Promocija Včlanitev
Kako si pridobiti:
• Včlanite 4 nove Wellnes Advocate ali Wholesale Customerje, vsakega z najmanj
100 PV, med 1. in 31. majem 2018 in prejmite 5ml jasmina.
• Včlanite 7 novih Wellnes Advocatov ali Wholesale Customerjev, vsakega z najmanj
100 PV, med 1. in 31. majem 2018 in prejmite 5ml vrtnice.
• Včlanite 11 novih Wellnes Advocatov ali Wholesale Customerjev, vsakega z najmanj
100 PV, med 1. in 31. majem 2018 in prejmite 5ml vrtnice in 5 ml jasmina.
Pravila in pogoji:
• Zunanje stranke (Retail Customer) ne štejejo kot včlanitev in v kvaliﬁkacijo.
• Ponovne aktivacije ne štejejo pri tej promociji. V tej točki ne bo nikakršnih izjem.
• Včlanitveno naročilo: je prvo naročilo, ki ga odda nov Wellness Advocate ali
Wholesale Customer in vsebuje včlanitveni paket oziroma naročnino (20€).
• PV NI enak strošku naročila. Pred zaključkom posameznega naročila se mora
Wellness Advocate ali Wholesale Customer prepričati, da je naročilo 100 PV
ali več.
• Včlanitvena naročila, za tem ko so enkrat oddana, ne smejo bita spremenjena,
popravljena ali združena za potrebe promocije.
• Plačila prek bančnih nakazil morajo biti prejeta najkasneje do 10. junija 2018, da
včlanitev šteje za promocijo. V tej točki ne bo nikakršnih izjem.
• Wellness Advocate ali Wholesale Customer mora hraniti podatke o vseh včlanitvah
najmanj do 15. junija 2018, da se lahko kvaliﬁcira. Poročilo o vseh včlanitvah ne bo
narejeno pred 15. junijem, zato je potrebno do tega datuma hraniti vso
dokumentacijo.
• Olja bodo vsem, ki se bodo zanje kvaliﬁcirali, poslana
najkasneje v začetku avgusta 2018.
• Včlanitve izven kvaliﬁkacijskega obdobja (1.-31-. maj
2018) ne štejejo kot kvaliﬁkacijske včlanitve.
Izjem ne bo.
Za morebitna vprašanja o tej promociji prosimo pošljite
elektronsko pošto na naslov eupromotions@doterra.com ali se
obrnite na pomoč za stranke. Zaloge teh zelo redkih olj so
omejene, zato izjem ne moremo zagotavljati.
Prosim ponovno preverite vsa zapisana pravila in upoštevajte
podana navodila.

