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Osallistuminen tai voittaminen ei edellytä ostamista tai maksua. 

 

Kampanjan kuvaus 

Young Livingin Race to the Finish 2017 -kampanjaa (”kampanja”) sponsoroi Young Living Essential Oils 

LC, Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043 (”Young Living”) ja sen 

paikalliset tytäryhtiöt Australiassa, Kanadassa, Ecuadorissa, Euroopassa, Hongkongissa, Japanissa, 

Malesiassa, Meksikossa, Indonesiassa, Taiwanissa tai Singaporessa. Liitteessä A on lisätietoja siitä, mitä 

tytäryhtiötä pidetään kunkin osanottajan (määritellään jäljempänä) sponsorina. Kampanja alkaa 

1.10.2017 kello 09.01 ja päättyy 1.1.2018 klo 08.59 (”voimassaoloaika”). Young Living seuraa ajankulua 

kampanjan virallisella kellolla, ja sen näyttämä aika on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Voittajia on 

vähintään 100. Voittajat valitaan niiden kelpoisten osanottajien (määritellään jäljempänä) joukosta, 

jotka saavuttavat korkeimmat Race to the Finish (RTTF) -kokonaispisteet kampanjan aikana.  

 

Kelpoisuus 

Kampanjaan voivat osallistua kaikki aktiiviset, hyvämaineiset Young Livingin jäsenet, jotka ovat 

saavuttaneet kampanjan aikana vähintään Executive-tason ja ovat 1.10.2017 vähintään 18-vuotiaita (tai 

paikallisen lain mukaisen täysi-ikäisyyden saavuttaneita). Lisäksi heillä on oltava pääasiallinen (jäsentilillä 

mainittu) laskutusosoite ja todistettava kansalaisuus jossakin seuraavista maista: Yhdysvallat, Australia, 

Kanada, Ecuador, Euroopan maat, Hongkong, Japani, Malesia, Meksiko, Indonesia, Taiwan tai Singapore. 

(Kukin heistä on ”osanottaja”.) Vähittäismyyntimarkkina-alueiden ulkopuolella asuvat jäsenet eivät voi 

osallistua tähän kampanjaan, ja kampanja on mitätön, jos se on laissa kielletty. Aktiivisia jäseniä ovat 

jäsenet, jotka ovat ostaneet tuotteita Young Livingiltä vähintään 50 PV:n arvosta viimeisten 12 

kuukauden aikana ja allekirjoittaneet Young Living -jäsensopimuksen.  

Pisteiden ansaitseminen  

Kampanjaan osallistuvat jäsenet keräävät RTTF-pisteitä kampanja-ajanjaksolla seuraavalla tavalla:  

Premium-aloituspakkausten myynti  

Kun osanottajan kampanja-ajanjaksolla henkilökohtaisesti rekrytoima alalinjan jäsen ostaa vaatimukset 

täyttävän Premium-aloituspakkauksen (määritellään jäljempänä), osanottaja ansaitsee yhden RTTF-

pisteen. Alalinjan jäsentä kutsutaan ”ostavaksi jäseneksi”. Osanottaja ei voi ansaita RTTF-pisteitä 

vaatimukset täyttävien Premium-aloituspakkausten ostoista silloin, kun osanottaja ei ole 

henkilökohtaisesti rekrytoinut ostavaa jäsentä kampanja-ajanjaksolla tai jos jäsen on liittynyt Young 

Livingin Sponsor Placement -ohjelman kautta. RTTF-pisteitä myönnetään vain yhdestä vaatimukset 

täyttävän Premium-aloituspakkauksen ostosta yhtä henkilökohtaisesti rekrytoitua alalinjan jäsentä 
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kohden ensimmäisten 30 päivän aikana kyseisen alalinjan jäsenen liittymisestä,   ja oston on 

tapahduttava kampanjan aikana.  

Kun uudelleenaktivoitu jäsen (määritellään jäljempänä) ostaa vaatimukset täyttävän Premium-

aloituspakkauksen, osanottaja ansaitsee yhden RTTF-pisteen. ”Uudelleenaktivoitu jäsen” on Young 

Livingin ei-aktiivinen jäsen (irtisanotussa tilassa), jonka osanottaja henkilökohtaisesti rekrytoi kampanjan 

aikana. RTTF-pisteitä myönnetään vain yhdestä vaatimukset täyttävän Premium-aloituspakkauksen 

ostosta yhtä uudelleenrekrytoitua jäsentä kohden kampanjan aikana.  

Vain seuraavat tuotteet/tuotekoodit lasketaan vaatimukset täyttäviksi Premium-aloituspakkauksiksi: 

 

SKU Tuotteen kuvaus 

USA  

5470 Premium Starter Kit w/Rainstone  

5465 Premium Starter Kit w/Aria 

5462 Premium Starter Kit w/Home 

5463 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

5467 Premium Starter Kit w/NingXia 

5466 Premium Starter Kit w/Thieves 

Kansainvälinen  
 

5462525 Premium Starter Kit - Int'l 220v 

APO 
 

5468 Premium Starter Kit Military Base APO-FPO-DPO 

USSP 
 

54650104 Premium Starter Kit w/Aria (USSP) 

54620104 Premium Starter Kit w/Home (USSP) 

54630104 Premium Starter Kit w/Dewdrop (USSP) 

54670104 Premium Starter Kit w/NingXia (USSP) 

54660104 Premium Starter Kit w/Thieves (USSP) 

54700104 Premium Starter Kit w/Rainstone (USSP) 

Singapore 
 

546315 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

547015 Premium Starter Kit w/Rainstone 

21705 Premium Starter Kit w/Ceramic 

546515 Premium Starter Kit w/Aria 

5467515 Premium Starter Kit w/NingXia 

546615 Premium Starter Kit w/Thieves 

Meksiko 
 

546311 Premium Starter Kit Dewdrop 

548211 Premium Starter Kit w/Raindrop 

548111 Premium Starter Kit w/NingXia 
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Malesia 
 

5463515 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546751 Premium Starter Kit w/NingXia 

5466515 
 

Premium Starter Kit w/Thieves 

Japani 
 

546305 Premium Starter Kit 

Hongkong 
 

546329 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546729 Premium Starter Kit w/NingXia 

Eurooppa 
 

546308 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (UK) 

546508 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (UK) 

546608 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (UK) 

546708 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (UK)   

5463500 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (EU) 

5465501 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (EU)   

546360 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (RU) 

546560 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (RU) 

546660 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (RU) 

546760 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (RU)   

546357 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (LT) 

546557 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (LT) 

546657 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (LT) 

546757 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (LT)   

546321 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (IT) 

546521 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (IT) 

546621 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (IT) 

546721 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (IT)   

546328 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (HU) 

546528 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (HU) 

546628 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (HU) 

546728 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (HU)   

546306 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (FR) 

546506 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (FR) 
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546606 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (FR) 

546706 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (FR)   

546358 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (RO) 

546558 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (RO) 

546658 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (RO) 

546758 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (RO)   

546339 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (PL) 

546539 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (PL) 

546639 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (PL) 

546739 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (PL)   

546314 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (NL) 

546514 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (NL) 

546614 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (NL) 

546714 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (NL)   

546368 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (SK) 

546568 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (SK) 

546668 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (SK) 

546768 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (SK)   

546313 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (SV) 

546513 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (SV) 

546613 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (SV) 

546713 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (SV)   

546342 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (CS) 

546542 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (CS) 

546642 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (CS) 

546742 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (CS)   

546365 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (HR) 

546565 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (HR) 

546665 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (HR) 

546765 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (HR)   

546332 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (ES) 

546532 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (ES) 

546632 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (ES) 
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546732 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (ES)   

546340 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla (FI) 

546540 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (FI) 

546640 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (FI) 

546740 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (FI)   

546310 Premium-aloituspakkaus Dewdrop-diffuuserilla(AT) 

546510 Premium-aloituspakkaus Aria-diffuuserilla (AT) 

546610 Premium-aloituspakkaus Thieves-tuotteilla (AT) 

546710 Premium-aloituspakkaus NingXia-tuotteilla (AT) 

Ecuador 
 

546361 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

565161 Premium Starter Kit w/30 NingXia Singles 

Kanada 
 

546303 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546703 Premium Starter Kit w/NingXia 

Australia 
 

546202 Premium Starter Kit w/Home  

546502 Premium Starter Kit w/Aria 

546302 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546402 Premium Starter Kit w/Bamboo 

546002 Premium Starter Kit w/NingXia  

21368 Culinary Oils Premium Starter Kit 

21253 Healthy Home Premium Starter Kit 

Indonesia  

546317 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

Taiwan  

546376 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546776 Premium Starter Kit w/NingXia 

 

Essential Rewards -palkkiopistemyynti 

Kun osanottajan kampanja-ajanjaksolla henkilökohtaisesti suosittelema (enrolled) alalinjan jäsen, joka ei 

ole aiemmin osallistunut Young Livingin Essential Rewards -palkkiopisteohjelmaan, liittyy Essential 

Rewards -palkkiopisteohjelmaan ja tekee vähintään 100 PV:n arvosta ostoksia kampanjan aikana, 

osanottaja ansaitsee kolme RTTF-pistettä.  
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Eteneminen tasoilla 

Osanottajan perustasoksi katsotaan hänen syyskuussa 2017 ansaitsemansa taso. Aina kun osanottaja 

etenee tasoilla, uusi taso merkitään osanottajan uudeksi perustasoksi. Osanottajan katsotaan etenevän 

tasoilla, jos hän saavuttaa korkeamman ansaitun tason Young Livingin palkkiojärjestelmässä. 

Osanottajat, jotka etenevät tasoilla perustasonsa yli tai myöhemmin etenevät tasoilla kampanjan aikana, 

ansaitsevat viisi RTTF-pistettä (jokaista tasoa kohden).  

Organisaation myynnin kasvu 

Myynnin kasvusta voi ansaita pisteitä yhdellä seuraavista tavoista: 

Osanottajat, joiden taso on vähintään Silver kampanjan aloituspäivänä, ansaitsevat yhden RTTF-pisteen 

aina, kun heidän organisaationsa koko myyntivolyymi kasvaa 10 prosenttia suhteessa osanottajan 

senhetkiseen organisaation koko myyntivolyymin perustasoon Young Livingin palkkiojärjestelmän 

ehdoissa olevan määritelmän mukaisesti. Osanottaja voi ansaita tällä tavoin korkeintaan 20 RTTF-

pistettä kuukaudessa.  

Osanottajat, joiden taso on Executive tai alempi kampanjan aloituspäivänä, ansaitsevat yhden RTTF-

pisteen aina, kun heidän organisaationsa koko myyntivolyymi kasvaa 1 000 PV:n arvosta suhteessa 

osanottajan senhetkiseen organisaation koko myyntivolyymin perustasoon. Osanottaja voi ansaita tällä 

tavoin korkeintaan 20 RTTF-pistettä kuukaudessa.  

Tämän kampanjan yhteydessä osanottajan organisaation koko myyntivolyymin perustaso on aluksi sama 

kuin hänen organisaationsa koko myyntivolyymi syyskuussa 2017. Jokaisen osanottajan organisaation 

koko myyntivolyymin perustaso nollataan kuitenkin aina sellaisen kuukauden jälkeen, jona osanottajan 

kuukausittainen organisaation koko myyntivolyymi ylittää organisaation koko myyntivolyymin aiemman 

perustason. Jos esimerkiksi osanottajan organisaation koko myyntivolyymi on 100 syyskuussa 2017, siitä 

tulee osanottajan organisaation koko myyntivolyymin perustaso kampanjan ensimmäisen kuukauden eli 

lokakuun 2017 ajaksi. Jos osanottajan organisaation koko myyntivolyymi nousee 150:een lokakuussa 

2017, organisaation koko myyntivolyymin perustaso nousee 150:een marraskuun 2017 ajaksi. Jos taas 

osanottajan organisaation koko myyntivolyymi laskee 50:een lokakuussa 2017, organisaation koko 

myyntivolyymin perustasoksi jää 100 myös seuraavan kuukauden eli marraskuun 2017 ajaksi. 

Organisaation koko myyntivolyymin perustaso voi vaihdella kuukauden aikana sellaisten 

palautusten/vaihtojen takia, jotka vaikuttavat edellisen kuukauden organisaation koko myyntivolyymiin. 

Pisteiden laskenta: Ansaitut RTTF-pisteet lasketaan ja päivitetään kuukausittain (noin joka kuukauden 

20. päivä), ja ne ovat nähtävissä Virtuaalitoimistossa.  

 

Ansaitut pisteet: Ansaittuja RTTF-pisteitä ei voi käyttää missään muussa kampanjassa. 

 

Pisteiden siirto: Osanottajat eivät voi siirtää RTTF-pisteitään toiselle henkilölle.  



 
 

 

 
7 

 

Pisteiden voimassaolo: Kaikki RTTF-pisteet erääntyvät kampanja-ajanjakson päätyttyä. RTTF-pisteitä ei 

voi lunastaa missään muussa Young Living -tapahtumassa, -ohjelmassa tai -tuotteessa. 

 

Pisteiden arvo: RTTF-pisteillä ei ole rahallista arvoa, eikä niitä voi lunastaa tai muuttaa rahaksi. 

 

Varhentaminen: varhentamalla ansaitut RTTF-pisteet käsitellään tapauskohtaisesti. 

 

Palautukset ja vaihdot: Tuotteiden palautus tai vaihto voi aiheuttaa vastaavien RTTF-pisteiden 

menettämisen. Tuotteiden vaihto saattaa vaikuttaa alkuperäisestä ostosta saatujen RTTF-pisteiden 

arvoon riippuen siitä, miten vaihto vaikuttaa PV:seen ja organisaation koko myyntivolyymiin. 

 

Palkinnot 

Palkinnot (määritellään jäljempänä) myönnetään osanottajille, jotka ansaitsevat eniten RTTF-pisteitä 

kampanjan aikana kussakin seuraavassa taulukossa mainitussa ryhmässä. Osanottajat määritetään 

ryhmiin heidän syyskuussa 2017 ansaitsemaansa tasoa vastaavan perustason mukaan. Kussakin 

ryhmässä myönnettävien palkintojen määrä näkyy taulukosta. 

 

Ryhmä Ryhmän palkintojen määrä 

Executive 24 

Silver 24 

Gold 20 

Platinum 16 

Diamond 8 

Crown Diamond 4 

Royal Crown Diamond 4 

 

Kymmenen eniten RTTF-pisteitä ansainnutta, joilla on pääasiallinen laskutusosoite kullakin neljällä 

maailmanlaajuisella alueella, ansaitsevat palkinnon automaattisesti. (Maailmanlaajuisiin alueisiin 

kuuluvat Aasian ja Tyynenmeren alue, Eurooppa/Lähi-itä/Afrikka, Latinalainen Amerikka ja Pohjois-

Amerikka, ja Young Living määrittelee kyseiset alueet oman harkintansa mukaan). Jos osanottaja on yksi 

sadasta eniten RTTF-pisteitä ansainneesta ja yksi kymmenestä omalla alueellaan eniten RTTF-pisteitä 

ansainneesta, hänelle myönnetään kuitenkin vain yksi palkinto. 
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Voittajat saavat maksetun matkan Havaijille itselleen ja yhdelle seuralaiselle (”palkinto”). Palkinnon 

vähittäismyyntiarvo on noin 10 000 dollaria. Alle 12-vuotiaat lapset eivät voi osallistua matkalle 

seuralaisena. Kolme maailmanlaajuisesti eniten RTTF-pisteitä ansainnutta saavat lisäksi seuraavat 

palkinnot: 1. sija: $20 000; 2. sija: $15 000; 3. sija: 10 000 dollaria käteisenä. Jos yksi tai useampi 

osanottaja missä tahansa kategoriassa tai minkä tahansa palkinnon kohdalla saavuttavat saman 

pistemäärän, Young Living valitsee voittajat sattumanvaraisesti. 

Palkintoja koskevat yleiset ehdot: Voittajat eivät saa palkinnon myöntämishetken todellisen arvon ja 

OVH:n välistä erotusta, joka lasketaan käyttäen OVH:ta, joka ilmoitetaan näissä virallisissa säännöissä tai 

kampanjaan liittyvissä kirjeissä tai aineistoissa, eikä Young Living ole vastuussa arvon ja OVH:n 

erotuksesta. Voittaja vastaa kaikista mahdollisista liittovaltion, valtion ja paikallisista veroista (ml. 

tulovero ja ennakonpidätys) sekä muista kuluista, jotka liittyvät palkinnon vastaanottamiseen ja 

käyttämiseen ja joita ei ole määritelty näissä säännöissä, riippumatta siitä, käytetäänkö palkinto 

kokonaan tai osittain. Young Living ei ole missään tapauksessa vastuullinen jakamaan enemmän kuin 

näissä säännöissä ilmoitetut palkinnot. Tässä kampanjassa ”maksettu matka” tarkoittaa lentolippua ja 

majoitusta, jotka Young Living tarjoaa voittajalle oman harkintansa mukaan. Jos palkintoon oikeutettuja 

osanottajia on vähemmän kuin jaettavia palkintoja, Young Living pidättää oikeuden jakaa ainoastaan 

palkintoon oikeutettuja osanottajia vastaavan määrän palkintoja. Palkinnot, joita ei jaeta kampanjan 

voimassaoloajan päättymisen jälkeen, voidaan jättää jakamatta. Näissä säännöissä ilmoitetut rajoitukset 

ja ehdot eivät ole kaiken kattavia. Palkintoja ei voi siirtää eikä muuttaa rahaksi lukuun ottamatta Young 

Livingin pidättämää oikeutta sen yksinomaisen harkinnan perusteella korvata palkinto (tai osa siitä) 

arvokkaammalla tai yhtä arvokkaalla palkinnolla. Palkinnot jaetaan ”SELLAISENAAN” ja ILMAN 

MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, suoraa tai epäsuoraa, mukaan lukien epäsuora takuu, joka koskee 

virheettömyyttä tai sopivuutta johonkin tarkoitukseen.  

 

Kaikki palkintoon liittyvät kulut, joita ei ole ilmoitettu näissä säännöissä, ovat palkinnon voittajan 

yksinomaisella vastuulla. Voittaja menettää palkinnon, jos 1) voittaja ei voi matkustaa RTTF-

palkintomatkan päivämäärinä tai jos 2) voittajalla tai hänen mahdollisella matkakumppanillaan ei ole 

vaadittavia matka-asiakirjoja matkapäivään mennessä. Kukin voittaja ja hänen vieraansa ovat yksin 

vastuussa matkavakuutusten (ja muiden vakuutusten) hankkimisesta omalla kustannuksellaan ja 

hyväksyvät, että Young Living ei ole hankkinut eikä hanki matkavakuutusta eikä mitään muuta 

vakuutusta. Voittajia sitovat kaikkien niiden lentoyhtiöiden ja muiden kolmansien 

palveluntarjoajaosapuolien ehdot, joita käytetään palkintojen yhteydessä. Young Living ei ole vastuussa, 

jos liput tai muut katoavat tai varastetaan tai palkinnon voittaja tai vieras hukkaa ne, eikä niitä korvata 

eikä varata uudelleen, jos kuljetukseen ei päästä jostain syystä. Päivämäärät ja paikat voivat muuttua, ja 

niistä päättää yksin Young Living. 

Palkinnon voittajien ja heidän matkakumppaniensa on matkustettava yhdessä saman matkaohjelman 

mukaan, ja heillä on oltava hallussaan kaikki vaadittavat matkustusasiakirjat. Lentolippuja ei voi siirtää 

eikä niiden hintaa palauteta. Myöskään siirto ylempään matkustusluokkaan ja/tai lentopisteiden 

hyödyntäminen ei ole mahdollista. Palkinnon saajat eivät saa käteistä tai muuta korvausta, jos todelliset 

matkakustannukset ovat pienemmät kuin näissä virallisissa säännöissä mainitut OVH:t. 
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Young Living ei ole vastuussa lentoyhtiöiden eikä muiden kuljetusyhtiöiden tai muiden mitä tahansa 

näistä palveluista ja majoituksista tarjoavien henkilöiden peruutuksista, viivytyksistä, reittimuutoksista, 

vaihdoksista eikä mistään muista toimista tai laiminlyönneistä. Jos mikä tahansa lento myöhästyy tai 

peruutetaan, minkäänlaista korvausta ei myönnetä ellei Young Living yksin oman harkintansa mukaan 

niin päätä. 

Kampanjan aikana osanottajiin voidaan kohdistaa säännöllisiä tarkistuksia sen varmistamiseksi, että he 

noudattavat Young Livingin käytäntöjä ja menettelytapoja, jotka ovat sovellettavissa osanottajien 

lainkäyttöalueella, liittyen erityisesti mainontaan ja tarjouksiin näihin kuitenkaan rajoittumatta. Young 

Livingin käytäntöjen ja menettelytapojen rikkominen voi johtaa RTTF pisteiden muutokseen, 

menettämiseen tai osallistujan hylkäämiseen kampanjasta kokonaan.   

Palkinnosta ilmoittaminen ja palkinnon hyväksyntä 

Osanottajat näkevät erittelyn RTTF-pistekertymästään Virtuaalitoimiston kautta. Palkintojen voittajat 

valitaan kampanjan päätyttyä noin 15. tammikuuta 2018. Virtuaalitoimistossa (YoungLiving.org) 

julkaistaan luettelo palkintojen voittajista, kun kampanja on päättynyt, RTTF-pisteet laskettu yhteen ja 

vahvistettu sekä voittajat valittu.  

 

Palkintoon oikeutetuille osanottajille lähetetään sähköpostiviesti maanantaina 15. tammikuuta 2018 tai 

niihin aikoihin. Hyväksyntäsähköpostiviesti lähetetään osanottajan tallennettuun 

sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiviesti sisältää hyväksymislinkin, jonka kautta voittajien on 

hyväksyttävä tai hylättävä palkinto ja täytettävä rekisteröitymislomake lauantaihin 20.1.2018 kello 08.59 

mennessä. Jos et vastaa hyväksymissähköpostiin sen hyväksymislinkin kautta edelle mainittuun 

ajankohtaan mennessä, sinun katsotaan kieltäytyneen matkasta. Palkinnosta kieltäytymistä tai sen 

hyväksymistä ei voi peruuttaa. Jos osanottaja kieltäytyy matkasta, hän ei ole enää oikeutettu mihinkään 

palkintoon ja palkinto tarjotaan seuraavalle kyseisen palkinnon vaatimukset täyttävälle osanottajalle. 

 

Matka 

Voittajien palkintomatkajärjestelyt hoidetaan Young Livingin valitseman matkatoimiston kautta. Jos 

palkinnon voittaja ostaa itse omat lentoliput ilman Young Livingin valitseman matkatoimiston etukäteen 

antamaa suostumusta, niitä ei hyvitetä.  

Kaikkien matkajärjestelyjen on oltava valmiita ja varausten tehtyjä vähintään neljä viikkoa ennen RTTF-

palkintomatkan alkamista. Jos osanottaja ei vastaa Young Livingin valitseman matkatoimiston 

sähköpostiviesteihin ja puheluihin vuorokauden kuluessa, hän saattaa menettää palkintoon kuuluvat 

lentoliput. Kaikki palkintoon liittyvät lentojärjestelyt ovat lipun myöntämisen jälkeen lopullisia, ja 

voittaneet osanottajat ovat itse vastuussa kaikista matkan muuttamiseen liittyvistä maksuista. Kaikki 

voittaneen osanottajan kodin ja lentoaseman välisestä matkasta syntyvät kulut ovat osanottajan omalla 

vastuulla. Myös matkatavaramaksut ja muut kulut ovat täysin voittaneen osanottajan omalla vastuulla. 
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Kaikki RTTF-palkintomatkalla kertyneet henkilökohtaiset kulut ovat täysin voittaneen osanottajan omalla 

vastuulla. Voittaneen osanottajan on otettava mukaan henkilökohtainen luotto- tai pankkikortti omien 

satunnaisten kulujensa maksamista varten. Satunnaiset kulut eivät sisälly kampanjan palkintoon. 

Peruminen ja korvaukset; ylivoimainen este 

RTTF-palkintomatkalle osallistumisensa peruuttaville palkinnon voittajille ei hyvitetä palkinnon arvoa. 

Young Living saattaa oman harkintansa mukaisesti vaatia osallistumisensa peruuttavia osanottajia 

korvaamaan Young Livingille matkan peruuttamisesta aiheutuneet kulut. Young Living maksa rahallista 

tai minkään muunlaista korvausta voittoon oikeutetuille, matkan hyväksyneille jäsenille, jotka eivät voi 

osallistua matkaan. Matkavakuutuksia myy Christopherson Travel, ja voittaneen osanottajan on 

ostettava se omalla kustannuksellaan. Young Living ei ole vastuussa, jos tapahtuma perutaan seuraavista 

syistä: äärimmäiset sääolot, luonnonkatastrofit, lakot, mielenosoittajien asettamat esteet, boikotit, 

tulipalot, tulvat, onnettomuudet, sota (julistettu tai julistamaton), vallankumous, kapinat, kansannousut, 

luonnonmullistukset, maan hallinnon toimet (mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltojen hallituksen 

virastojen tai ministeriöiden toimet), yleistä turvallisuutta uhkaava toiminta, bensiinin tai muun 

polttoaineen tai muiden välttämättömien tuotteiden pula tai säännöstely, esteet materiaalien tai 

työvoiman saatavuudessa tai muut syyt, joihin Young Living ei kohtuudella voi vaikuttaa. Tällaisissa 

tapauksissa Young Living voi oman harkintansa mukaan myöntää vastaavan arvoisen rahapalkinnon. 

Lupa 

Hyväksymällä palkinnon asianomainen voittaja antaa luvan käyttää nimeään, osoitettaan (asuinkaupunki 

ja -maakunta), ääntään, kampanjaa ja Young Livingiä koskevia mielipiteitään ja lausuntojaan sekä 

valokuvia ja muuta vastaavaa ilman erillistä korvausta, ilmoitusta tai lupaa missä tahansa Young Livingin 

tai siihen liittyvien toimijoiden julkistamassa julkaisussa tai mainoksessa ja missä tahansa mediassa 

ilman ajallisia tai paikallisia rajoituksia, ellei se ole lain mukaan kielletty.  

Vastuun rajoitus 

Young Living ja sen tytär- ja emoyhtiöt, mainostoimistot, kampanjaan osallistuvat toimistot, painotalot 

sekä tähän kampanjaan osallistuvat tuomarit eivät ole vastuussa kampanjan yhteydessä käytettävien 

tietojen virheellisyydestä, teknisistä tai inhimillisistä virheistä, joita voi aiheutua käsiteltäessä 

osallistumistietoja, mukaan lukien osanottajien antamat tiedot, tietojen syöttöön liittyvistä virheistä, 

mukaan lukien muun muassa tietokoneeseen, puhelimeen, kaapeliin ja verkko- tai palvelinyhteyksien 

käytettävyyteen liittyvät tekniset ongelmat, tai muista laitteisiin, ohjelmistoihin tai viruksiin liittyvistä 

virheistä tai puutteellisista, myöhässä toimitetuista tai väärään osoitteeseen toimitetuista tiedoista. Jos 

tätä kampanjaa ei voida toteuttaa oikeudenmukaisesti ja asiaankuuluvasti tietokoneviruksen tai 

vastaavan teknisen vian vuoksi, joka voi vaikuttaa kampanjan oikeudenmukaisuuteen, turvallisuuteen ja 

hallintaan, Young Living voi harkintansa mukaan päättää kampanjan tai muuttaa sitä näiltä osin. Young 

Living pidättää oikeuden mitätöidä harkintansa mukaan sellaisten osanottajien osallistumisen, joiden se 

uskoo pyrkineen manipuloimaan tai vahingoittamaan kampanjan hallintoa, turvallisuutta, 

oikeudenmukaisuutta tai asianmukaista toteutusta tai jotka eivät toimi reilun kilpailun hengessä tai jotka 

uhkaavat tai häiritsevät keitä tahansa muita henkilöitä.  
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Osallistumalla kampanjaan osallistujat luopuvat oikeuksistaan vaatia korvausta rangaistusluonteisista, 

satunnaisista ja välillisistä vahingoista, asianajajan kuluista tai muista vahingoista, lukuun ottamatta 

välttämättömiä ja välittömiä kustannuksia tai tappioita, joita voi aiheutua kampanjaan osallistumisesta 

sekä palkinnon hyväksymisestä, hallinnasta ja käytöstä. 

Kaikki kanteen perusteet, jotka johtuvat tästä kampanjasta tai myönnetystä palkinnosta tai liittyvät 

niihin, ratkaistaan yksittäin, ryhmäkanteeseen turvautumatta. Joillakin lainkäyttöalueilla tietyt 

rajoitukset, jotka koskevat vahingonkorvauksia tai mahdollisuutta hakea vahingonkorvauksia 

ryhmäkanteella, on kielletty, joten osa näistä rajoituksista ei välttämättä koske sinua.  

Muut säännöt ja säädökset 

Jos palkinnot muuttuvat joltain osin tavalla, johon Young Living ei voi vaikuttaa, Young Living ja muut 

palkintojen järjestämiseen osallistuvat kumppanit eivät ole vastuussa kyseisistä muutoksista. Young 

Living pidättää myös oikeuden korvata palkinnon yhtä arvokkaalla tai arvokkaammalla palkinnolla oman 

harkintansa mukaan, jos edellä kuvailtu palkinto ei ole enää jostain syystä käytettävissä 

kokonaisuudessaan tai osittain. Palkintoa ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle. Hyväksymällä palkinnon 

voittajat hyväksyvät, että Young Living ei vastaa mistään loukkaantumisista, vahingoista tai tappioista, 

joita aiheutuu palkinnon tai sen jonkin osan myöntämisestä, hyväksymisestä, hallinnasta tai käytöstä tai 

joita liittyy palkinnon tai sen jonkin osan myöntämiseen, hyväksymiseen, hallintaan tai käyttöön. 

Young Living päättää kaikkien sääntöjen merkityksestä ja osallistumisvaatimusten täyttämisestä ja 

kyseiset päätökset ovat lopullisia. Jos näitä sääntöjä tai niistä tehtäviä tulkintoja on selkeytettävä, Young 

Living voi muuttaa näitä sääntöjä julkaisemalla niistä uuden version. Palkinto ilmoitetaan tarvittaessa 

tulona voittajan vuotuisessa veroilmoituksessa. Palkintojen voittajat vastaavat kaikkien Young Livingin 

myöntämistä palkinnoista ja tuista perittävien verojen maksamisesta. Yhdysvalloissa tai Kanadassa 

asuville palkintojen voittajille lähetetään kaavake 1099 tai T4A, jolla ilmoitetaan palkinnon käypä 

markkina-arvo verotettavana tulona. Young Living pidättää oikeuden mistä syystä tahansa tai ilman 

mitään syytä keskeyttää tai päättää tämän kampanjan oman harkintansa mukaan siitä erikseen 

ilmoittamatta. Young Livingin ja siihen liittyvien toimijoiden työntekijät sekä heidän puolisonsa ja 

lähimmät perheenjäsenensä eivät saa osallistua kampanjaan. Tämä kampanja on mitätön, jos se on 

laissa kielletty. Kaikkien vaatimukset täyttävien osanottajien RTTF-kokonaispisteet tarkistetaan tai 

todennetaan. 

 

Osallistumalla kampanjaan (i) sitoudut noudattamaan näitä kampanjan sääntöjä, mukaan lukien kaikki 

kelpoisuusvaatimukset, (ii) vakuutat, että kaikki kampanjan yhteydessä antamasi tiedot ovat 

totuudenmukaisia ja virheettömiä, ja (iii) sitoudut noudattamaan Young Livingin päätöksiä, jotka ovat 

lopullisia ja sitovia kaikissa kampanjaan liittyvissä kysymyksissä. Osanottajat, jotka eivät noudata näitä 

kampanjan sääntöjä, menettävät osallistumisoikeutensa.  

Kampanjaa koskevat kaikki sovellettavat valtioiden, osavaltioiden, läänien ja kuntien lait. 

Yhdysvaltalaisten osanottajien tapauksessa kaikkiin näiden kampanjan sääntöjen rakennetta, 

lainvoimaisuutta, tulkintaa ja täytäntöönpanokelpoisuutta tai kampanjaan liittyviä osanottajan ja Young 

Livingin oikeuksia ja velvoitteita koskeviin kysymyksiin sovelletaan Utahin osavaltion aineellisia lakeja 
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ottamatta huomioon lainvalintasääntöjä. Kansainvälisten markkinoiden tapauksessa sovelletaan 

osanottajien lainkäyttöalueen aineellisia lakeja. Kaikki yhdysvaltalaiset osanottajat hyväksyvät Utahin 

liittovaltion, osavaltion ja paikallisten oikeusistuinten tuomiovallan ja oikeuspaikat. Muunmaalaiset 

osanottajat hyväksyvät sen maan liittovaltion, osavaltion ja paikallisten oikeusistuinten tuomiovallan ja 

oikeuspaikat, joissa he ottavat osaa kampanjaan. Kanadalaiset osanottajat ovat Galgaryn 

tuomioistuinten tuomiovallan alaisia.  

Jos näissä kampanjan säännöissä mainitut kampanjan tiedot ja muussa kampanjaa koskevassa 

aineistossa (mukaan lukien muun muassa myyntipaikoissa tarjottava, painettu tai verkkomainonta) 

mainitut kampanjaa koskevat tiedot ovat ristiriidassa, näissä kampanjan säännöissä mainitut kampanjaa 

koskevat tiedot ovat ensisijaisia.  

Young Livingin kykenemättömyys panna täytäntöön tai päätös olla panematta täytäntöön jotakin näistä 

virallisista säännöistä ei tarkoita, että sääntö tai mikään muu sääntö ei olisi voimassa. Jos jokin ehto 

todetaan pätemättömäksi tai muutoin toimeenpanokelvottomaksi tai laittomaksi, nämä viralliset 

säännöt pysyvät muilta osin voimassa ja niitä tulkitaan niiden ehtojen mukaisesti aivan kuin 

pätemätöntä tai laitonta ehtoa ei olisi.  

 

Voit saada luettelon palkintojen voittajien nimistä lähettämällä osoitteellasi ja postimerkillä varustetun 

kirjekuoren osoitteeseen Young Living Race to the Finish 2017 Promotion – Winners List c/o Young Living 

Essential Oils LC, Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043 tai oman 

asuinmaasi paikalliseen toimistoon.  

Young Livingin kansainvälisten toimistojen osoitteet löytyvät liitteestä. Luettelo voittajista lähetetään 

kohtuullisen ajan kuluessa kaikkien palkintojen myöntämisestä. 

 

Liite A 

Osanottajat ymmärtävät ja hyväksyvät, että kampanjaa sponsoroi heidän asuinmaassaan sijaitseva 

oikeussubjekti alla olevan kuvauksen mukaisesti. Kampanjaa kunkin osanottajan tapauksessa 

sponsoroiva oikeussubjekti määräytyy pääasiallisen laskutusosoitteen mukaan, joka on tallennettuna 

osanottajan Young Living -jäsentilillä kampanjan aloituspäivästä lähtien. 

 

Osanottajan pääasiallinen 
asuinmaa kampanjan 
aloituspäivästä lähtien  Sponsori Sponsorin osoite  

Kanada 

Young Living Canada ULC 
Suite 350, 7326 - 10th Street N.E. 
Calgary, Alberta T2E 8W1 
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Meksiko 

Young Living Mexico SRL 

Av. Paseo de la Reforma No. 243, Piso 9 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de 
Mexico  

Ecuador 
 

Young Living Ecuador, CIA, 
LTDA 

Avenida Las Monjas No. 115 
Entre Circunvalación y Costanera Sur 
Urdesa Central 
Guayaquil, Ecuador 

Eurooppa 

Young Living (Europe) Ltd. 

3rd Floor Building 11, Chiswick Park 
London W4 5YS UK Phone: +44-0-1480-
710032 Fax + 44 (0) 2038573431 

Hongkong Young Living Hong Kong 
Limited 

6 and 7 Floor The Wellington No. 198 
Wellington Street, Central, Hong Kong 

Australia Young Living Essential Oils, 
Australasia Pty. Ltd. 

Level 3 Building B, 3 Columbia Court 
Baulkham Hills 2153, Sydney, Australia  

Singapore 

Young Living Singapore Pte. 
Ltd. 

Young Living Singapore Pte Ltd 
111 Somerset Road, #05-06/07 TripleOne 
Somerset, Singapore 238164 

Malesia 

Young Living Malaysia Sdn 
Bhd 

Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 
Malaysia 

Japani 

Young Living Japan Inc. 

Shinjuku Sumitomo Bldg 32F 
2-6-1 Nishishinjuku 
Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 163-0232 

Taiwan 

Young Living Taiwan, 
Taiwan Branch 

8/F, Nos. 89, 89-1, 89-2 and 89-3 SongRen 
Road, XinYi District, Taipei City (TEL: 02-
7747-4888; Fax: 0277474889)  

Indonesia 

PT Young Living Indonesia 

Menara BCA Grand Indonesia, 45 floor, 
Jalan M.H. Thamrin No. 1, 
Jakarta Pusat, 10310, Indonesia 

 

Euroopan Race to the Finish: 40 lisäpalkintoa 

Maailmanlaajuisen Young Living ‘Race To The Finish’ (RTTF) 2017 -kampanjan lisäksi Young Living Europe 

tarjoaa 40 lisäpalkintoa.  

Säännöt ovat seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta samat kuin RTTF 2017 -kampanjassa: 

Kelpoisuus 

Kampanjaan voivat osallistua ainoastaan aktiiviset Young Living -jäsenet, joiden jäsentili on 

kampanjakauden alkaessa Euroopassa Young Living (Europe) Ltd. -yhtiössä. 
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Palkinnot 

Palkinnot jaetaan neljällekymmenelle (40) eurooppalaisen markkina-alueen osallistujalle, jotka eivät ole 

saaneet yhtään palkintoa maailmanlaajuisessa RTTF-kampanjassa, mutta tienasivat kampanjakauden 

aikana ei-palkituista eniten RTTF-pisteitä. Tasoryhmissä ei ole mitään voittajien lukumäärän ylärajaa. 

Voittavat osallistujat saavat lunastaa kulukorvauksia jopa 300 euron edestä, jos he osallistuvat Young 

Living -yritystapahtumaan vuoden 2018 loppuun mennessä (esim. Raindrop Technique and Leadership 

Training, toukokuun Beauty School Day, International Grand Convention (IGC), Lavender Harvest, 

European Symposium jne). He voivat lunastaa tapahtuman aikaiset matka- ja hotellikustannukset, 

tapahtumaliput ja ateriat.  

Palkintoa ei voi siirtää, mutta voittaneet osallistujat voivat halutessaan ottaa kumppanin mukaan. 

Korvauksen enimmäissumma on silti 300 euroa.  

Matkajärjestelyt 

Voittaneiden osallistujien on järjestettävä matka itse tai valitsemansa matkatoimiston kautta.  

Kulukorvaus 

Jotta voittanut osallistuja voi lunastaa kulukorvauksen, valitussa tapahtumassa paikalla olevan Young 

Living -henkilökunnan on vahvistettava osallistuminen ja kaikki ehdot täyttävät kuitit on lähetettävä 

sähköpostiosoitteeseen europeanevents@youngliving.com. 

Korvaus on enintään 300 euroa tai lunastettu summa, kumpi on pienempi.  Vuoden 2018 matka-, 

majoitus-, ateria- tai tapahtumakulujen korvaamisen jälkeen jäljelle jäänyttä summaa ei voi siirtää 

vuoteen 2019. 

Palkintoa ei voi käyttää vuoden 2018 jälkeen, jos voittanut osallistuja ei jostain syystä voi matkustaa ja 

osallistua mihinkään vuoden 2018 Young Living -tapahtumaan. Edes ylivoimainen este ei kelpaa syyksi. 

Suosittelemme, että voittajat hankkivat asianmukaisen matkavakuutuksen. 

Muut säännöt 

Jos maailmanlaajuisen RTTF-kampanjan ja tämän Euroopan RTTF-kampanjan säännöt ovat ristiriidassa, 

eurooppalaisen kampanjan säännöt ovat voimassa. 


