
Payment Method (Selected method will be used for enrollment order and/or monthly Essential Rewards orders as applicable.)

SELECT PAYMENT METHOD:  VISA        MC        ADVANCE PAYMENT OTHER: (BANKTRANSFER set up via Europe Member Services; SEPA (AT/DE only) 
and PAYPAL via your VO (Virtual Office)

Toimitusosoite sama kuin yllä 

KATUOSOITE KAUPUNKI/OSAVALTIO/PROVINSSI POSTINUMERO MAA (PAKOLLINEN)

Hakemuksen tiedot

NIMI (SUKUNIMI, ETUNIMI – PAKOLLINEN)

KATUOSOITE (PAKOLLINEN) KAUPUNKI (PAKOLLINEN)

MAA (PAKOLLINEN)

KOTI- JA/TAI MATKAPUHELINNUMERO (TARVITAAN TOIMITUKSISTA ILMOITTAMISEEN)   TYÖPUHELINNUMERO FAKSI

SÄHKÖPOSTI (PAKOLLINEN)

KANSSAHAKIJA TAI TOIMINIMI (VALINNAINEN)

Tilin käyttötiedot

PIN (4 NUMEROA)

Rekrytoija (henkilö, joka tutustutti ja rekrytoi sinut YL-jäseneksi)  Sponsori (organisaatiossa suoraan yläpuolellasi oleva henkilö, voi myös olla sama kuin rekrytoija)

NIMI (SUKUNIMI, ETUNIMI – PAKOLLINEN) NIMI (SUKUNIMI, ETUNIMI – PAKOLLINEN)

JÄLLEENMYYJÄN NUMERO (PAKOLLINEN) JÄLLEENMYYJÄN NUMERO (PAKOLLINEN)

CREDIT CARD NO.

CARDHOLDER’S SIGNATURE CREDIT CARD BILLING ADDRESS

KEEP CARD ON FILE

x

ITEM NO. ER Order v.1 October 2017

SIGNATURE DATE ORDER PROCESSING DATE (1ST – 25TH if available)
x

MEMBER SERVICES UK TOLL FREE FROM A LANDLINE IN THE UK 0800 9179438| FAX +44 (0) 2038573431 | E-MAIL customercare@youngliving.com
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PERUUTTAMISOIKEUS 
Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. 
Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun te olette saanut tai osoittamanne kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut viimeisen tavaran fyysisesti hallintaansa. 
Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille (Young Living Europe B.V., Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands, asiakaspalvelu@youngliving.com, faksi: +44 (0) 2038573431) 
päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa malliperuuttamislomaketta, mutta mallilomakkeen 
käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisen määräajan päättymistä. 

Peruuttamisen vaikutukset 
Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme maksut, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta 
vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona saamme tietää päätöksestänne peruuttaa sopimus. Suoritamme 
palautuksen sillä maksuvälineellä, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu palautuksesta kustannuksia. 
Voimme lykätä maksun palautusta kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olette esittänyt näyttöä siitä, että olette lähettänyt tavarat takaisin, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi.Teidän 
on lähettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille Young Living Europe B.V., „YL Retoure“,  Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 
päivän kuluttua päivästä, jona ilmoitatte meille peruuttavanne tämän sopimuksen. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä. 

Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden 
luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

POSTINUMERO (PAKOLLINEN)

/
EXPIRATION DATE

Your payment can be made via your Virtual Office on www.youngliving.com or via phone through Member Services free from UK landline 0800 9179438. Payment 
must be made and cleared before any order is processed.

I hereby confirm that I have read, understood and accept this Essential Rewards Enrollment Agreement as set out overleaf and agree to 
purchase the above products on these terms.

I can cancel my contract in writing at any time and without giving reasons, as mentioned in the "NOTICE OF THE RIGHT TO CANCEL" below. 

Toimitustapa
ITÄVALTA, BELGIA, BULGARIA, KROATIA, KYPROS, TŠEKKI, TANSKA, VIRO, SUOMI, RANSKA, SAKSA, KREIKKA, UNKARI, IRLANTI, 
ITALIA, LATVIA, LIETTUA, LUXEMBURG, MALTA, ALANKOMAAT, PUOLA, PORTUGALI, ROMANIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, ESPANJA, 
RUOTSI, SVEITSI, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 

• ESSENTIAL REWARDS (ER) -TILAUS 1 KG TAI ALLE 4,99 € | 40 SEK | £4.39

YLI 1 KG 9,99 € | SEK 85 | £8.79

• PALKKIOPISTETILAUS* (ER-palkkiopisteiden käyttö) 25 KG TAI ALLE    4,99 € | SEK 25 | £4.39

ANDORRA, AZORIT, VALKO-VENÄJÄ, BOSNIA JA HERTSEGOVINA, KANARIANSAARET, FÄRSAARET, GIBRALTAR, ISLANTI**,
LIECHTENSTEIN, MAKEDONIA, MONACO, MONTENEGRO, NORJA**, VENÄJÄ, SAN MARINO, SERBIA, UKRAINA, VATIKAANI

• ESSENTIAL REWARDS (ER) -TILAUS 1 KG TAI ALLE  7.99 €

          YLI 1 KG  13,99 €

• PALKKIOPISTETILAUS* (ER-palkkiopisteiden käyttö) 25 KG TAI ALLE   4,99 €

* Essential Rewards -pistetilaukset
** Lisäksi 35 euron käsittelymaksu |  Enimmäispaino 25 kg/paketti  | Kaikki hinnat saattavat muuttua |

Kaikki toimitushinnat ei sis. ALV
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YOUNG LIVING -TUNNUS (Jos sinulla ei ole YL-tunnusta, luo ensin YL-tili tai ota yhteys rekrytoijaan)
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tai jos eri osoite



Maksutapa (Valittua maksutapaa käytetään liittymistilauksessa ja/tai kuukausittaisissa Essential Rewards -tilauksissa.)

VALITSE MAKSUTAPA  VISA        MC       ENNAKKOMAKSU MUU: (Euroopan jäsenpalveluiden kautta järjestetty PANKKISIIRTO; virtuaalitoimiston 
kautta tehty SEPA-maksu (vain Itävalta/Saksa) tai PAYPAL-maksu)

LUOTTOKORTIN NUMERO 

KORTIN HALTIJAN ALLEKIRJOITUS (vain jos 
valitaan luottokorttimaksu)

LUOTTOKORTIN LASKUTUSOSOITE

SÄILYTÄ KORTIN TIEDOT

x

Tuotenumero Määrä Hinta sis. ALV  Yhteensä sis. ALV Kuvaus

Essential Rewards -ohjelma
Haluan hyödyntää Young Livingin Essential Rewards -ohjelmaa. Lisätkää seuraavat tuotteet kuukausittaiseen Essential Rewards -tilaukseeni, ja lähettäkää 
tilaus minulle valittuna päivämääränä.

Essential Rewards -tilaus

ALLEKIRJOITUS PÄIVÄMÄÄRÄ TILAUKSEN KÄSITTELYPÄIVÄ (välillä 1.–25. päivä, jos mahdollista)
x

Valitse tilauksen käsittelypäivä: Jos mahdollista, käsittelemme Essential Rewards -tilauksesi automaattisesti joka kuukausi valitsemanasi päivänä. Jos 
käsittely ei ole mahdollista kyseisenä päivänä, tilaus lähetetään seuraavana arkipäivänä. Haluan saada tilaamani tuotteet automaattisesti joka 
kuukausi. Olen ilmoittanut haluamani tuotteet, käsittelypäivän ja maksutavan.

YMMÄRRÄN, ETTÄ VOIN VAIHTAA TUOTTEITA JA KÄSITTELYPÄIVÄÄ VIRTUAALITOIMISTOSSA TAI OTTAMALLA YHTEYDEN EUROOPAN 
JÄSENPALVELUIHIN. 

Vahvistan, että olen lukenut ja hyväksyn kääntöpuolella olevat Essential Rewards -hakemuksen sopimusehdot ja sitoudun ostamaan yllä kuvatut 
tuotteet näiden ehtojen mukaisesti.

Voin peruuttaa sopimuksen kirjallisesti 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta alla olevassa ”MALLIPERUUTTAMISLOMAKE” ilmoitetulla tavalla, ja 14 
päivän jälkeen voin peruuttaa sopimuksen milloin tahansa alla kohdassa 12 ilmoitetulla tavalla.

JÄSENPALVELUT, ILMAINEN SOITTO SUOMALAISESTA LANKAPUHELIMESTA Puh.: 0800 913 239 | FAKSI +44 (0) 2038573431 SÄHKÖPOSTI 
asiakaspalvelu@youngliving.com 

/
VIIMEINEN VOIMASSAOLOPÄIVÄMÄÄRÄ

Voit suorittaa maksun Virtuaalitoimiston kautta osoitteessa www.youngliving.com tai soittamalla asiakaspalveluun ilmaiseksi suomalaisesta 
lankapuhelimesta. Tilauksen käsittely edellyttää, että maksu on suoritettu ja hyväksytty.

Toimitus sis. ALV 

Tilaus yhteensä sis. ALV
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(a) liittymällä ohjelmaan ja hyväksymällä tämän sopimuksen verkossa osoitteessa YoungLiving.com tai 
(b) ottamalla yhteyden jäsenpalveluihin (käyttämällä alla mainittuja yhteystietoja), antamalla hakemustietonsa ja lähettämällä tämän sopimuksen allekirjoitettuna jäsenpalveluihin 30 päivän kuluessa 
Essential Rewards -ohjelmaan liittymisestä. Jos liityt puhelimitse, mutta jätät tämän allekirjoitetun sopimuksen lähettämättä, Essential Rewards -jäsenyytesi peruutetaan ja tämä sopimus irtisanotaan.
Jäsenpalvelujen osoite:
Young Living B.V., Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands, Puh.: 0800 913 239
2. Kuukausittainen tilaus
Osallistuja suostuu tekemään hänelle lähetettävän vähintään 50 PV:n (henkilökohtainen myyntivolyymi) Young Living -tuotteiden tilauksen. Jokaiselle tilaukselle on määritettävä toimitus joko osallistujalle tai 
Young Living Will Call -toimipisteeseen noutoa varten. Valitut tuotteet lähetetään annettuun osoitteeseen joka kuukausi, ellei tuotevalintaa muuteta Young Livingin virtuaalitoimistossa osoitteessa 
www.youngliving.com tai soittamalla tai lähettämällä sähköpostia Euroopan jäsenpalveluihin. 
Osallistujat voivat tehdä muutoksia Essential Rewards -tilaukseen, maksutapaan ja toimitusosoitteeseen joko 
(a) tekemällä muutokset uudessa virtuaalitoimistossa (NVO) vähintään viisi työpäivää ennen seuraavaa käsittelypäivää tai 
(b) lähettämällä kirjallisen ilmoituksen muutoksista (sähköpostilla) Young Livingille vähintään viisi työpäivää ennen seuraavaa käsittelypäivää.
Muutokset, joista ilmoitetaan sähköpostilla alle viisi päivää ennen seuraavaa käsittelypäivää, tulevat voimaan seuraavan kuukauden Essential Rewards -tilaukselle. Jos normaali lähetyspäivä osuu 
viikonlopulle, vapaapäivälle tai muulle päivälle, jolloin Young Living on suljettuna, tilaus lähetetään seuraavana työpäivänä tämän jälkeen. 

3. Toimituskulujen alennus
Essential Rewards -jäsenet hyötyvät alennetuista toimituskuluista. Ajantasaiset Essential Rewards -tilausten toimituskulut löytyvät virtuaalitoimistosta. Toimituskuluihin ja alennuksiin voidaan tehdä 
muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. 

4. Essential Rewards -palkkiopisteet
Osallistuja saa Essential Rewards -palkkiopisteitä (jäljempänä ”pisteet”) joka kuukausi, jolloin hän ostaa vähintään 50 PV:n arvosta tuotteita Essential Rewards -palkkiopisteohjelman kautta. Pisteet 
myönnetään osallistujan Essential Rewards -palkkiopistetilauksen PV:n ja peräkkäisten Essential Rewards -palkkiopisteohjelmaan osallistumiskuukausien määrän mukaan seuraavaa aikataulua 
noudattaen: 
a. Ensimmäisten kolmen peräkkäisen osallistumiskuukauden aikana: 10 % Essential Rewards -palkkiopistetilauksen PV:stä 
b. Neljännen ja 24:nnen peräkkäisen osallistumiskuukauden välillä: 20 % Essential Rewards -palkkiopistetilauksen PV:stä 
c. 24:n peräkkäisen osallistumiskuukauden jälkeen: 25 % Essential Rewards -palkkiopistetilauksen PV:stä 

□  I confirm that I have read, understood and accept the terms and conditions of the Essential Rewards Agreement as set out overleaf. 

□  I understand and agree that by entering this agreement and enrolling in the Essential Rewards program, I will receive and be charged for an automated, monthly 
product order (which I can customise) during each month of my Essential Rewards programme membership.

Osallistujan allekirjoitus Päivämäärä

□ Vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt ja hyväksyn kääntöpuolella kuvatut Essential Rewards -sopimuksen ehdot. 

□  Ymmärrän ja hyväksyn, että tekemällä tämän sopimuksen ja liittymällä Essential Rewards -ohjelmaan saan automaattisen, kuukausittaisen tuotetilauksen (jota 
voin muokata), josta minua veloitetaan kuukausittain Essential Rewards -ohjelman jäsenyyden aikana.
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Essential Rewards -sopimus 

Tämä Essential Rewards -sopimus on solmittu yllä nimetyn henkilön (jäljempänä ”jälleenmyyjä” tai ”osallistuja”) sekä Young Living Europe Limitedin (jäljempänä ”Young Living” tai 
”yhtiö”) välillä. Palkkiojärjestelmä liitetään osaksi Essential Rewards -sopimusta. 

1.  Liittyminen 
Jälleenmyyjä voi liittyä Essential Rewards -ohjelmaan 

Young Living pidättää oikeuden harkintansa mukaan muokata pisteidenlaskuaikataulua ilman ilmoitusta ja mistä syystä tahansa. Voimassa oleva pisteidenlaskuaikataulu on nähtävissä Young Livingin 
virtuaalitoimistossa. 

5. Pisteiden lunastaminen
Pisteitä voi lunastaa kahden peräkkäisen osallistumiskuukauden jälkeen, ja niitä voi käyttää vain täyden PV-arvon tuotteisiin. Pisteet vastaavat yleensä yhtä tukkukaupan dollaria, eikä niitä voi käyttää 
toimituskuluihin ja veroihin. Vaikka ansaittavien pisteiden määrälle ei ole rajoitusta, kuukaudessa voi lunastaa enintään 375 pistettä. Essential Rewards -palkkiopisteillä ostettuja tuotteita ei lasketa 
henkilökohtaiseen tai organisaation myyntivolyymiin. Pisteet voi lunastaa osallistujan NVO-virtuaalitoimiston kautta tai ottamalla yhteyden Euroopan jäsenpalveluihin.

6. Kanta-asiakaslahjojen ansaitseminen
Tekemällä automaattisesti peräkkäisiä Essential Rewards -tilauksia osallistujat voivat ansaita ainutlaatuisia lahjoja. Osallistuja on oikeutettu tällaisiin lahjoihin, kun hän on tehnyt Essential Rewards -tilauksia 
peräkkäin kolmena, kuutena, yhdeksänä ja kahtenatoista kuukautena sekä ensimmäisten kahdentoista kuukauden jälkeen vuosittain jokaiselta kahdeltatoista kuukaudelta. Young Living pidättää oikeuden 
tehdä muutoksia lahjoihin, lahjojen myöntämisaikoihin ja/tai kanta-asiakaslahjojen antamiseen ilman etukäteisilmoitusta ja mistä syystä tahansa. Kanta-asiakaslahjat lähetetään lahjan ansaitsemiskuukauden 
jälkeisenä kuukautena. 

7. Automaattinen maksu
Allekirjoittamalla tämän sopimuksen etupuolella olevan hakemuksen osallistuja antaa Young Livingille luvan veloittaa automaattisesti osallistujan maksukortilta tai muulta valitulta maksutavalta summan, 
joka vastaa kunkin ER-tilauksen summaa sekä toimitus- ja käsittelykuluja ja arvonlisäveroa.  Summa voidaan veloittaa maksukortilta tai muulta maksutavalta enintään seitsemän päivää ennen käsittelypäivää. 
Young Living voi irtisanoa tämän sopimuksen ilman eri ilmoitusta, jos osallistujan ilmoittama maksukortti tai muu valittu maksutapa vanhenee tai peruutetaan tai jos kortin myöntänyt pankki hylkää maksun 
mistä tahansa syystä. Jos YL ei kolmeen peräkkäiseen kuukauteen saa maksua, oletamme automaattisesti, että ER-tilausta ei enää haluta jatkaa. Tällöin YL peruuttaa ER-sopimuksen jälleenmyyjän kanssa 
neljäntenä kuukautena. Kaikki jäljellä olevat ER-pisteet menetetään. 

8. Maksutapa
Osallistuja suostuu ilmoittamaan ja säilyttämään kelvollisen maksutavan jäsentilillä. Kelvollisia maksutapoja ovat debit-/credit-kortti (Visa tai MasterCard ja kortin viimeinen voimassaolopäivä), pankkisiirto tai 
PayPal-maksu. Saksassa tai Itävallassa olevat jälleenmyyjät voivat myös käyttää suoraveloitusta/SEPA-maksua SEPA-valtuutuksen lähetettyään. YL-tilillä olevia pisteitä voi käyttää vain ottamalla yhteyden 
jäsenpalveluihin puhelimitse tai sähköpostitse. 

9. Tuotteen saatavuus
Tilaukset toimitetaan saatavuuden mukaan.  Osa Essential Rewards -ohjelman tilaukseen valituista tuotteista saattaa poistua myynnistä. Tällaisessa tilanteessa Young Living yrittää ilmoittaa sinulle 
muutoksesta ja jatkaa muiden tuotteiden lähettämistä. On omalla vastuullasi varmistaa, että tilaamasi tuotteet ovat lähetyksen aikaan saatavilla. Olet itse vastuussa siitä, että tilauksen PV on ohjelman 
vaatimusten mukainen. Tilauksesi toimitetaan sinulle noin 10 työpäivän kuluessa tilauksen tekemisestä (riippuen toimitusmaasta) ja maksamisesta, ellet saa ilmoitusta mahdollisesta viiveestä. Osallistujat 
voivat halutessaan ottaa käyttöön NVO-virtuaalitoimiston PV Assistant -apuohjelman, joka lisää automaattisesti osallistujan valitsemat tuotteet, jos tilauksen PV alittaa tietyn rajan. Osallistuja määrittää itse 
tämän rajan. PV Assistant -palvelun käyttö on valinnaista. Jotta saat täyden hyödyn tästä ohjelmasta, suosittelemme muutosten tekemistä Essential Rewards -tilauksiin vähintään viisi työpäivää ennen 
seuraavaa käsittelypäivää.

10.  Hinnoittelu
Young Living pidättää oikeuden muuttaa tuotevalikoimansa tuotteiden hintoja sekä lopettaa minkä tahansa tuotteen valmistuksen. Tämä koskee myös tuotteita, jotka on valittu ER-tilauksen osaksi.  
Hintamuutoksista ilmoitetaan viimeistään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa.  Young Living jatkaa valittujen tuotteiden toimittamista hintamuutoksen jälkeen, ellei osallistuja muuta tilaustaan viimeistään 
5 työpäivää ennen seuraavaa lähetyspäivää.  Young Living varaa myös oikeuden muuttaa toimituskuluja ilmoittamalla asiasta 30 päivää etukäteen.  Young Living ei anna ennakkoilmoituksia tuotteiden 
valmistuksen lopettamisesta.  Arvonlisäverokannat voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

11.  Tilauksen peruuttaminen ja palautukset
Young Livingin käyttöehdoissa määritetty takaisinosto-/palautustakuu ei kata Essential Rewards -pisteillä ostettuja tuotteita, eikä niitä hyvitetä millään tavalla. Young Living B.V., Peizerweg 97, 9727AJ 
Groningen, Netherlands, takaa jokaisen tuotteen laadun ja vaihtaa, hyvittää tai korvaa kaikki valmistusvikaiset tuotteet, jotka palautetaan (30 päivän kuluessa siitä, kun jälleenmyyjä on vastaanottanut ne) 
Young Livingille. Yllä kuvattu takuu ja kääntöpuolella kuvatut peruutusoikeudet eivät vaikuta lain mukaisiin oikeuksiisi.  Essential Rewards -tilauksen peruutus tai palautus (paitsi jos se korvataan toisella ER 
Rewards -tilauksella saman kuukauden aikana) nollaa ohjelman aikana ansaitun pisteiden prosenttimäärän alkuperäiseen 10 %:iin. Tilauksen kautta ansaitut Essential Rewards -pisteet mitätöidään. Ilmaisten 
lahjojen laskuri (3, 6, 9, 12 jne. kuukautta) nollataan, mutta jo annettuja ilmaisia lahjoja ei anneta uudestaan. 

12. Sopimuksen peruuttaminen
Osallistuja voi peruuttaa osallistumisensa ohjelmaan milloin tahansa ottamalla yhteyden Euroopan jäsenpalveluihin yllä ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Peruutus tulee voimaan sen kalenterikuukauden 
aikana, jona Young Living vastaanottaa ilmoituksen, edellyttäen, että peruutusilmoitus vastaanotetaan viisi päivää ennen käsittelypäivää. Jos osallistuja ei ilmoita peruuttamisesta Euroopan jäsenpalveluihin, 
osallistujan Essential Rewards -tilauksen lähettämistä ja veloittamista jatketaan. Osallistuminen Essential Rewards -ohjelmaan perutetaan ilman suostumusta ja siitä ilmoittamatta, jos (a) maksukortti, jolta 
tuotetilaukset veloitetaan, vanhentuu, hylkää maksun, peruutetaan tai muuten poistetaan käytöstä, (b) pankkisiirtomaksu peruutetaan (veloitetaan takaisin) tai (c) muu hyväksytty maksutapa peruutetaan tai 
sen käyttö ei onnistu. Mistä tahansa syystä johtuva peruuttaminen mitätöi kaikki käyttämättömät Essential Rewards -pisteet ja palauttaa kuukausittaisen ohjelmaan osallistumisen nollaan. Young Living voi 
lopettaa ohjelman ilman etukäteisilmoitusta. Tämä sopimus ei korvaa tai muokkaa heidän Young Living -jälleenmyyjäsopimuksensa ehtoja.

13. Tietosuoja
Tietosuoja: Young Living sekä Young Living -jälleenmyyjäverkosto (jäljempänä yhteisnimitys ”me”) käsittelevät annetut tiedot itsenäisesti. Niitä käytetään osallistujien tilausten käsittelyyn sekä yleisiin 
hallinto-, markkinointi-, tilastointi- ja ylläpitotarkoituksiin.  Näitä tehtäviä varten välitämme osallistujan tiedot edustajille sekä ulkopuolisille tahoille, jotka suorittavat tehtäviä puolestamme. Osa heistä sijaitsee 
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, erityisesti Yhdysvalloissa. Osallistuja on tietoinen siitä, että yhtiö siirtää tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle [Yhdysvaltoihin], ja ymmärtää, että Euroopan 
talousalueen ulkopuoliset maat eivät ehkä tarjoa tällaisille tiedoille saman tasoista suojaa kuin Yhdistynyt kuningaskunta.  Osallistuja voi pyytää tietoja edustajista ja ulkopuolisista tahoista ottamalla meihin 
yhteyttä kääntöpuolella olevan osoitteen kautta.  Osallistuja hyväksyy, että yhtiö voi antaa osallistujan tiedot vaihtoehtoiselle jälleenmyyjälle, jos nykyinen organisaatiossa osallistujan yläpuolella oleva 
jälleenmyyjä (sponsori) ei enää toimi Young Living -jälleenmyyjänä.  Data Protection Act 1998 -lain mukaisesti osallistuja voi pyytää meiltä kopiota hänestä säilyttämistämme tiedoista (pientä veloitusta 
vastaan) ja korjata tiedoissa olevat virheet ottamalla meihin yhteyttä kääntöpuolella olevan osoitteen kautta.  Organisaatiossa osallistujan yläpuolella oleva jälleenmyyjä (sponsori) voi ottaa yhteyttä 
osallistujaan ja kertoa lisätietoja tarjoamistamme palveluista, kutsua hänet tilaisuuksiin tai pyytää palautetta palveluistamme ja tuotteistamme. Organisaatiossa yläpuolella olevan sponsorin yhteydenotot voi 
estää virtuaalitoimiston asetuksista. 



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

MALLIPERUUTTAMISLOMAKE 
(täyttäkää ja palauttakaa tämä sivulla 4/4 oleva lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa 
sopimuksen)  

— Vastaanottaja Young Living Europe B.V. „MyYL Retoure“, Albert Harkemaweg 66, 9831 TA Aduard, The 
Netherlands customercare@youngliving.com, faksi: +44 (0) 2038573431

— Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka 
koskee seuraavien tavaroiden toimittamista (*) / seuraavan palvelun suorittamista (*), 
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________

— Tilauspäivä (*)/Vastaanottopäivä  (*),______________________________
— Tilausnumero________________________________
— Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*), ________________________________

— Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*), _________________________________________

— Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake täytetään paperimuodossa),

— Päiväys 

(*) Tarpeeton yliviivataan.
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