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Termeni și condiții 

1. Acest stimulent este organizat de Young Living Europe B.V. (promotorul).  
2. Acest stimulent este conceput pentru rangurile inferioare ale afacerii. Persoanele 

calificate pentru categoria 1 nu au avansat niciodată la rangul (NOU) de Executive. 
Persoanele calificate pentru categoriile 2 și 3 nu au avansat niciodată la rangul (NOU) de 
Silver.  

3. Promoția este disponibilă doar pentru rezidenții permanenți și cetățenii din Europa și 
Rusia, cu vârsta de peste 18 (optsprezece) ani care au semnat acordul pentru distribuitori 
cu Young Living Europe B.V. 

4. Participând la această promoție, toți participanții sunt de acord să respecte aceste reguli 
care vor fi interpretate de promotor, a cărui decizie cu privire la orice litigiu va fi finală și 
obligatorie din punct de vedere legal.  Promotorul își rezervă dreptul de a schimba, 
modifica, schimba, amâna sau anula această promoție și orice premii care au legătură cu 
această promoție, fără notificare, din orice motiv sau fără niciun motiv, la latitudinea sa 
exclusivă. 

5. Perioada de calificare pentru acest stimulent începe pe data de 1 februarie 2020 la ora 
00:01 a.m. GMT și se termină pe data de 30 aprilie 2020 la ora 23:59 p.m. BST. 
Începutul fusului orar este măsurat în funcție de biroul Young Living EU-RU din Londra. 

6. Eligibilitate: Distribuitorii activi cu rezidența în Europa sau Rusia care au semnat acordul 
pentru distribuitori cu Young Living Europe B.V.   

7. Participanții vor fi premiați în funcție de criteriile de calificare- Categoria 1: Menține 
rangul (NOU) de Executive timp de două luni și avansează la rangul (NOU) de Silver 
pentru o lună.  
Categoria 2: Avansează la rangul (NOU) de Silver timp de 2 luni consecutive. Categoria 
3: Avansează la rangul (NOU) de Silver și menține-l timp de 3 luni consecutive. 

8. Premiul nu este transferabil și nici nu poate fi schimbat pentru numerar sau PV.  
9. Rezultatele participanților vor fi verificate pentru antecedente de abateri, abateri care 

sunt interzise în Politicile Young Living și în Acordul pentru distribuitori.  Se va ține cont 
de abateri și conturile care vor fi găsite cu abateri nu vor primi premii și vor fi 
sancționate.  

10. Nici o răspundere nu va anexa promotorul în legătură cu orice creanță, pierdere sau 
orice datorii pentru orice pierdere de profit sau pentru orice altă pierdere directă / 
indirectă specială sau consecință rezultată din oricare dintre premii. Orice premii vor fi 
declarate de către beneficiari în scopuri fiscale.  

11. Promotorul poate cere beneficiarilor premiilor să fie identificați, fotografiați și publicați 
în presa scrisă sau pe platformele de socializare, în momentul în care aceștia își primesc 
premiile sau după aceea.  Promotorul poate utiliza imaginile încărcate în mod complet 
sau parțial și orice reproduceri ale acestora, pentru promovare, reclamă, publicitate sau  
 



	
 
 
 
orice altceva pe orice website în orice scop publicitar și în orice alt scop legal.   
 

Toate întrebările cu privire la acest premiu trebuie direcționate 
către europeanrecognition@youngliving.com.  
 
TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE 
1. Eligibilitate 
Stimulentul este disponibil pentru membrii activi Young Living care sunt în relații bune cu Young 
Living, care au avansat la rangul de Silver sau superior în timpul perioadei promoționale, au 
vârsta de cel puțin 18 ani pe data de 1 februarie 2020 și au adresa principală de domiciliu 
(listată pe contul lor de membru) în Europa sau în Rusia. Noii membrii trebuie să dovedească că 
locuiesc în Europa sau în Rusia, în cazul în care li se cere acest lucru. Toate rezultatele vor fi 
controlate înainte de confirmarea finală. Decizia firmei Young Living B.V. este definitivă și nu va 
exista nicio corespondență.  
 
Copiii sau bebelușii nu pot participa la acest stimulent. 
 
2. Condițiile generale ale premiului 
Young Living nu este responsabilă pentru- și câștigătorii premiului nu vor primi- diferența, dacă 
va fi una, dintre valoarea actuală a premiului la timpul acordării premiului și valoarea 
aproximativă declarată în aceste Reguli Oficiale sau în orice materiale sau corespondențe legate 
de concurs. Câștigătorii sunt responsabili pentru toate taxele locale (incluzând taxele de venit), 
dacă acestea există, și de asemenea, pentru orice alte costuri și cheltuieli asociate cu acceptarea 
și folosirea premiului, care nu sunt specificate în prezentul document ca fiind oferite, fără să se 
țină cont dacă premiul va fi folosit în totalitate sau parțial. În niciun caz nu va fi Young Living 
responsabilă pentru acordarea mai multor premii decât cele prezentate în prezentul document. 
”Excursia plătită” din cadrul acestui stimulent, dacă este cazul, va fi limitată la cazare, anumite 
transferuri la sol și anumite meniuri oferite câștigătorului de către Young Living, la latitudinea 
exclusivă a firmei Young. În cazul în care nu sunt destui membri eligibili pentru acordarea tuturor 
premiilor, Young Living își rezervă dreptul de a acorda doar numărul de premii pentru care 
există membri eligibili. Orice premii care nu au fost acordate după perioada de calificare vor 
rămâne neatribuite. Restricțiile/condițiile premiului precizate în acest document nu sunt 
atotcuprinzătoare. Premiile nu sunt transferabile sau rambursabile, în afară de cazul în care 
Young Living își rezervă dreptul, la latitudinea exclusivă a firmei Young Living, de a înlocui un 
premiu (sau o parte a acestuia) cu un premiu de o valoare mai mare sau egală. Premiile sunt 
acordate ”AȘA CUM SUNT” și FĂRĂ NICIO GARANȚIE, explicită sau implicită, incluzând, fără 
nicio limitare, orice garanție implicită de vandabilitate sau capacitate cu un scop anumit.  
 
Toate cheltuielile care nu sunt menționate ca parte a premiului sunt responsabilitatea 
participantului câștigător. Premiul va fi pierdut în cazul în care: 1) câștigătorul nu este dispobil 
pentru a călători pe datele specificate pentru excursiile stimulentului Helichrysum, sau 2) 
câștigătorul nu are documentele necesare pentru a călători până la data programată pentru 
excursie. Fiecare câștigător este responsabil pentru obținerea oricărei asigurări de călătorie (și a 
oricăror altor forme de asigurare) pe care dorește să le obțină, pe cheltuiala proprie, și astfel  



	
 
 
 
confirmă faptul că Young Living nu a obținut și nu va obține sau oferi niciun fel de asigurare de 
călătorie sau orice alt fel de asigurare. Câștigătorii sunt obligați să respecte termenii și condițiile 
companiilor aeriene și a celorlalți furnizori terți de servicii, folosiți în conexiune cu premiile. 
Young Living nu este responsabilă pentru biletele, etc., pierdute, furate sau rătăcite de un 
câștigător sau un invitat, și aceste elemente nu vor fi înlocuite sau rezervate din nou dacă 
transportul este omis din orice motive. Datele și locația exactă se pot modifica și sunt la 
latitudinea exclusivă a firmei Young Living. Câștigătorii premiilor trebuie să aibă toate 
documentele necesare de călătorie.  
 
Reguli oficiale  
 
Young Living nu va fi responsabil pentru anulări, întârzieri, diversiuni sau substituții, sau pentru 
orice omiteri sau acțiuni făcute de companiile aeriene, operatorii vasului de croazieră, alte 
companii de transport sau orice alte persoane care furnizează oricare din serviciile și cazările 
necesare. Nicio rambursare sau compensație nu va fi făcută în cazul unei anulări sau întârzieri a 
unui zbor, și orice excepție va fi la discreția exclusivă a firmei Young Living. Asigurarea de 
călătorie este o cerință pentru toate persoanele de la evenimentele Young Living, iar 
participanții trebuie să se asigure că sunt acoperiți pentru eventuale anulări și/sau servicii 
întârziate de călătorie. 
 
În timpul perioadei de calificare, participanții pot fi controlați în mod periodic pentru a 
monitoriza respectarea politicilor și procedurilor Young Living aplicabile în jurisdicția 
participantului (” Politicile și procedurile Young Living”), în special a, dar nu limitate la acestea, 
acelor secțiuni referitoare la publicitate și promoții. Orice încălcare a Politicilor și Procedurilor 
Young Living îl va descalifica în totalitate pe Participant de la participarea la concurs.  
 
La latitudinea exclusivă a sa, Young Living poate contacta orice persoane nou înscrise sau 
membri actuali din echipa ta pentru a se asigura că componenta de sprijin a acestui stimulent a 
fost îndeplinită. În cazul în care Young Living află că nu a fost oferit sprijinul necesar, firma își 
reservă dreptul de a elimina punctele câștigate. 
 
Premiile se acordă doar câte unui adult. Membrii care au conturi comune, trebuie să decidă care 
persoană va participa la eveniment. 
 
3. Detaliile premiului 
Evenimentul Helichrysum Seed to Seal Experience care are loc în 13 și 14 iunie 2020. Include:  
Un bilet la evenimentul Helichrysum Seed to Seal Experience.  
O vizită la ferma Dalmatia Aromatic Farm 
O vizită a distileriei și a centrului nostru de distribuție 
Sesiuni de instruire Seed to Seal 
Un prânz delicios este inclus în zilele de 13-14 iunie 2020 
Două nopți într-o cameră pentru două persoane (cu mic dejun inclus)  
60 de euro pentru 2 cine 
Daruri speciale de recunoaștere 



	
 
 
 
Recunoaștere la Convenția Europeană din Septembrie 2020 
Calificare pentru evenimentul Silver Retreat 2020* (*doar calificații categoriei 3) 
 
Zborurile și transferurile de la și către aeroport nu sunt incluse în acest stimulent. Câștigătorul 
este responsabil pentru rezervarea biletelor proprii de zbor. Te rugăm să îți plănuiești sosirea la 
eveniment în ziua de vineri, 12 iunie, deoarece evenimentul începe , sâmbătă, 13 iunie la ora 10 
a.m. Poți găsi aici mai multe informații: https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-
seal-experience-tickets-68268995403  
 
Vor fi oferite transferuri de la locația evenimentului la ferma Dalmatia Aromatic, la distilerie, la 
centrul de distribuție și înapoi la eveniment.   
 
Vom acoperi costurile cazării tale doar pentru 13 și 14 iunie. Cazarea include și două mic-
dejunuri. Prânzul va fi de asemenea inclus în timpul evenimentului, pe datele de 13 și 14 iunie 
2020. Pe lângă asta, îți vom rambursa un total de 60 de euro pentru costul a două cine. Vei 
primi rambursarea la aproximativ două săptămâni după eveniment. Te rugăm să ne trimiți 
chitanțele la Europeanrecognition@youngliving.com pentru a primi banii înapoi.  
 
4. Notificare/Acceptarea premiului 
Câștigătorii vor fi selectați după terminarea perioadei de calificare a concursului, în jurul datei 
de 7 ianuarie 2020. După ce câștigătorii sunt selectați și punctele au fost adunate și verificate, la 
sfârșitul perioadei promoționale.  
 
În jurul datei de 7 mai 2020, va fi trimis un email către participanții care s-au calificat pentru 
premii.  
 
Membrii vor avea timp de cinci (5) zile lucrătoare pentru a-și accepta premiul, din momentul în 
care primesc email-ul. Absența unui răspuns la acest email până la data limită, va fi considerată 
refuz al excursiei. Acest refuz este ireversibil, iar de asemenea, acceptarea premiului va fi 
definitivă. Dacă un câștigător refuză să participe în excursie, ei nu vor mai fi calificați pentru 
niciun premiu și Young Living își rezervă dreptul de a hotărî cum este folosit acel premiu.  
 
5. Călătoria 
Biletele de zbor către evenimentul Helichrysum Seed to Seal Experience din Split, Croația, vor fi 
achiziționate și rezervate de către membru, la latitudinea sa exclusivă.  
 
Toate aranjamentele de zbor asociate cu premiile, odată ce au fost setate, sunt finale; iar 
participanții câștigători sunt responsabili pentru toate costurile asociate cu schimbarea biletelor 
de zbor în orice fel.  
 
Toate cheltuielile personale realizate în această excursie, sunt responsabilitatea participantului 
câștigător. Va trebui ca participanții câștigători să furnizeze propriul lor card de debit sau de 
credit pentru a acoperi orice cheltuieli proprii aferente. Incidentele nu sunt incluse în premiile 
concursului.  



	
 
 
 
6. Anulări și rambursări Forță majoră 
Câștigătorii care își anulează participarea la excursia stimulentului Rise to Silver, nu vor primi o 
rambursare pentru valoarea premiilor lor. Câștigătorilor, care își anulează participarea, li se 
poate solicita de către Young Living, la latitudinea exclusivă a firmei Young, să despăgubească 
firma Young Living de orice costuri asociate cu anularea călătoriei lor. Young Living nu va 
compensa în niciun fel, persoanele calificate care nu pot participa în această excursie, după 
acceptarea ei. Asigurarea de călătorie este disponibilă prin agenția de voiaj preferată de noi, 
sau prin alți agenți de voiaj sau firme de asigurări, și trebuie achiziționată de către câștigător pe 
cheltuiala proprie. Young Living nu va fi responsabilă dacă anularea evenimentului are loc 
datorită următoarelor: condiții meteorologice extreme, dezastre naturale, greve, demonstrații, 
boicoturi, incendii, accidente, război (dacă este declarat), revoluție, revolte, insurecții, acte 
divine, acte ale guvernului.  
 
7. Licență 
Prin acceptarea premiului, câștigătorul respectiv este de acord ca numele, adresa (oraș și 
stat/provincie de rezidență), vocea, și declarațiile sale cu privire la concurs și la Young Living, 
precum și fotografiile și portretele sale să fie folosite, fără altă despăgubire, notificare, sau 
permisiune, în orice publicitate sau reclamă, efectuate de către Young Living sau orice alte 
entități afiliate în orice formă de media fără limitare de timp sau teritorială, cu excepția locațiilor 
în care acest lucru este interzis de lege.  
 
8. Limitarea răspunderii 
Young Living și afiliații, sucursalele, societățile-mamă, agențiile de promovare și publicitate, 
tipografiile și judecătorii săi, implicați în acest concurs nu sunt responsabili pentru nicio 
inexactitate în informațiile folosite pentru concurs, pentru orice greșeală tehnică sau umană care 
poate apărea în procesarea rubricilor, incluzând datele introduse de operatori, orice erori de 
comunicare cum ar fi defecțiunile tehnice legate de computer, telefon, cablu, și conexiuni 
indisponibile de rețea sau server; defecțiuni legate de hardware, software, viruși sau date 
incomplete, întârziate sau greșit direcționate. Orice compromis în conduita echitabilă și 
cuprinzătoare a acestui concurs, legat de un virus informatic sau o deteriorare tehnică care 
poate afecta corectitudinea, securitatea sau administrarea adecvată a concursului poate rezulta 
în încheierea, modificarea sau rectificarea concursului sau a unei părți din acesta, la latitudinea 
exclusivă a firmei Young Living.  Young Living își rezervă dreptul, la latitudinea sa exclusivă, să 
anuleze orice înregistrări ale participanților, dacă crede că aceștia au încercat să manipuleze sau 
să împiedice administrarea, securitatea sau corectitudinea adecvată a acestui concurs sau dacă 
aceștia acționează într-o manieră incorectă față de ceilalți participanți sau cu intenția să 
amenințe sau să hărțuiască orice altă persoană. 
 
Prin participarea în concurs, participanții renunță la orice drepturi de a solicita daune punitive, 
incidentale sau indirecte, onorariile avocaților sau orice alte daune, în afară de costurile sau 
pierderile actuale cauzate de prejudiciul efectiv, care pot apărea în conexiune cu participarea în 
concurs sau acceptarea, posesia sau folosirea oricărui premiu. Toate posibilitățile de acțiune 
care apar datorită, sau în conexiune cu acest concurs sau cu orice premiu acordat se 
îndepărtează în mod individual, fără a recurge la vreo formă de acțiune colectivă. Unele  



	
 
 
 
jurisdicții nu vor permite anumite limitări privind daunele sau capacitatea de a solicita 
despăgubiri printr-o acțiune colectivă, așa că anumite restricții nu se vor aplica tuturor 
participanților. 
 
9. Alte norme și reglementări 
Dacă anumite aspecte ale premiilor, care sunt în afara controlului firmei Young Living, se 
schimbă, nici Young Living și nici oricare alți parteneri promoționali care furnizează premii, nu 
vor fi răspunzători sau responsabili pentru astfel de schimbări, iar Young Living își rezervă 
dreptul de a înlocui un premiu cu ceva de valoare echivalentă sau mai mare, la latitudinea 
exclusivă și absolută a firmei Young Living, dacă, din orice motiv, tot premiul sau părți ale 
premiului, așa cum sunt descrise în prezentul document, sunt sau devin indisponibile. Transferul 
premiului unei părți terțe nu este permisă. Prin acceptarea premiului, câștigătorii acceptă faptul 
că Young Living nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune, pierderi sau accidente care 
rezultă din cauza sau în conexiune cu acordarea, acceptarea, posesia sau folosirea oricărui 
premiu sau a oricăror părți sau aspecte ale acestuia. 
 
Young Living va fi arbitrul final al tuturor interpretărilor regulilor și al determinării calificărilor, iar 
aceste decizii vor fi definitive. Dacă este necesar, pentru a clarifica întrebări cu privire la reguli 
sau interpretarea acestora, Young Living va schimba aceste reguli, publicând o nouă versiune a 
regulilor. După caz, premiile vor fi raportate ca venit în forma anuală de taxe a câștigătorului. 
Câștigătorii vor fi responsabili pentru plata tuturor taxelor pentru orice premii și/sau 
subvenționare sau subvenționări acordate de Young Living. Young Living își rezervă dreptul de a 
suspenda sau a încheia acest concurs, fără notificare, din orice motiv sau fără niciun motiv, la 
latitudinea sa exclusivă. Angajații Young Living, entitățile asociate, partenerii lor și membrii 
apropiați ai familiei nu sunt eligibili să participe în acest concurs. Acest concurs nu este valid în 
locațiile în care este interzis prin lege. Toți participanții vor fi supuși controlului și verificării 
numărului lor total de puncte.  
 
Participând la acest stimulent (promoție), tu:  
(i) vei respecta regulile acestui stimulent și vei îndeplini toate cerințele privind eligibilitatea,  
(ii) garantezi faptul că orice informație oferită de tine, în legătură cu acest stimulent, este 
adevărată și corectă, și  
(iii) ești de acord să fii obligat/ă prin decizia firmei Young Living care va fi finală și cu caracter 
obligatoriu în toate aspectele legate de acest stimulent. Participanții care nu vor respecta 
regulile acestui concurs vor fi descalificați.  
În cazul în care orice detalii ale concursului prezentate în aceste reguli oficiale se contrazic cu 
orice alte detalii legate de concurs, cuprinse în alte materiale promoționale (incluzând, orice 
punct de vânzare, promovare online sau printată, sau tablouri de bord), detaliile concursului așa 
cum sunt stabilite în aceste Reguli Oficiale, prevalează. Lipsa deciziei sau decizia firmei Young 
Living de a nu impune vreo dispoziție din aceste Reguli Oficiale, nu va constitui renunțarea 
acelei dispoziții sau a oricărei alte prevederi. Dacă o prevedere este determinată a fi invalidă sau 
inaplicabilă sau ilegală, aceste Reguli Oficiale vor rămâne în vigoare și vor fi interpretate în 
conformitate cu termenii lor ca și cum prevederea legală sau invalidă nu ar fi prezentă în acest 
document. 


