždeň v rámci akcie „2 za cenu 1“ rozdelený na dve samostatné 72-hodinové
akciové obdobia. Pre každé akciové obdobie budú tri ponuky „2 za cenu 1“. Vy si budete môcť
v priebehu 72-hodinového akciového obdobia zakúpiť všetky tri ponuky. Vychutnajte si úžasné
ponuky „2 za cenu 1“, pomôžte znížiť odpad z obalov a ušetrite náklady na dopravu!

Ako si objednať:
WELLNESS KONZULTANTI A VEĽKOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍCI
Vernostná objednávka LRP
1. Choďte na www.mydoterra.com a prihláste sa na stránku
2. Prejdite na Vašu LRP šablónu alebo vytvorte novú
LRP objednávku
3. Pridajte do vášho nákupného košíka položky, ktoré chcete KÚPIŤ
(položky ZDARMA budú pridané neskôr)

4. Vôjdite do košíka
5. Kliknite na „Pokračovať“ aby ste prešli k pokladni
6. Položky ZDARMA budú automaticky pridané k
vašej objednávke
7. Vyberte možnosť „Spracovať ihneď“

Štandardná objednávka
1. Prihláste sa do svojej Virtuálnej kancelárie
2. Pridajte do vášho nákupného košíka položky, ktoré chcete
KÚPIŤ (položky ZDARMA budú pridané neskôr)
3. Vôjdite do košíka
4. Kliknite na „Pokračovať“ aby ste prešli k pokladni

5. P
 oložky ZDARMA budú automaticky pridané k
vašej objednávke
6. Vyberte možnosť „Spracovať ihneď“

MALOOBCHODNÝ ZÁKAZNÍK
Štandardná objednávka
1. Choďte na www.doterraeveryday.eu
2. Kliknite na „Retail Customer Shop (Obchod maloobchodného
zákazníka)“ nachádzajúci sa pod „Quick Links (Rýchlymi odkazmi)“
3. Zvoľte si jazyk a územie (Európa) a potom kliknite na
„Start shopping“
4. Pridajte do vášho nákupného košíka položky, ktoré chcete KÚPIŤ
(položky ZDARMA budú pridané neskôr)

5. Vôjdite do košíka
6. Existujúci zákazníci sa prihlasujú kliknutím na „Prihlásenie“ a noví
zákazníci kliknutím na „Create an account (Vytvoriť účet)“
7. Vôjdite do košíka
8. Kliknite na „Pokračovať“ aby ste prešli k pokladni
9. Položky ZDARMA budú automaticky pridané k vašej objednávke
10. Vyberte možnosť „Spracovať ihneď“

Čo znamená BOGO?
BOGO je skratka pre Buy-One-Get-One. Znamená to, že pri zakúpení jedného výrobku dostanete druhý zdarma.
Ako zistím, aké sú BOGO výrobky pre dōTERRA Európu?
Všetky tri ponuky v rámci akcie „2 za cenu 1“ budú oznámené na stránke dōTERRA Europe na Facebooku pred
začiatkom každého akciového obdobia. Keď začne akcia platiť, bude samostatne za deň uvedená jedna ponuka v
rámci akcie „2 za cenu 1“ (aj keď všetky ponuky si budete môcť kúpiť v priebehu celého akciového obdobia). Dajte
nám na stránke Facebook váš „like“, aby ste uvideli ponuky na vašej domovskej stránke na Facebooku.

Na ako dlho bude platná BOGO akcia pre dōTERRA Európu?
Všetky ponuky budú k dispozícii od prvého dňa od 0:00 SEČ a budú platiť do ukončenia tretieho dňa do 23:59 SEČ
alebo do vypredania zásob. Ak sa chcete zúčastniť, vaša objednávka musí byť zadaná a spracovaná v priebehu
72-hodinového obdobia. Znamená to, že vaša objednávka nemôže byť uložená na šablóne LRP. Objednávky však môžu
byť zadané ako LRP, musia ale byť spracované okamžite.
Ktoré trhy sa môžu zúčastniť BOGO akcie pre dōTERRA Európa?
dōTERRA BOGO akcie pre Európu sú prístupné pre všetkých wellness konzultantov, veľkoobchodných zákazníkov a
maloobchodných zákazníkov v Európe.
Koľko BOGO produktov si viem zakúpiť?
Každá ponuka „2 za cenu 1“ má obmedzenie päť ponúk na účet.
Môžem si nazhromaždiť BOGO produkty počas viacerých dní, aby som ušetril(-a) na poštovnom?
Áno! V každom akciovom období budú tri ponuky „2 za cenu 1“. Tieto tri ponuky „2 za cenu 1“ môžete v priebehu
72-hodinového akciového obdobia skombinovať na jednu objednávku, aby ste ušetrili za dopravu.
Dokážem skombinovať všetky ponuky „2 za cenu 1“ z oboch akciových období do jednej objednávky?
Nie, nie všetky ponuky „2 za cenu 1“ z oboch akciových období je možné kombinovať do jednej objednávky. V
priebehu každého akciového obdobia budete môcť kúpiť len tri dostupné ponuky „2 za cenu 1“. Po skončení
akciového obdobia nebudete môcť objednávať žiadne z týchto ponúk „2 za cenu 1“. Znamená to, že v priebehu
druhého akciového obdobia nebudete môcť objednať žiadnu z ponúk „2 za cenu 1“ z prvého akciového obdobia.
Ako budem vedieť, že bola moja objednávka zadaná a spracovaná?
Na emailovú adresu, ktorú máte uvedenú na Vašom dōTERRA účte, pošleme potvrdzujúci email o objednávke.
Viem získať vernostné produktové body za BOGO produkty?
Áno, body sa dajú získať podľa štandardných pravidiel. Za LRP objednávky, ktoré sú spracované s 50 PV a viac, dostanete body na základe Vašej momentálnej percentuálnej úrovne. Body sa získavajú na základe PV produktu, ktorý
si kupujete. Príklad: ak akciou daného dňa je, že pri zakúpení 1 citrónu dostanete 1 TerraShield zdarma, LRP body
dostanete na základe PV citrónu, v prípade, že celková hodnota objednávky je minimálne 50 PV.
Pri LRP objednávkach s menej než 50 PV nie je možné získať LRP body.
Môžem použiť LRP produktové body na úhradu objednávky s BOGO produktmi?
Nie, BOGO produkty nie je možné uhradiť LRP produktovými bodmi.
Môžem si BOGO zaplatiť cez prevod na účet?
Nie, všetky objednávky s BOGO musia byť zaplatené hneď v čase objednávky (t.j. kartou alebo cez AR účet).
Otázky?
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať Zákaznícky servis.

