
 

Podmienky a pravidlá:
• Registračná objednávka: Registračná objednávka je prvá objednávka zadaná wellness konzultantom alebo 

veľkoobchodným zákazníkom, ktorá obsahuje privítací balíček.
• PV sa NEROVNÁ cene objednávky. Pred ukončením objednávky sa nový wellness advokát či 

veľkoobchodný zákazník musí ubezpečiť, že objednávka má minimálnu hodnotu 100 PV.
• Registračné objednávky sa nemôžu meniť, upravovať či kombinovať po zadaní do systému, ak chcete aby 

Vás kvalifikovali na túto akciu.
• Registračné objednávky, ktoré nie sú zadané v čase, keď akcia prebieha, sa nebudú môcť kvalifikovať 

na túto akciu. Výnimky nebudú povolené. 
• Ak sa chcete kvalifikovať na túto akciu a platíte bankovým prevodom, je potrebné, aby sme mali peniaze 

zapísané na našom účte do 5. mája 2018. Výnimky nebudú povolené.
• Reaktivácie NEBUDÚ započítané do tejto akcie. Reaktivácia je aktivácia už vytvoreného wellness 

konzultanta, ktorého účet bol zrušený či pozastavený.
• Registračný balíček bude akceptovateľný ak je jeho hodnota minimálne 100 PV.

Podrobnosti o webinári: 
• Dátum a čas webinára: Oznámime čoskoro.
• Tento webinár bude len v anglickom jazyku.
• Ak sa kvalifikujete na exkluzívny webinár s doktorom Hillom, dostanete od nás email s jedinečným odkazom 

(linkom) s prístupom na webinár. Tento odkaz nemôžete zdieľať s inými ľuďmi. Ak ho budete zdieľať 
a človek, ktorému ste ho poslali sa prihlási skôr ako Vy, Váš odkaz prestane fungovať a na webinár sa už 
nebude dať vstúpiť. Ak sa na webinár prihlásite skôr, webinár sa skôr nezačne.

• Webinár bude nahratý dopredu, ale bude v ňom časť na otázky a odpovede s doktorom Hillom, ktorá 
nebude nahratá. Ak webinár nemôžete pozrieť naživo, nebudete môcť vidieť časť s otázkami a odpoveďami. 

Registračná akcia
Ako sa kvalifikovať:
1. Zaregistrujte sa ako nový dōTERRA wellness konzultant alebo veľkoobchodný zákazník a urobte 
 objednávku v minimálnej hodnote 100 PV v období od 1. do 30. apríla 2018.
2. Každý novo zaregistrovaný člen ako i jeho registrátor dostane po 50 produktových bodov!

Additional bonus for enroller:
Zaregistrujte troch či viac ľudí v čase od 1. do 30. apríla 2018 a za každého získajte 50 produktových bodov, 
tak ako sme to vysvetlili vyššie. Zároveň tiež získate vstup na exkluzívny webinár s doktorom Hillom.

Registračná akcia

Ak máte pocit, že ste sa kvalifikovali na tú akciu a nedostali ste bezplatné produkty, prosíme Vás, aby ste kontaktovali náš zákaznícky servis na emailovej 
adrese eupromotions@doterra.com najneskôr do 10. mája 2018. Výnimky nebude možné udeliť po tomto dátume.


