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YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED | BUILDING 11 | CHISWICK PARK | 566 CHISWICK HIGH ROAD | LONDON W4 5YS | UNITED KINGDOM
| Tel: 0044 (0)1480 710032 Fax: 044 (0)2038 573431 | Bolagsnummer 5299340 | Momsregistreringsnummer GB 842 0048 62
Avgiftsfritt lokalsamtal (ej från mobiltelefon) i - Sverige: 0207 93400

Ansökningsinformation
NAMN (EFTERNAMN, FÖRNAMN – OBLIGATORISKT)
MEDSÖKANDE ELLER FÖRETAGSNAMN (VALFRITT)
TELEFONNR. ARBETE

HEMTELEFONNR. OCH/ELLER MOBILNR. (OBLIGATORISKT FÖR LEVERANSMEDDELANDEN)
GATUADRESS (OBLIGATORISKT)

ORT (OBLIGATORISKT)

LAND (OBLIGATORISKT)

POSTNUMMER (OBLIGATORISKT)

FAXNR.

E-POST (OBLIGATORISKT)

Leveransinformation samma som ovanstående eller om annan:
GATUADRESS

STAD/DELSTAT/REGION

POSTNUMMER

LAND (OBLIGATORISKT)

Information för kontoåtkomst
PIN-kod (4 SIFFROR)

YOUNG LIVING-ID (Om du inte har något YL-ID ska du först skapa ett YL-konto eller kontakta din värvare)

Värvare (den person som har introducerat dig till YL och registrerat dig)

Sponsor (din direkta upline, kan vara samma som din värvare)

NAMN (EFTERNAMN, FÖRNAMN – OBLIGATORISKT)

NAMN (EFTERNAMN, FÖRNAMN – OBLIGATORISKT)

DISTRIBUTÖRS NR. (OBLIGATORISKT)

DISTRIBUTÖRS NR. (OBLIGATORISKT)

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar
den sista varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till oss (Young Living (Europe) Limited, Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS, Storbritannien,
kundtjanst@youngliving.com, fax: +44 (0) 2038573431) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den
bifogade mallen, men du måste inte använda den För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utövångerrätten innan ångerfristen
gått ut.
Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något
annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi
underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte
uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller
tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.Du ska återsända varorna eller överlämna dem till oss, Young Living (Europe) Limited ”MyYL Retoure”, Building
11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS, Storbritannien, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda
avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.
Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa
varornas art, egenskaper och funktion.

Leveranssätt
ÖSTERRIKE, BELGIEN, BULGARIEN, KROATIEN, CYPERN, TJECKIEN, DANMARK, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIKE, TYSKLAND,
GREKLAND, UNGERN, IRLAND, ITALIEN, LETTLAND, LITAUEN, LUXEMBURG, MALTA, NEDERLÄNDERNA, POLEN, PORTUGAL,
RUMÄNIEN, SLOVAKIEN, SLOVENIEN, SPANIEN, SVERIGE, SCHWEIZ, STORBRITANNIEN
• ESSENTIAL REWARDS (ER)-BESTÄLLNING PÅ UPP TILL 1 KG 4,99 € | 40 kr | 3,50 £
ÖVER 1 KG 9,99 € | 85 kr | 5,50 £
• REWARD-POÄNGBESTÄLLNING* (inlösning av ER-lojalitetspoäng) PÅ UPP TILL 25 KG 4,99 € | 25 kr | 3,99 £

ANDORRA, AZORERNA, VITRYSSLAND, BOSNIEN OCH HERCEGOVINA, KANARIEÖARNA, FÄRÖARNA, GIBRALTAR, ISLAND**,
LIECHTENSTEIN, MAKEDONIEN, MONACO, MONTENEGRO, NORGE**, RYSSLAND, SAN MARINO, SERBIEN, UKRAINA, VATIKANSTATEN
ESSENTIAL REWARDS (ER)-BESTÄLLNING PÅ UPP TILL 1 KG 7,99 € |
ÖVER 1 KG 13,99 €
• REWARD-POÄNGBESTÄLLNING* (inlösning av ER-lojalitetspoäng) UPP TILL 25 KG 4,99 €
* Essential Rewards-poängbeställningar
** Plus 35 € i hanteringsavgift | Maxvikt 25 kg per paket | Alla priser kan komma att ändras

•

Alla fraktkostnader anges exklusive moms
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Essential Rewards-programmet

Jag vill delta i Young Livings Essential Rewards-program. Lägg till följande artiklar i min månatliga Essential Rewards-beställning och skicka den till mig
på valt datum.

Essential Rewards-beställning
Beskrivning

Kod.

Antal.

Pris inkl. moms Totalt inkl. moms

Frakt inkl. moms
Totalsumma inkl. moms
Välj datum för beställningsbearbetning: Om datumet är tillgängligt bearbetar vi automatiskt din Essential Rewards-beställning varje månad på det
datum som du har valt. Om datumet inte är tillgängligt skickar vi din beställning nästa tillgängliga arbetsdag. Jag vill få mina produkter automatiskt
varje månad. Jag har angett vilka artiklar jag vill ha, bearbetningsdatum och önskad betalningsmetod.

JAG ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT JAG KAN ÄNDRA SÅVÄL MINA ARTIKLAR SOM MITT BEARBETNINGSDATUM I MITT VIRTUELLA KONTOR ELLER
GENOM ATT KONTAKTA EUROPE MEMBER SERVICES.
Jag bekräftar härmed att jag har läst, förstått och godkänt denna Essential Rewards-ansökan enligt villkoren på nästa sida och samtycker till att köpa
ovanstående produkter på dessa villkor.
Jag har rätt att frånträda detta avtal skriftligt inom 14 dagar utan att ange något skäl, så som omnämns i formuläret MALL FÖR ÅNGERBLANKETT
nedan, och kan när som helst efter de 14 dagarna frånträda avtalet så som beskrivs i avsnitt 12 nedan.
x
DATUM FÖR BESTÄLLNINGSBEARBETNING (1:e–25:e om tillgängligt)

DATUM

NAMNTECKNING

Betalningsmetod (Vald metod används för värvningsbeställningen och/eller månatliga Essential Rewards-beställningar i tillämpliga fall)
VÄLJ BETALNINGSMETOD

VISA

MC

FÖRSKOTTSBETALNING

ANNAT: (BANKÖVERFÖRING som arrangeras genom Europe Member Services,
SEPA (endast AT/DE) eller PAYPAL via ditt virtuella kontor)

/
KREDITKORTSNUMMER

UTGÅNGSDATUM

SPARA KORTUPPGIFTERNA

x
KORTINNEHAVARENS UNDERSKRIFT (endast
om kreditkortsbetalning har valts)

FAKTURERINGSADRESS FÖR KREDITKORTET

Du kan betala genom ditt virtuella kontor på www.youngliving.com eller per telefon genom Member Services (avgiftsfritt från fasta telefoner i
Sverige). Betalningen måste vara genomförd och clearad innan beställningen bearbetas.

MEMBER SERVICES UK AVGIFTSFRITT FRÅN FASTA TELEFONER I SVERIGE 0207 93400| FAX +44 (0) 2038573431 | E-POST customercare@youngliving.com
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Essential Rewards-avtal

Essential Rewards-avtalet träffas mellan ovannämnda person (”distributören” eller ”deltagaren”) som registrerad deltagare och Young Living Europe Limited (”Young Living” eller
”företaget”). Kompensationsplanen införlivas härmed i villkoren för detta Essential Rewards-avtal.

1. Registrering
En distributör kan registrera sig för Essential Rewards-programmet
(a) genom att välja att gå med i programmet och godkänna detta avtal online på YoungLiving.com eller
(b) genom att kontakta Member Services (med hjälp av kontaktinformationen nedan), uppge ansökningsinformationen och skicka in en underskriven kopia av detta avtal till Member Services inom 30
dagar från registreringen för Essential Rewards. Om du registrerar dig per telefon och inte skickar in en underskriven kopia av detta avtal sägs ditt Essential Rewards-medlemskap och detta avtal upp.
Adress till Member Services:
Young Living (Europe) Ltd., Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS, Storbritannien, telefon: +44-0-1480-710032, Avgiftsfritt lokalsamtal (ej från mobiltelefon) i Sverige: 0207 93400

2. Månatlig beställning

Deltagaren samtycker till att beställa minst 50 PV (personlig volym) i form av Young Living-produkter som skickas till deltagaren. För varje beställning måste leverans ske antingen till deltagaren eller till en
Young Living Will Call-plats för hämtning. Valda produkter skickas fortsättningsvis varje månad till den angivna adressen, såvida inte produktvalet ändras genom Young Livings virtuella kontor på
www.youngliving.com eller per telefon eller e-post till European Member Services.
Deltagaren kan ändra sina Essential Rewards-beställningar, sin betalningsmetod och sin leveransadress genom att
(a) göra ändringar genom sitt nya virtuella kontor (NVO) minst fem arbetsdagar före nästa schemalagda bearbetningsdag eller
(b) skicka in en skriftlig begäran om ändringar (per e-post) till Young Living senast fem arbetsdagar före nästa schemalagda bearbetningsdag.
Ändringar som skickas in mindre än fem arbetsdagar före nästa schemalagda bearbetningsdag via e-post börjar gälla från och med nästa månads Essential Rewards-beställning. Om den normala
utskicksdagen infaller på en lördag, söndag, helgdag eller annan dag som Young Living är stängt bearbetas beställningen nästa arbetsdag därefter.

3. Fraktrabatt

Essential Rewards-deltagare får rabatt på fraktkostnaden. Aktuella fraktpriser för Essential Rewards visas i det virtuella kontoret. Fraktkostnader och -rabatter kan ändras utan föregående meddelande.

4. Essential Rewards-poäng

Varje månad som deltagaren köper minst 50 PV i produkter genom Essential Rewards-programmet får deltagaren Essential Rewards-poäng (här kallade ”poäng”). Poäng tilldelas enligt PV-nivån för
deltagarens Essential Rewards-beställning och antalet månader i rad som deltagande i Essential Rewards-programmet har skett, enligt följande tabell:
a. Under de första tre månaderna i rad av deltagande: 10 % av Essential Rewards-beställningens PV
b. Mellan den 4:e och 24:e månaden i rad av deltagande: 20 % av Essential Rewards-beställningens
PV
c. Efter 24 månader i rad av deltagande: 25 % av Essential Rewards-beställningens PV
Young Living förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ändra poängberäkningstabellen utan föregående meddelande och av vilket skäl som helst. Den senaste versionen av poängberäkningstabellen
publiceras i Young Livings virtuella kontor.

5. Lösa in poäng

Poäng kan lösas in efter att deltagande har skett två månader i rad. Poängen gäller endast för köp av produkter med full PV. En poäng motsvarar vanligtvis en dollar av grossistpriset och kan inte användas
för fraktkostnader eller skatter. Det finns ingen gräns för hur många poäng som kan samlas in men högst 375 poäng får lösas in per månad. Produkter som har köpts med Essential Rewards-poäng räknas
inte in i personlig volym eller företagsvolym. Poäng kan lösas in genom deltagarens nya virtuella kontor (NVO) eller genom att kontakta European Member Services.

6. Tjäna in lojalitetsgåvor

Genom att göra flera automatiska Essential Rewards-beställningar efter varandra kan deltagaren tjäna in exklusiva gåvor. Deltagaren kvalificerar sig för dessa gåvor genom att göra Essential Rewardsbeställningar 3, 6, 9 och 12 månader i rad, samt årligen vid 12 månader i rad efter de första 12 månaderna. Young Living förbehåller sig rätten att ändra gåvorna, årsdatum och/eller utdelningen av
lojalitetsgåvor helt enligt eget godtycke och utan föregående meddelande. Lojalitetsgåvor skickas ut månaden efter kvalificeringsmånaden.

7. Automatisk betalning

Genom att underteckna ansökan på första sidan av det här avtalet godkänner deltagaren att Young Living automatiskt debiterar deltagarens kredit-/betalkort eller annan betalningsmetod som har angivits
för varje ER-beställning, plus frakt, hanteringsavgift och moms. Kredit-/betalkort eller annan betalningsmetod kan komma att debiteras upp till sju dagar före bearbetningsdatum. Young Living kan avsluta
detta avtal utan föregående meddelande om kredit-/betalkortet eller annan angiven betalningsmetod för vilken deltagaren har godkänt debitering går ut, spärras eller om debiteringen av något skäl nekas
av den bank som har utfärdat kortet. Om YL inte mottar någon betalning tre månader i rad kommer vi automatiskt att anta att ER-beställningen inte längre är önskad och under den fjärde månaden avsluta
ER-avtalet med distributören. Eventuella kvarvarande ER-krediter går förlorade.

8. Betalningsmetod

Deltagaren förbinder sig att ange och upprätthålla en giltig betalningsmetod på sitt medlemskonto. Giltiga betalningsmetoder innefattar kredit-/betalkort (Visa eller Master Card, tillsammans med kortets
utgångsdatum), banköverföring och PayPal. Distributörer i Tyskland och Österrike kan också använda autogiro/SEPA efter att ha skickat in ett SEPA-godkännande. Krediter på YL-kontot kan endast
användas genom att kontakta Member Services per telefon eller e-post.

9. Produkttillgänglighet

Beställning sker i mån av tillgänglighet. Specifika produkter som har valts till köp genom Essential Rewards-programmet kan komma att ta slut. I så fall försöker Young Living meddela dig om ändringen
och fortsätter att skicka återstående artiklar. Det är ditt eget ansvar att kontrollera att produkterna i din beställning är tillgängliga när de ska skickas. Du ansvarar för att upprätthålla din kvalificerande PV. Din
beställning levereras till dig inom cirka tio arbetsdagar från beställningen (beroende på leveransland) och mottagen betalning, såvida du inte blir meddelad om att förseningar kan föreligga. Du kan också
välja att använda programmet ”PV Assistant” i ditt virtuella kontor för att automatiskt lägga till valda produkter om beställningen faller under en angiven gräns. Det är deltagaren som anger gränsen.
Tjänsten ”PV Assistant” är valfri. För att dra full nytta av programmet rekommenderar vi att du gör eventuella ändringar i dina Essential Rewards-beställningar minst fem arbetsdagar före nästa
schemalagda bearbetningsdatum.

10. Priser

Young Living förbehåller sig rätten att ändra priserna på produkterna i sitt produktutbud samt att ta bort produkter ur utbudet, inklusive produkter som har valts till en ER-beställning. Meddelande om
prisändringar sker minst 30 dagar före ikraftträdandet. Young Living fortsätter att leverera valda produkter efter prisändringen såvida inte deltagaren ändrar sin beställning minst fem dagar före nästa
schemalagda utskicksdatum. Young Living förbehåller sig dessutom rätten att ändra fraktkostnaderna med 30 dagars varsel. Young Living skickar inga meddelanden i förväg om utgående produkter.
Momssatser kan ändras utan föregående meddelande.

11. Avbeställning och returer

Produkter som har köpts med Essential Rewards-poäng omfattas inte av Young Livings återköps-/returgaranti som beskrivs i de allmänna villkoren och ingen återbetalning sker. Young Living (Europe) Ltd.,
Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS, Storbritannien garanterar varje produkts kvalitet och byter, återbetalar eller ersätter alla varor som uppvisar tillverkningsfel och som
returneras (inom 30 dagar efter att varorna tagits emot av distributören) till Young Living. Ovanstående garanti och din ångerrätt som beskrivs på andra sidan påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
Avbeställning eller retur av en Essential Rewards-beställning (såvida den inte ersätts av en annan ER-beställning samma månad) gör att den poängprocent som har tjänats in under hela deltagandet i
programmet återställs till 10 %. Alla Essential Rewards-poäng som har tjänats in genom den aktuella beställningen anses vara förverkade. Räknaren för fria gåvor (3, 6, 9, 12 månader etc.) startar om, men
fria gåvor som redan har tagits emot för en månad tilldelas inte igen.

12. Uppsägning av avtalet

Deltagaren kan avsluta sitt deltagande i programmet när som helst genom att kontakta European Member Services med hjälp av den kontaktinformation som anges nedan. Avslutandet träder i kraft under
den kalendermånad då det tas emot av Young Living, förutsatt att det tas emot minst fem dagar före bearbetningsdatum. Om deltagaren inte meddelar European Member Services kommer deltagarens
Essential Rewards-beställning att fortsätta skickas och betalningsmetoden debiteras. Deltagande i Essential Rewards-programmet avslutas ofrivilligt utan föregående meddelande om (a) det kredit-/
betalkort som har använts för produktköpen går ut, nekas, spärras eller på annat sätt avslutas eller (b) betalning genom banköverföring återkallas (omvänd betalning) eller (c) någon annan godkänd
betalningsmetod avslutas eller inte går att använda. Vid avslutning av något skäl förverkas alla oanvända Essential Rewards-poäng och det månatliga deltagandet i programmet återställs till noll. Young
Living kan avbryta programmet när som helst utan förvarning. Detta avtal är inte avsett att ersätta eller ändra de allmänna villkoren i Young Livings distributörsavtal.

13. Dataskydd

Dataskydd: De uppgifter som lämnas bearbetas oberoende av Young Livings och Young Living-distributörens genealogiträd (sammantaget ”vi” eller ”oss”) i syfte att behandla deltagarens beställningar
och för allmän administration, marknadsföring, statistik och hantering. För att kunna göra detta överlämnar vi deltagarens uppgifter till ombud och tredje parter som utför arbete å våra vägnar varav vissa är
baserade utanför Storbritannien, i synnerhet i USA. Deltagaren är medveten om att företaget kommer att skicka data utanför EES [till USA] och förstår att länder utanför EES kanske inte erbjuder samma
nivå av dataskydd som Storbritannien. Deltagaren kan begära information om dessa ombud och tredje parter genom att kontakta oss på den adress som anges på nästa sida. Deltagaren samtycker till att
företaget kan lämna deltagarens uppgifter till en alternativ distributör om nuvarande upline-distributör (sponsor) upphör att vara distributör för Young Living. Deltagaren kan begära en kopia av oss av de
uppgifter som vi innehar om deltagaren och som faller under dataskyddslagen Data Protection Act 1998 (vi kan ta ut en mindre avgift för detta) och kontakta oss på adressen på nästa sida för att rätta
eventuella felaktigheter i uppgifterna. Upline-distributören (sponsorn) kan kontakta deltagaren med information om tjänster, möjligheter och produkter som vi erbjuder, bjuda in deltagaren till evenemang
eller för att få feedback om våra tjänster och produkter. Inställningarna i det nya virtuella kontoret (NVO) kan användas för att förhindra att upline-sponsorn tar kontakt.

□

Jag bekräftar att jag har läst, förstått och godkänner villkoren för Essential Rewards-avtalet så som de anges på andra sidan.

□ Jag förstår och godkänner att genom att ingå detta avtal och registrera mig för Essential Rewards-programmet kommer jag att få, och
debiteras för, en månatlig produktbeställning (som jag kan anpassa) varje månad som jag är medlem i Essential Rewards-programmet.
Deltagarens underskrift

Datum

_________________________________________________________________

MALL FÖR ÅNGERBLANKETT (Blanketten på sidan 4/4 ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda

avtalet)

— Till Young Living (Europe) Limited ”MyYL Retoure”, Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road,
London W4 5YS, kundtjanst@youngliving.com, Fax: +44 (0) 2038573431
— Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/
tjänster(*)
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________
— Beställdes den (*)/mottogs den (*),______________________________
— Beställningsnr., ________________________________
— Konsumentens/konsumenternas namn:, ________________________________
— Konsumentens/konsumenternas adress:, _________________________________________
— Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper),
— Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.
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