
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)

Pristatymo informacija  kaip nurodyta aukščiau

GATVĖ MIESTAS / RAJONAS / KAIMAS PAŠTO KODAS ŠALIS (PRIVALOMAS LAUKAS)

Paraiškos informacija

VARDAS (VARDAS, PAVARDĖ – PRIVALOMAS LAUKAS)

GATVĖ (PRIVALOMAS LAUKAS) MIESTAS (PRIVALOMAS LAUKAS)

ŠALIS (PRIVALOMAS LAUKAS)

NAMŲ IR (ARBA) MOBILIOJ O TELEFONO NR. (PRIVALOMA UŽPILDYTI, KAD GAUTUMĖTE PRANEŠIMUS APIE PREKIŲ PRISTATYMĄ)    DARBO TELEFONO NR. FAKSO NR.

EL. PAŠTAS (PRIVALOMAS LAUKAS)

BENDRAPAREIŠKĖJAS ARBA Į MONĖS PAVADINIMAS (NEPRIVALOMA)

Prisijungimo prie paskyros informacija

PIN KODAS (4 SKAITMENYS)

Užregistravęs narys (Jus su YL supažindinęs ir užregistravęs narys)  Rėmėjas (aukštesnio rango narys, gali būti ir Jus užregistravęs asmuo)

VARDAS, PAVARDĖ (VARDAS, PAVARDĖ – PRIVALOMAS LAUKAS) VARDAS, PAVARDĖ (VARDAS, PAVARDĖ – PRIVALOMAS LAUKAS)

PLATINTOJO NR. (PRIVALOMAS LAUKAS) PLATINTOJO NR. (PRIVALOMAS LAUKAS)

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

Essential Rewards paraiškos forma - puslapis 1
LIETUVAL - LITHUANIA

YOUNG LIVING EUROPE B.V. | PEIZERWEG 97 | 9727AJ GRONINGEN | NETHERLANDS | Tel. 08800 30914, faks. 0044 (0)2038 573431 | 
Į monės registracijos KVK-nummer 73123404 | NL859364409B01 

TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES 
Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties. 
Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią J ūs fiziškai į gyjate ar J ūsų nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai į gyja paskutinę prekę Norėdamas 
pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties J ūs turite mums (Young Living Europe B.V., Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands, 
lithuania@youngliving.com, Faksas: +44 (0) 2038573431) pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu 
laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog J ūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate 
savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui. 

Sutarties atsisakymo pasekmės
Jei J ūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai praneš ėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime J ums 
iš J ūsų gautus pinigus, į skaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas J ums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). 
Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį J ūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent J ūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju J ūs 
neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba J ūs pateiksite į rodymų, kad išsiuntėte prekes, 
atsižvelgiant į tai, kas į vyksta anksčiau.J ūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai praneš ėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, 
išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas mums Young Living Europe B.V. „MyYL Retoure“, Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands. Terminas laikomas į vykdytu, jeigu J ūs prekes 
išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų laikotarpiui. 

Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. J ūs atsakote tik už prekių vertę, sumažėjusią dėl veiksmų, nebūtinų nustatyti, koks yra prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia.

PAŠTO KODAS (PRIVALOMAS LAUKAS)

/
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. 

Pristatymo būdas
AUSTRIJA, BELGIJA, BULGARIJA, KROATIJA, KIPRAS, ČEKIJA, DANIJA, ESTIJA, SUOMIJA, PRANCŪZIJA, VOKIETIJA, 
GRAIKIJA, VENGRIJA, AIRIJA, ITALIJA, LATVIJA, LIETUVA, LIUKSEMBURGAS, MALTA, NYDERLANDAI, LENKIJA, 
PORTUGALIJA, RUMUNIJA, SLOVAKIJA, SLOVĖNIJA, ISPANIJA, ŠVEDIJA, ŠVEICARIJA, JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

• ESSENTIAL REWARDS (ER) UŽSAKYMAS IKI  1KG 4,99 € | SEK 40 | £4,39
VIRŠ 1KG 9,99 € | SEK 85 | £8,79

• UŽSAKYMAS REWARD TAŠKAIS* (išleidžiant ER lojalumo taškus) IKI  25KG  4,99 € | SEK 25 | £4,39
ANDORA, AZORŲ SALOS, BALTARUSIJ A, BOSNIJ A IR HERCEGOVINA, KANARŲ SALOS, FARERŲ SALOS, GIBRALTARAS, ISLANDIJ 
A**, LICHTENŠTEINAS, MAKEDONIJ A, MONAKAS, J UODKALNIJ A, NORVEGIJ A**, RUSIJ A, SAN MARINAS, SERBIJ A, UKRAINA, 
VATIKANAS

• ESSENTIAL REWARDS (ER) UŽSAKYMAS IKI 1KG 7.99 €

         VIRŠ  1KG 13,99 €

• UŽSAKYMAS REWARD TAŠKAIS* (išleidžiant ER lojalumo taškus) IKI 25KG  4,99 €

* Essential Rewards taškų užsakymai
** Taikomas papildomas 35 EUR aptarnavimo mokestis |  Maksimalus pakuotės svoris – 25 kg  | Visi įkainiai gali keistis

Visuose pristatymo įkainiuose PVM neįskaičiuotas
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YOUNG LIVING ID (J eigu neturite YL ID numerio, susikurkite YL paskyrą arba susiekite su J us užregistravusiu nariu.)
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ITEM NO. ER Order LT v.1 2018

jeigu skiriasi:



Mokėjimo būdas (Pasirinktas būdas bus naudojamas registracijos užsakymui ir (arba) mėnesiniams Essential Rewards 
užsakymams, kai taikoma.)

Pasirinkti mokėjimo būdą  VISA        MC       IŠANKSTINIS MOKĖJIMAS KITA: (BANKINIS PAVEDIMAS per Europos narių aptarnavimo skyrių; SEPA (tik 
AT / DE) ir PAYPAL per Jūsų VO (Virtualųjį biurą))

KREDITO KORTELĖS NR. 

KORTELĖS TURĖTOJO PARAŠAS (pasirašyti tik, 
jei pasirinktas mokėjimas kredito kortele)

KREDITINĖS KORTELĖS SĄSKAITOS PATEIKIMO ADRESAS

IŠSAUGOTI KORTELĖS DUOMENIS

x

Prekės Nr. Kiekis Kaina su PVM     Iš viso su PVMAprašymas

Essential Rewards Užsakymas

PARAŠAS DATA UŽSAKYMO TVARKYMO DIENA (jeigu įmanoma, 1–25 mėnesio diena)

x

Pasirinkite užsakymo tvarkymo dieną: Pasirinkite užsakymo tvarkymo dieną: Jeigu įmanoma, Jūsų Essential Rewards užsakymą kiekvieną mėnesį 
automatiškai sutvarkysime ir išsiųsime Jūsų pasirinktą dieną. Jeigu tą dieną užsakymo išsiųsti negalėsime, išsiųsime jį kitą galimą darbo dieną. 
Norėčiau gauti produktus automatiškai kiekvieną mėnesį. 

Nurodžiau prekes, kurias norėčiau gauti, užsakymo tvarkymo dieną ir pageidaujamą mokėjimo būdą.

SUPRANTU, KAD UŽSAKOMAS PREKES IR UŽSAKYMO TVARKYMO DIENĄ GALIU KEISTI SAVO VIRTUALIAJAME BIURE ARBA 
SUSISIEKĘS SU EUROPOS NARIŲ APTARNAVIMO SKYRIUMI. 

Patvirtinu, kad perskaičiau, supratau ir sutinku su šia, kitoje lapo pusėje išdėstyta Essential Rewards paraiška ir sutinku pirkti pirmiau 
nurodytus produktus šiomis sąlygomis.

Per 14 dienų nepateikdamas jokios priežasties galiu nutraukti sutartį raštu, kaip nurodyta toliau esančioje PAVYZDINĖJE SUTARTIES 
ATSISAKYMO FORMOJE, ir bet kuriuo metu praėjus 14 dienų galiu atšaukti sutartį, kaip toliau nurodyta 12 punkte.

MEMBER SERVICES UK 0044 (0)1480 710032| FAX +44 (0) 2038573431 | E-MAIL English: customercare@youngliving.com | NEMOKAMAS NARIŲ IŠ LIETUVOS 
APTARNAVIMO SKYRIAUS TELEFONO NUMERIS 08800 30914 | FAKSAS +44 (0) 2038573431 | EL. PAŠTAS lithuania@youngliving.com  

/
GALIOJIMO PABAIGOS DATA

Mokėjimą galite atlikti per mūsų Virtualųjį biurą svetainėje www.youngliving.com arba per Narių aptarnavimo skyrių skambinant 
nemokamu telefono numeriu iš Lietuvos Lithuania: 8800 33012. Užsakymas tvarkomas tik atlikus ir gavus mokėjimą.

Pristatymas su PVM Order 
Užsakymo suma su PVM

Essential Rewards programa
Norėčiau pasinaudoti Young Living Essential Rewards programa. Pridėkite šias prekes prie mano mėnesinio Essential Rewards užsakymo ir išsiųskite 
jas man pasirinktą dieną.

PUSLAPIS 2 | 4
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YOUNG LIVING EUROPE B.V. | PEIZERWEG 97 | 9727AJ GRONINGEN | NETHERLANDS | Tel. 08800 30914, faks. 0044 (0)2038 573431 | 
Į monės registracijos KVK-nummer 73123404 | NL859364409B01 



□  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.

Dalyvio parašas Data: 

□ Patvirtinu, kad perskaičiau, suprantu ir sutinku su kitoje lapo pusėje išdėstytomis Essential Rewards Sutarties nuostatomis ir sąlygomis. 

□  Suprantu ir sutinku, kad pasirašęs šią sutartį ir užsiregistravęs Essential Rewards programoje kiekvieną mėnesį, kai būsiu Essential Rewards programos 
narys, automatiškai gausiu produktų užsakymą (galiu jį pakeisti), už kurį turėsiu sumokėti. 

PUSLAPIS 3 | 4
Essential Rewards sutartis 

Essential Rewards sutartis sudaroma tarp pirmiau registruotu nariu nurodyto asmens (toliau – Platintojas arba Dalyvis) ir Young Living Europe, Limited (toliau – Young Living arba Bendrovė). 
Kompensavimo planas įtraukiamas į Essential Rewards sutarties sąlygas. 
1. Registracija 
Platintojas į Essential Rewards programą užsiregistruoti gali: 
(a) pasirinkęs šią programą ir sutikęs su jos sąlygomis interneto svetainėje YoungLiving.com; arba 
(b) susisiekęs su Narių aptarnavimo skyriumi (kontaktinė informacija pateikiama toliau), pateikęs paraiškai reikalingą informaciją ir per 30 dienų nuo registracijos Essential Rewards programoje Narių 
aptarnavimo skyriui išsiuntęs pasirašytą šios sutarties kopiją. Jeigu registruojatės telefonu ir neišsiunčiate pasirašytos šios sutarties kopijos, Jūsų narystė Essential Rewards programoje ir ši sutartis yra 
atšaukta.
Narių aptarnavimo skyriaus adresas:
Young Living B.V., Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Netherlands, tel. 08800 30914

2. Mėnesinis užsakymas
Dalyvis sutinka užsisakyti Young Living produktų už bent 50 PV (asmeninės apimties) taškų. Kiekviena užsakymas išsiunčiamas arba Dalyviui, arba į Young Living prekių pristatymo vietą. Pasirinkti 
produktai kiekvieną mėnesį automatiškai siunčiami nurodytu adresu pasirinktą dieną. Dalyvis savo pasirinktus produktus gali pakoreguoti Young Living virtualiajame biure svetainėje 
www.youngliving.com, paskambinęs telefonu arba el. paštu susisiekęs su Europos Narių aptarnavimo skyriumi. 
Dalyviai gali pakeisti Essential Rewards užsakymą, mokėjimo būdą ir prekių pristatymo adresą: 
(a) atlikdami pakeitimus Dalyvio NVO (naujame virtualiajame biure) bent prieš 5 darbo dienas iki kitos numatytos užsakymo tvarkymo dienos; arba 
(b) Young Living pateikdami raštišką pranešimą apie pakeitimus (el. paštu) bent prieš 5 darbo dienas iki kitos numatytos užsakymo tvarkymo dienos.
Pakeitimai, el. paštu pateikti prieš mažiau nei 5 darbo dienas iki kitos numatytos užsakymo tvarkymo dienos, Essential Rewards užsakymui bus taikomi nuo kito mėnesio. Jei numatyta įprasta siuntimo 
diena sutampa su šeštadieniu ar sekmadieniu, šventine diena arba diena, kai Young Living nedirba dėl kitų priežasčių, užsakymas išsiunčiamas artimiausią darbo dieną. 
3. Mažesni pristatymo mokesčiai
Essential Rewards programos dalyviams taikomi mažesni siutimo mokesčiais. Naujausios Essential Rewards užsakymo siuntimo kainos pateikiamos virtualiajame biure. Siuntimo kainos ir nuolaidos gali 
būti keičiamos be įspėjimo. 
4. Essential Rewards taškai
Kiekvieną mėnesį, kai Dalyvis per Essential Rewards programą užsisako produktų bent už 50 PV taškų, jam skiriami Essential Rewards taškai (toliau – Taškai). Taškai skiriami remiantis Dalyvio už Essential 
Rewards  užsakymą gautų PV taškų kiekiu ir nepertraukiamo dalyvavimo Essential Rewards programoje mėnesių skaičiumi pagal šią schemą: 
(a) Per pirmuosius 3 nepertraukiamo dalyvavimo mėnesius: 10 proc. Essential Rewards užsakymo PV. 
(b) Tarp 4 ir 24 nepertraukiamo dalyvavimo mėnesių: 20 proc. Essential Rewards užsakymo PV. 
(c) Po 24 nepertraukiamo dalyvavimo mėnesių: 25 proc. Essential Rewards užsakymo PV. 
Young Living pasilieka teisę savo nuožiūra dėl bet kokios priežasties ir be išankstinio pranešimo keisti taškų skaičiavimo schemą. Naujausia taškų skaičiavimo schemos versija pateikiama Young Living 
virtualiajame biure. 
5. Taškų panaudojimas
Taškus gali panaudoti dalyviai, du mėnesius iš eilės dalyvaujantys Essential Rewards programoje. Įsigyti galima tik pilnus produktus, kuriems taikomi PV taškai. Vienas taškas paprastai prilygsta vienam 
didmeninės prekybos doleriui. Taškų negalima panaudoti pristatymo ar kitiems mokesčiams. Taškų, kuriuos galima sukaupti, skaičius neribojamas, tačiau per mėnesį jų galima panaudoti ne daugiau kaip 
375. Už Essential Rewards taškus įsigyti produktai neįtraukiami į asmeninę ar organizacijos apimtį. Taškus panaudoti galima per Dalyvio NVO arba susisiekus su Europos Narių aptarnavimo skyriumi.
6. Dovanos už lojalumą
Kiekvieną mėnesį automatiškai pateikdami Essential Rewards užsakymus Dalyviai gali gauti išskirtinių dovanų. Šias dovanas Dalyviai gali gauti 3, 6, 9, 12 mėnesių iš eilės pateikę Essential Rewards 
užsakymus ir kasmet už kiekvienus 12 mėnesių po pirmųjų 12 mėnesių. Young Living pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra keisti dovanas, metinių datas ir (arba) dovanų už lojalumą 
dovanojimą. Dovanos už lojalumą siunčiamos kitą mėnesį po kvalifikacinio mėnesio. 
7. Automatinis mokėjimas
Pasirašydamas Paraišką priekinėje šios Sutarties lapo pusėje Dalyvis leidžia Young Living automatiškai nuskaityti kiekvieno ER užsakymo, siuntimo, tvarkymo ir PVM sumą iš Dalyvio nurodytos kredito arba 
debeto kortelės arba kito mokėjimo būdo. Pinigai iš kredito ar debeto kortelės arba kito mokėjimo būdo nuskaitomi iki užsakymo tvarkymo dienos likus iki 7 dienų. Young Living gali be išankstinio 
pranešimo nutraukti šią Sutartį, jei paaiškėja, kad Dalyvio pateiktos kredito ar debeto kortelės arba kito mokėjimo būdo galiojimas pasibaigęs, anuliuotas arba mokėjimą dėl bet kokios priežasties atmetė 
kortelę išdavęs bankas. Jeigu YL 3 mėnesius iš eilės negauna jokio mokėjimo, automatiškai padarome išvadą, kad ER užsakymas nebepageidaujamas, ir ketvirtąjį mėnesį YL nutraukia ER Sutartį su 
Platintoju. Tokiu atveju prarandami visi likę ER kreditai. 
8. Mokėjimo būdas
Dalyvis sutinka nario paskyroje pateikti teisingus mokėjimo duomenis ir užtikrinti jų galiojimą. Galiojantys mokėjimo būdai yra kredito arba debeto kortelė (Visa arba Master Card, kartu su kortelės 
galiojimo pabaigos data) arba bankinis pavedimas, arba PayPal sistema. Platintojai Vokietijoje ar Austrijoje gali naudotis SEPA tiesioginiu debitu, prieš tai sudarę SEPA įgaliojimą. YL paskyros kreditus 
galima panaudoti tik telefonu arba el. paštu susisiekus su Narių aptarnavimo komanda. 
9. Produkto prieinamumas
Užsakyti galima tik tuo metu tiekiamus produktus.  Kai kurių per Essential Rewards programą užsakomų produktų įmonė gali nebeturėti. Tokiu atveju Young Living pasistengia Jums apie tai pranešti ir 
išsiunčia likusias prekes. Jūsų atsakomybė yra užsakymo metu patikrinti, ar produktai neišparduoti. Taip pat privalote surinkti reikiamą PV taškų skaičių. Užsakymas pristatomas per maždaug 10 darbo 
dienų po užsakymo ir mokėjimo gavimo (priklausomai nuo pristatymo šalies). Kitu atveju būsite informuotas apie vėluojantį pristatymą. Dalyviai taip pat gali savo NVO pasirinkti „PV pagalbininko“ 
programą, kuri automatiškai prideda pasirinktus produktus, jei užsakymo suma nesiekia nustatytos ribos. Ribą nusistato pats Dalyvis. „PV pagalbininko“ programa neprivaloma. Kad iš šios programos 
gautumėte kuo daugiau naudos, siūloma Essential Rewards užsakymus keisti likus bent 5 darbo dienoms iki kitos numatytos užsakymo tvarkymo dienos.
10. Kainodara
Young Living pasilieka teisę keisti visų savo produktų linijos produktų kainas arba nutraukti produktų tiekimą, įskaitant į ER užsakymą įtrauktus produktus. Apie kainų keitimą pranešama bent prieš 30 
dienų iki jų įsigaliojimo.  Jei Dalyvis nepakeičia savo užsakymo per paskutines 5 darbo dienas iki numatyto artimiausio siuntimo datos, Young Living siunčia pasirinktus produktus naujomis kainomis.  
Young Living pasilieka teisę, įspėjusi prieš 30 dienų, keisti pristatymo mokesčius.  Young Living apie nutrauktą produktų tiekimą iš anksto nepraneša.  PVM tarifai gali būti keičiami be įspėjimo.
11. Užsakymo atšaukimas ir grąžinimas
Už Essential Rewards taškus įsigytiems produktams netaikoma YL perpirkimo garantija, išdėstyta nuostatose ir sąlygose, už juos pinigai negrąžinami. Young Living B.V., Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, 
Netherlands atsako už visų prekių kokybę ir pakeičia visas brokuotas prekes, kurias Platintojas grąžina Young Living per 30 dienų nuo jų gavimo, arba grąžina Platintojui už jas sumokėtus pinigus. Pirmiau 
išdėstytos garantijos sąlygos ir kitoje lapo pusėje pateiktos Jūsų atšaukimo teisės neriboja įstatymuose numatytų Jūsų teisių.  Atšaukus arba grąžinus bet kurį Essential Rewards užsakymą (nebent 
užsakymas pakeičiamas kitu ER užsakymu tą patį mėnesį), per visą dalyvavimo programoje laikotarpį uždirbtų taškų procentas skaičiuojamas iš naujo nuo pradinių 10 procentų. Visi Essential Rewards 
taškai, uždirbti šiuo užsakymu, nusavinami. Laikotarpis, reikalingas nemokamoms dovanoms gauti (3, 6, 9, 12 ir t. t. mėnesių) atnaujinamas, bet nemokamos dovanos, gautos už tą mėnesį, vėl 
nebedovanojamos. 
12. Sutarties atšaukimas
Dalyvis bet kuriuo metu gali atšaukti savo dalyvavimą Programoje susisiekęs su Europos Narių aptarnavimo skyriumi pirmiau pateiktais kontaktais. Atšaukimas įsigalioja tą kalendorinį mėnesį, kurį apie 
atšaukimą buvo pranešta Young Living, jeigu atšaukimas gautas likus 5 dienoms iki užsakymo tvarkymo dienos. Jei Dalyvis raštu nepraneša Europos Narių aptarnavimo skyriui apie užsakymo atšaukimą, 
Dalyvio Essential Rewards užsakymas siunčiamas toliau bei nuskaitoma atitinkama suma. Dalyvavimas Essential Rewards programoje neišvengiamai atšaukiamas, jeigu (a) baigiasi kredito / debeto 
kortelės, kuria mokama už produktus galiojimo laikas; arba (b) atšaukiamas mokėjimas bankiniu pavedimu (atvirkštinis apmokestinimas); arba (c) atšaukiamas mokėjimas bet kuriuo kitu galimu būdu yra 
atšaukiamas arba nesėkmingas. Nutraukus narystę, netenkama visų nepanaudotų Essential Rewards taškų, o tą mėnesį programoje pradedate dalyvauti nuo nulio. Young Living turi teisę be išankstinio 
įspėjimo nutraukti programą. Ši sutartis neanuliuoja ir nekeičia Jūsų Young Living Platintojo sutarties nuostatų ir sąlygų.
13. Duomenų apsauga
Duomenų apsauga: Pateiktą informaciją apdorojant Dalyvių užsakymus bei bendrais administravimo, rinkodaros, statistikos ir vadybos tikslais savarankiškai naudoja Young Living ir Young Living Platintojų 
tinklo genealogijos padalinys (kartu – mes).  Dalyvių duomenis perduodame mūsų vardu veikiantiems tarpininkams ir trečiosioms šalims, kurių dalis įsikūrę ne Jungtinėje Karalystėje, o – Junginėse 
Amerikos Valstijose. Dalyvis supranta, kad Bendrovė duomenis apie jį perduoda už EEB ribų (į Jungtines Amerikos Valstijas) ir supranta, kad kai kurios EEB nepriklausančios šalys gali taikyti kitokias 
duomenų apsaugos taisykles nei Jungtinė Karalystė.  Dalyvis informacijos apie šiuos tarpininkus ir trečiąsias šalis gali pareikalauti susisiekęs su mumis kitoje lapo pusėje nurodytu adresu.  Dalyvis sutinka, 
kad Bendrovė perduotų jo duomenis kitam Platintojui, jei artimiausias aukštesnio rango platintojas (Rėmėjas) pasitraukia iš Young Living platintojų gretų.  Dalyvis gali gauti mūsų apie jį turimos 
informacijos, kurią saugo 1998 m. Duomenų apsaugos aktas, kopiją (už tai gali būti imamas nedidelis mokestis) ir, susisiekęs su mumis kitoje lapo pusėje nurodytu adresu, pataisyti informacijos 
netikslumus.  Aukštesnio rango Platintojas (Rėmėjas) gali susisiekti su Dalyviu informuoti apie mūsų teikiamas paslaugas, platinamus produktus ir įvairias galimybes, pakviesti Dalyvį prisijungti prie 
funkcinių skyrių arba paprašyti išsakyti nuomonę apie mūsų paslaugas ir produktus. NVO galite nurodyti, kad nepageidaujate, kad su Jumis susisiektų aukštesnio rango rėmėjas. )
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PAVYZDINĖ SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA 
(šią formą, esančią 4 lapę iš 4, pildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)  
— Kam: Young Living Europe B.V. „MyYL Retoure“, Albert Harkemaweg 66, 9831 TA Aduard, The 
Netherlands, lithuania@youngliving.com, Faksas: +44 (0) 2038573431

— Aš/Mes (*) pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) toliau išvardytų prekių pardavimo (*)/toliau nurodytos 
paslaugos teikimo sutarties (*),
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________

— Užsakytos (*)/gautos  (*),______________________________
— Užsakymo Nr., ________________________________
— Vartotojo (-ų) vardas, pavardė, ________________________________
— Vartotojo (-ų) adresas, _________________________________________

— Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei forma pateikiama popieriuje),

— Data

* Išbraukti, kas nereikalinga.
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