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Obecné

• Nabídka je k dispozici členům Young Living Europe v květnu 2019 nebo do vyprodání zásob.
• Nabídka se nevztahuje na objednávky za body Essential Rewards.
• Omezení na jeden Geranium 15 ml, GeneYus 5 ml, Raven 5 ml, Patchouli 15 ml, Longevity 15 ml,           

Di-Gize 15 ml zdarma na jednu platnou standardní objednávku. 
• Omezení na jeden Lemongrass 15 ml, Geranium 15 ml, GeneYus 5 ml, Raven 5 ml, Patchouli 15 ml, 

Longevity 15 ml, Di-Gize 15 ml zdarma na jednu platnou objednávku Essential Rewards.
• Minimální hodnotu PV je nutno dosáhnout v jedné objednávce. K získání nabídky nelze kombinovat 

částečné objednávky zadané v průběhu měsíce platnosti akce. 
• Omezení na jednu platnou standardní objednávku a jednu platnou objednávku Essential Rewards           

za měsíc.  
• Na propagační položky v objednávce zaslané na adresu mimo celní území Evropské unie se mohou 

vztahovat celní poplatky. Příjemce zásilky je odpovědný za jakékoli poplatky.
• V případě, že zásoby těchto položek již nebudou dostupné, Young Living může propagační produkty 

nahradit jinými produkty podobné hodnoty.
• Povšimněte si prosím, že všechny znázorněné ceny jsou bez DPH.

Odměna 350 PV

• Geranium 15 ml, GeneYus 5 ml, Raven 5 ml, Patchouli 15 ml, Longevity 15 ml, Di-Gize 15 ml: omezeno   
na jednu platnou standardní objednávku a jednu platnou objednávku Essential Rewards za měsíc.

Odměna 250 PV

• Raven 5 ml, Patchouli 15 ml, Longevity 15 ml, Di-Gize 15 ml: omezeno na jednu platnou standardní 
objednávku a jednu platnou objednávku Essential Rewards za měsíc.

Odměna 190 PV

• Longevity 15 ml, Di-Gize 15 ml: omezeno na jednu platnou standardní objednávku a jednu platnou 
objednávku Essential Rewards za měsíc.

Odměna 120 PV

• Lemongrass 15 ml: omezeno na jednu platnou objednávku Essential Rewards za měsíc.

10% sleva: Rose 5 ml

• Nabídka se nevztahuje na objednávky za body Essential Rewards. 
• Nabídka je k dispozici v květnu a do vyprodání zásob. 
• Žádné omezení na jednoho člena.
• PV i cena budou sníženy.
• Povšimněte si prosím, že všechny znázorněné ceny jsou bez DPH.
• 10% sleva se vztahuje pouze na D-kód (362308D/362310D). Standardní kód, který je uveden v Katalogu 

produktů, nebude zlevněn. 


