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• Pasiūlymas galioja „Young Living Europe“ nariams 2018 m. gruodį (arba kol baigsis atsargos).
• Pasiūlymas negalioja lojalumo programos „Essential Rewards“ taškų iškeitimo užsakymams.
• Pateikus vieną reikalavimus atitinkantį standartinį užsakymą, galima gauti tik po vieną nemokamą 

buteliuką šių aliejų: „Orange“ (15 ml), „Cinnamon Bark“ (5 ml), „Journey On“ (5 ml), „Abundance“ (15 
ml), „Sacred Frankincense“ (5 ml).   

• Pateikus vieną reikalavimus atitinkantį „Essential Rewards“ užsakymą, galima gauti tik po vieną 
nemokamą buteliuką šių aliejų: „Grapefruit“ (5 ml), „Orange“ (15 ml), „Cinnamon Bark“ (5 ml), „Journey 
On“ (5 ml), „Abundance“ (15 ml), „Sacred Frankincense“ (5 ml).

• Minimalus PV kiekis turi būti pasiektas per vieną užsakymą. Daliniai užsakymai, pateikti akcijos mėnesio 
metu, negali būti sumuojami, jog būtų pasinaudota pasiūlymais. 

• Nemokami produktai siūlomi tik vieno standartinio užsakymo ir vieno „Essential Rewards“ užsakymo metu 
kartą per mėnesį. 

• Užsakytiems akcijos produktams gali būti taikomi muito mokesčiai, jei produktai siunčiami už Europos 
Sąjungos muitų teritorijos ribų. Siuntos gavėjas atsakingas už bet kokius mokesčius.

• Jei kažkurių iš šių produktų nebeliks, „Young Living“ gali juos pakeisti kitais panašios vertės produktais.
• Atkreipkite dėmesį, jog visos kainos nurodytos be PVM. 

350 PV uždarbis

• „Orange“ (15 ml), „Cinnamon Bark“ (5 ml), „Journey On“ (5 ml), „Abundance“ (15 ml), „Sacred 
Frankincense“ (5 ml): šie nemokami produktai siūlomi tik vieno standartinio užsakymo ir vieno „Essential 
Rewards“ užsakymo metu kartą per mėnesį.

250 PV uždarbis

• „Journey On“ (5 ml), „Orange“ (5 ml), „Cinnamon Bark“ (5 ml): šie nemokami produktai siūlomi tik vieno 
standartinio užsakymo ir vieno „Essential Rewards“ užsakymo metu kartą per mėnesį.

190 PV uždarbis

• „Orange“ (5 ml), „Cinnamon Bark“ (5 ml): šie nemokami produktai siūlomi tik vieno standartinio 
užsakymo ir vieno „Essential Rewards“ užsakymo metu kartą per mėnesį.

120 PV uždarbis

• „Grapefruit“ (5 ml) aliejus: apribotas vienam „Essential Rewards“ užsakymui per mėnesį.

10 % nuolaida – „Oils of Ancient Scripture Collection“ rinkiniui (19343D)

• Pasiūlymas negalioja lojalumo programos „Essential Rewards“ taškų iškeitimo užsakymams. 
• Pasiūlymas galioja gruodžio mėnesį ir kol baigsis atsargos. 
• Įsigyjant nėra taikoma ribojimų dėl kiekio.
• PV nuolaidos taikomos taip pat kaip ir kainoms.
• Atkreipkite dėmesį, jog visos kainos nurodytos be PVM.


