Včlanitvena promocija
Kaj pridobimo:

1. Včlanite novega dōTERRA Wellness Advocate ali Wholesale Customer z naročilom
v vrednosti najmanj 100 PV med 1. in 30. aprilom 2018.
2. OBA: včlanitelj in včlanjen prejmeta vsak 50 točk!

Dodatni bonus za včlanitelje:

Včlanite tri ali več ljudi med 1. in 30. aprilom 2018 in prejmite 50 točk za vsakega
včlanjenega, PLUS dostop do ekskluzivnega spletnega predavanja Dr. Hill-a.

Pravila in pogoji:
• Včlanitveno naročilo: je prvo naročilo, ki ga ob vpisu odda nov Wellness Advocate ali Wholesale Customer
in vključuje pozdravni paket.
• PV NI enak stroškom posameznega nakupa. Pred zaključkom včlanitvenega naročila se mora nov Wellness
Advocate ali Wholesale Customer prepričati, da naročilo znaša 100 PV ali več.
• Včlanitvenega naročila po oddaji ni možno spreminjati, popravljati ali naročila združevati tako, da bi
pridobili pravico do promocije.
• Včlanitvena naročila oddana izven promocijskega obdobja ne bodo upoštevana pri promociji. Izjem ne bo.
• Bančna nakazila morajo biti prejeta najkasneje do 5. maja 2018, da se upoštevajo pri promociji. Tudi tukaj
izjem ne bo.
• Ponovne aktivacije članov NE štejejo za promocijo. Reaktiviran je tisti posameznik, ki je že bil Wellness
Advocate in bi rad ponovno aktiviral svoje članstvo in uporabo računa.
• Včlanitveni paket se upošteva, kadar je vreden 100 PV ali več.

Podrobnosti spletnega predavanja:
• Datum/čas: bosta potrjena naknadno.
• Spletno predavanje bo na voljo zgolj v angleškem jeziku.
• V kolikor boste upravičeni do ekskluzivnega spletnega predavanja Dr.Hill-a, boste prejeli elektronsko sporočilo s
posebno povezavo do predavanja. Povezave ne morete deliti. V kolikor bi posameznik povezavo delil in se drug
posameznik kot prvi prijavi v sistem, postane povezava neveljavna in nihče drug ne bo mogel s to povezavo
dostopati do spletnega predavanja. Predčasno odpiranje povezave nima vpliva na spletno predavanje.
• Predavanje bo posneto, po predavanju je z Dr.Hill-om predviden pogovor v živo, z možnostjo postavljanja
vprašanj. V kolikor si predavanja ne boste ogledali v živo, boste vprašanja in odgovore zamudili, saj ta del
ne bo sneman.
V kolikor menite, da ste upravičeni do promocije, a izdelkov niste prejeli, pokličite center za pomoč strankam ali pošljite elektronsko pošto na
eupromotions@doterra.com, najkasneje do 10. maja 2018. Reklamacije po tem datumu ne bodo upoštevane.

