Hűség Program
A dōTERRA Hűség Programjával (LRP ) ingyenes termék kredithez juthat a program keretében megvásárolt
havi rendelése után . A Hűségprogram résztvevőjeként rögtön elkezd termék krediteket gyűjteni , amiket a
készpénzhez hasonlóan dōTERRA termékek megvásárlására lehet felhasználni. Minél tovább vesz részt a
programban, annál több kreditet kap, akár a havi Hűségprogram rendelésének a 30%-áig! (Részletek a Szabályok és Feltételek
résznél.)

Hűség Kreditek

Szeretne részt venni a Gyorsinduló
Hűségprogramban?
Azok a Tanácsadók, akik a regisztrációtól számított
30 napon belül megvásárolják a Természetes
Megoldások csomagot ( Natural Solution kit) és
rendelkeznek egy 100 PV értékű LRP
megrendeléssel, azok a következő hónapban a
következőket fogják kapni:
• 100 LRP pont
• A kedvezmény mértéke 15%-ra nő

További előny: A hónap terméke
Minden egyes legalább 125 PV értékű és az adott hónapban 15-én vagy az
előtt teljesített havi LRP megrendelés mellé egy ingyen terméket adunk!

Hűség kreditek
• Nincs kapkodás, a havonta használt dōTERRA termékeit automatikusan megküldjük
Önnek
• Az LRP megrendelése PV értékének, akár a 30%-át is megkaphatja termék kredit
formájában



• Váltsa be az LRP termék krediteket dōTERRA termékekre
• A kiszállítás napja előtt bármikor megváltoztathatja az LRP megrendelésének az

összetételét
• Kényelmesen teljesítheti a havi PV és bónuszra való minősülési követelményeket
• A személyesen szponzorált vásárlók és tanácsadók számára egy erőteljes hűségprogram

ösztönző
• A mydoterra.com webirodájában megnézheti és felhasználhatja a hűségpontjait

Azok a Tanácsadók, akik a regisztrációtól számított 30
napon belül megvásárolják az Olaj Terjesztő csomagot
(Oil Sharing kit) vagy a Minden Olaj csomagot (Every Oil
kit) és rendelkeznek egy 100 PV értékű LRP
megrendeléssel, azok a következő hónapban a
következőket fogják kapni:
• 200 LRP pont
• A kedvezmény mértéke 20%-ra nő
Azok a Tanácsadók, akik a regisztrációtól számított
30 napon belül megvásárolják az Business Leader
csomagot és rendelkeznek egy 100 PV értékű LRP
megrendeléssel, azok a következő hónapban a
következőket fogják kapni:
• 400 LRP pont
• A kedvezmény mértéke 25%-ra nő
* A pontok a regisztrációt követő 60 nap után válthatók be.
Ha az LRP megrendelés a 60 napon belül törlésre kerül,
akkor az új Tanácsadó nem fog jutalompontokat kapni.
azok az új Tanácsadók, akik megvásárolják ezeket
Kizárólag
a konkrét belépő csomagokat minősülnek a Gyorsinduló

Hűségprogramra. A Gyorsinduló Hűségprogram
megrendelések nem LRP megrendelések és nem számítanak
bele a 3-as erő bónuszba vagy más LRP jutalmakba.

• Az LRP megrendelések kiküldési napját elseje és 28-a közötti időszakra lehet beállítani

Szabályok és feltételek
• A termék kreditek gyűjtéséhez legalább 50PV értékű havi LRP
megrendelés szükséges

• Minden
termék kredit és százalék az LRP törlésével szintén törlése kerül


• A Hűségprogram %† szint és a korábban összegyűjtött pontok
megtartásához havonta legalább 1PV* értékű LRP megrendelés
szükséges

 LRP kredittel megvásárolt termékek nem eladásra vannak
• Az

• Az összegyűjthető havi pontok mennyisége nincs limitálva

• A termékpontok a keletkezésüktől számított 12 hónapon belül
elévülnek

• A termék kreditek pénzre nem válthatók és nem átruházhatók
• Az LRP megrendelést az európai ügyfélszolgálat telefonos felhívásával
lehet törölni



• A termékpontokat kizárólag teljes PV pontértékkel rendelkező

termékek megvásárlására lehet felhasználni

 termékpontokkal megrendelt termékeknek nincs PV értéke
• Az
• A beváltási díj 2 € 100 pontonként, illetve fizetendő az adó, szállítási
költség
és a kezelési költség

• Mielőtt a pontok beválthatóak lennének a résztvevőnek előtte 60
napig LRP programon kell lennie

*A pontok gyűjtéséhez az LRP megrendelésnek egyenként
legalább 50 PV értékűnek kell lennie
† A Hűségprogram kedvezmény % növeléséhez az LRP
megrendelésnek egyenként legalább 50 PV értékűnek kell
lennie.

Csatlakozzon még ma! Lépjen be a www.mydoterra.com honlapra vagy hívja az európai ügyfélszolgálatot
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