Promoţie de înrolare
Cum puteţi obţine punctele:

1. Înscrieţi-vă ca şi Consultant sau ca Membru şi faceţi o comandă de înrolare de 100 PV
între 1-30 aprilie 2018.
2. ATÂT persoana care înrolează cât şi persoana înrolată primesc câte 50 de puncte fiecare!

Bonus adiţional pentru persoana care înrolează:

Înscrieţi trei sau mai multe persoane între 1-30 aprilie 2018 şi veţi primi 50 puncte pentru
produse pentru fiecare persoană înrolată, după cum am menţionat mai sus. În PLUS veţi
avea acces la un webinar exclusiv cu dr. Hill.

Reguli şi condiţii:
• Comanda de înrolare: o comandă de înrolare este prima comandă plasată de un nou Consultant sau
Membru când se înscrie şi cumpără pachetul introductiv.
• Totalul PV nu este egal cu costul unei comenzi. Înainte de a face o comandă de înrolare, noul Consultant
sau Membru trebuie să verifice ca acea comandă să fie de cel puţin 100 PV.
• Comenzile de înrolare, odată plasate, nu se pot schimba, modifica sau combina pentru a obţine promoţia.
• Înrolările făcute în afara perioadei de înrolare nu se iau în considerare pentru promoţie. Nu se va face
nicio excepţie.
• Plata prin virament bancar trebuie să fie primită până pe data de 5 mai 2018 pentru a putea beneficia de
promoţie. Nu se va face nicio excepţie în această privinţă.
• Reactivările NU se iau în considerare pentru această promoţie. Reactivarea se referă la o persoană care a
fost înscrisă anterior ca şi Consultant şi ar dori să îşi reactiveze contul.
• Un kit de înrolare se ia în calcul atâta timp cât este de cel puţin 100 PV.

Detalii despre webinar:
• Data şi ora webinarului se vor anunţa ulterior.
• Dacă vă calificaţi pentru webinarul exclusiv cu dr. Hill, veţi primi un email cu un link unic pentru webinar.
Nu puteţi distribui acest link. Dacă veţi distribui linkul şi altcineva se autentifică primul, linkul va fi anulat şi
nimeni nu va mai putea să vadă webinarul. Dacă daţi click pe link mai devreme, acest lucru nu va
afecta webinarul.
• Webinarul va fi preînregistrat dar vom avea un timp de întrebări şi răspunsuri în direct cu dr. Hill care nu
este înregistrat. Dacă nu puteţi urmări webinarul în direct, veţi pierde partea de întrebări şi răspunsuri.
• Webinarul va fi disponibil doar în limba engleză.
În cazul în care consideraţi că vă calificaţi pentru această promoţie însă nu aţi primit produsele, vă rugăm sunaţi la serviciu clienţi, sau trimiteţi un e-mail
scurt la eupromotions@doterra.com nu mai târziu de 10 mai 2018. După această dată nu se vor mai face excepţii.

