Registrační akce
Jak se kvalifikovat:
1. Zaregistrujte se jako nový wellness konzultant nebo velkoobchodní zákazník a získejte objednávku
v minimální hodnotě 100 PV v období od 1. do 30. dubna 2018.
2. Každý nový registrovaný člen jako i jeho registrátor obdrží po 50 produktových bodech!

Extra bonus pro registrátora:
Zaregistrujte tři nebo více lidí v období od 1. do 30. dubna 2018 a získejte 50 produktových bodů
za každou osobu, jak jsme vysvětlili výše. Zároveň získáte vstup na exkluzivní webinář s doktorem Hillem.

Podmínky a pravidla:
• Registrační objednávka: Registrační objednávka je první objednávka zadána wellness konzultantem nebo
velkoobchodním zákazníkem, která obsahuje uvítací balíček.
• PV se nerovná ceně objednávky. Před ukončením objednávky se nový wellness konzultant či velkoobchodní
zákazník musí ujistit, že objednávka má minimální hodnotu 100 PV.
• Registrační objednávky se nemohou měnit, upravovat či kombinovat po zadání do systému, pokud chcete,
abyste se kvalifikovali na tuto akci.
• Registrační objednávky, které nejsou zadány v době, kdy akce probíhá, se nebudou moci kvalifikovat
na tuto akci. Výjimky nebudou povoleny.
• Chcete-li se kvalifikovat na tuto akci a platíte bankovním převodem, je nutné, abychom měli peníze
zapsány na našem účtu do 5. května 2018. Výjimky nebudou povoleny.
• Reaktivace NEBUDOU započítány do této akce. Reaktivace je aktivace již vytvořeného wellness
konzultanta, jehož účet byl zrušen či pozastaven.
• Registrační balíček bude akceptovatelný, pokud je jeho hodnota minimálně 100 PV.

Podrobnosti o webináři:
• Datum a čas webináře: Sdělíme brzy.
• Tento webinář bude jen v anglickém jazyce.
• Pokud se kvalifikujete na exkluzivní webinář s doktorem Hillem, dostanete od nás email s jedinečným
odkazem (linkem) s přístupem na webinář. Tento odkaz nemůžete sdílet s jinými lidmi. Pokud ho budete
sdílet a člověk, kterému jste ho poslali, se přihlásí dříve než Vy, Váš odkaz přestane fungovat a na webinář
se již nebude dát vstoupit. Pokud se na webinář přihlásíte dříve, webinář se spíše nezačne.
• Webinář bude nahraný dopředu, ale bude v něm část na otázky a odpovědi s doktorem Hillem, která nebude
nahrána. Pokud se webináře nemůžete zúčastnit naživo, nebudete moci vidět část s otázkami a odpověďmi.
Pokud máte pocit, že jste se kvalifikovali na tu akci a nedostali jste bezplatné produkty, prosíme Vás, abyste kontaktovali náš zákaznický servis na emailové
adrese eupromotions@doterra.com nejpozději do 10. května 2018. Výjimky nebude možné udělit později.

