Regisztrációs promóció
Hogyan szerezhet pontokat:

1. Regisztráljon új dōTERRA Wellness Tanácsadóként vagy Nagykereskedelmi Ügyfélként
(törzsvásárló), és adjon le egy 100 PV értékű regisztrációs rendelést 2018. április 1-30 között.
2. Mind a beiratkozó, mind az új tagot regisztráló személy 50 termékpontot kap!

Kiegészítő bónusz az új tagot regisztráló személy számára:

Ha április 1-30 között három vagy ennél több új tagot regisztrál, minden regisztráció után
egyenként 50 termékpontot kap, mint ahogy azt a fentiekben említettük, PLUSZ hozzáférést
biztosítunk a Dr. Hillel készült exkluzív webináriumhoz.

Szabályok és feltételek:
• A regisztrációs rendelés (enrolment order) az a rendelés, amelyet az új Wellness Tanácsadó vagy
törzsvásárló a regisztrációs rendelés alkalmával az első rendelés során a regisztrációs díjjal együtt készít.
• A PV érték nem azonos a rendelés árával. Mielőtt az új Wellness Tanácsadó vagy törzsvásárló kifizeti a
rendelést győződjön meg arról, hogy a rendelés PV értéke elérte a 100 PV- t vagy ennél többet.
• A promócióra való minősítésért a már feldolgozott regisztrációs rendelés után nincs mód a módosításra
(nem lehet változtatni, hozzátenni, más rendelésekkel összevonni).
• A regisztrációs időszakon kívül tett regisztrációs megbízások nem számítanak be a promócióra vonatkozó
minősítő regisztrációba. Kivételt nem teszünk.
• Ahhoz, hogy a regisztrációs rendelés a promócióba beszámítson, az átutalásos kifizetésnek legkésőbb
2018 május 5-ig be kell érkeznie. E tekintetben nem kerül sor kivételre.
• Az újraaktivált számlák NEM számítanak be a promócióba. Az újraaktivált számla az a számla, amely lejárt
és a promóció alkalmával újraaktivált.
• A regisztrációs csomag mindaddig beszámít, amíg eléri a 100 vagy ennél magasabb PV - t.

Webinárium részletek:
• Webinárium dátuma/ ideje: később lesz bejelentve.
• A webinárium csak angol nyelven áll rendelkezésre.
• Ha minősít a Dr. Hill által tartott exkluzív webináriumra, e-mailben kap értesítést, amely tartalmazni fog egy
egyedi linket. Ezt a linket nem oszthatja meg mással. Ha valaki megosztja a linket és a másik személy
kapcsolódik be először, elveszti a linket és senki más nem tudja megnézni a webináriumot. A linkre való
korai rákattintás nem befolyásolja a webináriumot.
• A webinárium előzetesen rögzítésre kerül, de élőben tehet fel kérdéseket Dr. Hill számára. Ez nem kerül
rögzítésre. Ha nem tudja a webináriumot élőben nézni, lemarad a kérdések és válaszok részről.
Ha jogosult a promócióra és nem kapta meg a termékeket, kérjük hívja az ügyfélszolgálatot vagy írjon egy rövid e-mailt az eupromotions@doterra.com
címre 2018. május 10 előtt. A dátum után erre már nincs lehetőség.

