
 

Zasady i warunki: 
• Zamówienie rejestracyjne to pierwsze zamówienie obejmujące opłatę rejestracyjną złożone przez nowego 

Wellness Advocate lub klienta (Wholesale).  
• PV NIE jest równe kosztowi zamówienia. Przed zlożeniem zamówienia nowy Wellness lub klient 

(Wholesale) musi sprawdzić, czy zamówienie wynosi 100 PV lub więcej. 
• Zamówień rejestracyjnych  nie można zmieniać ani łączyć w celu kwalifikowania się do promocji. 
• Zamówienie rejestracyjne złożone poza okresem rejestracji nie będzie liczyło się jako kwalifikujące do 

rejestracji w ramach promocji. Wyjątki nie będą respektowane.  
• Płatności przelewem elektronicznym muszą być zaksięgowane do 5 maja 2018 r. aby promocja była 

uwzględniona. Wyjątki nie będą respektowane.  
• Reaktywacja NIE LICZY się do tej promocji. Reaktywacja oznacza osobę, która została wcześniej 

zarejestrowana jako Wellness Advocate i chciałaby reaktywować swoje konto. 
• Zestaw rejestracyjny będzie zaliczony jeżeli będzie zawierał 100 PV lub więcej. 

Szczegóły dotyczące webinaru: 
• Webinar data/czas: Do ogłoszenia.
• Webinar będzie dostępny tylko w języku angielskim.
• Jeśli zakwalifikujesz się na webinar z Dr Hill otrzymasz e-mail z linkiem do webinaru. Nie możesz 

udostępnić tego linku innym osobom. Jeśli dana osoba udostępni link połączenie zostanie utracone i 
webinar nie będzie dostępny dla żadnych z tych osób. Kliknięcie linku na początku nie wpłynie na webinar. 

• Webinar zostanie wstępnie nagrany ale będzie można zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi na żywo 
przez Dr Hill. Jeśli nie możesz oglądać webinara na żywo, nie będzie możliwości zadawania pytań I 
otrzymywania odpowiedzi. 

Promocja rekrutacyjna 
Jak uzyskać: 
1. Zarejestruj się jako nowy członek Wellness Advocate lub klient (Wholesale) i złóż 
 zamówienie na 100 PV w okresie od 1 do 30 kwietnia 2018 roku. 
2. ZARÓWNO rejestrujący jak i nowo zarejestrowany otrzymają po 50 punktów. 

Dodatkowa premia dla rejestrującego: 
Zapisz trzy lub więcej osób w okresie od 1 do 30 kwietnia 2018 r.  i uzyskaj 50 punktów za 
każdego zarejestrowanego oraz dodatkowo dostęp do webinaru z Dr. Hill. 

Promocja rekrutacyjna 

Jeśli uważasz że zakwalifikowałeś się do tej promocji ale nie dostałeś promocyjnych produktów, prosimy zadzwonić do naszej obsługi klienta lub napisać 
e-mail do: eupromotions@doterra.com nie pożniej niz 10 Maja 2018.


