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Akcijos Young Living Race to the Finish 2017 oficialiosios taisyklės 

 

Norint dalyvauti šioje akcijoje ar laimėti, nieko nereikia pirkti ir mokėti. 

 

Akcijos aprašymas 

Akciją Young Living Race to the Finish 2017 (toliau – Akcija) remia Young Living Essential Oils LC, 

Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043 (toliau – Young Living) ir jos 

vietos dukterinės įmonės, veikiančios Australijoje, Kanadoje, Ekvadore, Europoje, Honkonge, Japonijoje, 

Malaizijoje, Meksikoje, Indonezijoje, Taivane ir Singapūre. A priede nurodoma, kuri dukterinė įmonė yra 

laikoma konkretaus Dalyvio (nurodyta toliau) rėmėja. Akcijos laikotarpis prasideda 2017 m. spalio 1 d. 

12.01 val. (MT laiku) ir baigiasi 2017 m. gruodžio 31 d. 11:59 val. (MT laiku) (toliau – Akcijos laikotarpis). 

Young Living naudojamas laiko skaičiavimas laikomas oficialiu Akcijos laiko skaičiavimo būdu, jis yra 

galutinis ir neginčijamas. Bus išrinkta ne mažiau nei 100 laimėtojų. Laimėtojai bus išrinkti iš reikalavimus 

atitinkančių Dalyvių (nurodyta toliau), surinkusių didžiausią bendrą Race to the Finish (RTTF) taškų 

skaičių Akcijos laikotarpiu.  

 

Teisė dalyvauti 

Akcijoje gali dalyvauti aktyvūs Young Living nariai, kurie turi tinkamą statusą Young Living organizacijoje, 

yra pasiekę Executive ar aukštesnį lygį Akcijos laikotarpiu, kuriems bendrai 2017 m. spalio 1 d. yra suėję 

18 ar daugiau metų (arba kurie yra sulaukę pilnametystės pagal savo jurisdikciją, valstybę ar gyvenamąją 

vietą), kurių pagrindinis sąskaitų siuntimo adresas (nurodytas jų nario paskyroje) yra JAV, Australijoje, 

Kanadoje, Ekvadore, Europoje, Honkonge, Japonijoje, Malaizijoje, Meksikoje, Indonezijoje, Taivane ar 

Singapūre ir kurie gali įrodyti turintys šių valstybių pilietybę (toliau – Dalyvis). Šioje Akcijoje nedalyvauja 

nė vienas narys iš rinkų, kuriose nevykdoma prekyba, ir ji negalioja tose vietose, kur yra uždrausta. 

Aktyvūs nariai yra tie, kurie per paskutiniuosius 12 mėnesių iš Young Living įsigijo bent 50 PV ir pasirašė 

Young Living nario sutartį.  

Kaip pelnyti taškus  

Akcijos dalyviai RTTF taškus Akcijos laikotarpiu pelno toliau aprašyta tvarka:  

Pradinio Premium rinkinio pardavimai  

Kai pradedantysis narys, kurį Dalyvis asmeniškai užregistruoja Akcijos laikotarpiu, įsigyja kvalifikacinį 

pradinį Premium rinkinį (nurodyta toliau), Dalyvis pelno 1 RTTF tašką. Šis pradedantysis narys vadinamas 

Perkančiu nariu. Dalyviui neužregistravus asmeniškai narių Akcijos laikotarpiu arba juos užregistravus 

pagal Young Living rėmėjo įdarbinimo programą, už jokį jų įsigytą kvalifikacinį pradinį Premium rinkinį 

RTTF taškai neskiriami. RTTF taškai skiriami tik už vieną kvalifikacinį pradinį Premium rinkinį, įsigytą vieno 
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asmeniškai užregistruoto pradedančiojo nario per jo pirmąsias 30 registracijos dienų.   Be to, šis rinkinys 

turi būti įsigytas Akcijos laikotarpiu.  

Kai atnaujinęs veiklą narys (nurodyta toliau) įsigyja kvalifikacinį pradinį Premium rinkinį, Dalyvis pelno 1 

RTTF tašką. Atnaujinęs veiklą narys yra neaktyvus Young Living narys (turintis nutraukusio veiklą nario 

statusą), kurį Dalyvis asmeniškai užregistruoja Akcijos laikotarpiu. RTTF taškai skiriami tik už vieną 

kvalifikacinį pradinį Premium rinkinį, įsigytą vieno veiklą atnaujinusio nario Akcijos laikotarpiu.  

Kvalifikaciniais pradiniais Premium rinkiniais laikomi tik šie produktai / produktų kodai (SKU): 

 

SKU Produkto aprašymas 

JAV  

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 

Tarptautinis  
 

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) 

Singapūras 
 

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 

Meksika 
 

546311 Premium Starter Kit Dewdrop 

548211 Premium Starter Kit w/Raindrop 

548111 Premium Starter Kit w/NingXia 

Malaizija 
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5463515 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546751 Premium Starter Kit w/NingXia 

5466515 
 

Premium Starter Kit w/Thieves 

Japonija 
 

546305 Premium Starter Kit 

Honkongas 
 

546329 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546729 Premium Starter Kit w/NingXia 

Europa 
 

546308 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (UK) 

546508 Pradinis Premium rinkinys su Aria (UK) 

546608 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (UK) 

546708 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (UK)   

5463500 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (EU) 

5465501 Pradinis Premium rinkinys su Aria (EU)   

546360 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (RU) 

546560 Pradinis Premium rinkinys su Aria (RU) 

546660 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (RU) 

546760 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (RU)   

546357 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (LT) 

546557 Pradinis Premium rinkinys su Aria (LT) 

546657 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (LT) 

546757 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (LT)   

546321 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (IT) 

546521 Pradinis Premium rinkinys su Aria (IT) 

546621 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (IT) 

546721 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (IT)   

546328 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (HU) 

546528 Pradinis Premium rinkinys su Aria (HU) 

546628 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (HU) 

546728 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (HU)   

546306 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (FR) 

546506 Pradinis Premium rinkinys su Aria (FR) 

546606 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (FR) 
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546706 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (FR)   

546358 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (RO) 

546558 Pradinis Premium rinkinys su Aria (RO) 

546658 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (RO) 

546758 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (RO)   

546339 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (PL) 

546539 Pradinis Premium rinkinys su Aria (PL) 

546639 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (PL) 

546739 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (PL)   

546314 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (NL) 

546514 Pradinis Premium rinkinys su Aria (NL) 

546614 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (NL) 

546714 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (NL)   

546368 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (SK) 

546568 Pradinis Premium rinkinys su Aria (SK) 

546668 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (SK) 

546768 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (SK)   

546313 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (SV) 

546513 Pradinis Premium rinkinys su Aria (SV) 

546613 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (SV) 

546713 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (SV)   

546342 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (CS) 

546542 Pradinis Premium rinkinys su Aria (CS) 

546642 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (CS) 

546742 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (CS)   

546365 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (HR) 

546565 Pradinis Premium rinkinys su Aria (HR) 

546665 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (HR) 

546765 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (HR)   

546332 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (ES) 

546532 Pradinis Premium rinkinys su Aria (ES) 

546632 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (ES) 

546732 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (ES) 
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546340 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (FI) 

546540 Pradinis Premium rinkinys su Aria (FI) 

546640 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (FI) 

546740 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (FI)   

546310 Pradinis Premium rinkinys su Dewdrop (AT) 

546510 Pradinis Premium rinkinys su Aria (AT) 

546610 Pradinis Premium rinkinys su Thieves (AT) 

546710 Pradinis Premium rinkinys su NingXia (AT) 

Ekvadoras 
 

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 

Australija 
 

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 

Indonezija  

546317 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

Taivanas  

546376 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546776 Premium Starter Kit w/NingXia 

 

Essential Rewards pardavimai 

Kai pradedantysis Dalyvio narys, kurį Dalyvis asmeniškai užregistravo ir kuris niekada nedalyvavo Young 

Living Essential Rewards programoje, užsiregistruoja Essential Rewards programoje įsigijęs 100 ar 

daugiau PV Akcijos laikotarpiu, Dalyvis gauna 3 RTTF taškus. 

Pasiekimai 

Dalyvio baziniu lygiu laikomas jo 2017 m. rugsėjo mėn. pasiektas lygis. Kiekvienąkart Dalyviui pasiekus 

aukštesnį lygį, jis tampa nauju Dalyvio baziniu lygiu.Kiekvienąkart Dalyviui pasiekus aukštesnį lygį, jis 

tampa nauju Dalyvio baziniu lygiu. Dalyvis laikomas pasiekęs kitą lygį, kai jis pasiekia aukštesnį rangą 

pagal Young Living kompensavimo planą. 
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Dalyviai, kurie pasiekia aukštesnį lygį už bazinį arba vėliau aukštesnį rangą Akcijos laikotarpiu, pelno 5 

RTTF taškus (už kiekvieną pasiektą aukštesnį lygį).  

Organizacijos pardavimų augimas 

Taškus už pardavimų augimą galima pelnyti vienu būdu pagal du scenarijus: 

Nuo pirmosios Akcijos laikotarpio dienos Silver ar aukštesnio rango Dalyviai gauna 1 RTTF tašką už 

kiekvieną 10 proc. organizacijos grupės apimties (OGV) prieaugį, kaip numatyta Young Living 

kompensacijos plane, viršijantį tuometinę Dalyvio bazinę OGV (nurodyta toliau). Šiuo atveju Dalyvis 

negali pelnyti daugiau nei 20 RTTF taškų per mėnesį.  

 

Nuo pirmosios Akcijos laikotarpio dienos Executive ar žemesnio rango Dalyviai gauna 1 RTTF tašką už 

kiekvieną OGV prieaugį 1000 PV, viršijantį tuometinę Dalyvio bazinę OGV. Šiuo atveju Dalyvis negali 

pelnyti daugiau nei 20 RTTF taškų per mėnesį.  

Šios Akcijos metu Dalyvio bazine OGV laikoma pradinė jo OGV, užfiksuota 2017 m. rugsėjo mėn. Tačiau 

po kiekvieno mėnesio kiekvieno Dalyvio bazinė OGV nustatoma iš naujo Dalyvio mėnesinei OGV viršijus 

ankstesnę bazinę OGV. Pavyzdžiui, jei 2017 m. rugsėjo mėn. Dalyvio OGV yra 100, tai pirmąjį Akcijos 

mėnesį – 2017 m. spalį – ji bus laikoma Dalyvio bazine OGV. Jei 2017 m. spalį Dalyvio OGV pasiekia 150, 

2017 m. lapkritį Dalyvio bazinė OGV padidėja iki 150. Tačiau, remiantis tuo pačiu pavyzdžiu, jei 2017 m. 

spalį Dalyvio OGV sumažėja iki 50, kitą mėnesį, t. y. 2017 m. lapkritį, bazinė OGV išlieka nepakitusi – 100. 

OGV bazinis lygis per mėnesį gali varijuoti, priklausomai nuo produktų grąžinimo / keitimo, atitinkamai 

keičiančio ankstesnio mėnesio OGV. 

Taškų skaičiavimas: gauti RTTF taškai skaičiuojami ir atnaujinami kas mėnesį (apie 20-ąją mėnesio dieną) 

ir nurodomi virtualiajame biure.  

 

Uždirbti taškai: sukauptų RTTF taškų negalima panaudoti jokiai kitai akcijai. 

 

Taškų perdavimas: dalyviai negali perduoti savo RTTF taškų kitam asmeniui.  

 

Taškų galiojimo laikas:pasibaigus Akcijos laikotarpiui, visi RTTF taškai nustoja galioti. RTTF taškais 

negalima atsiskaityti už jokius kitus Young Living renginius, programas ar produktus. 

 

Taškų vertė:RTTF taškai į grynuosius pinigus nekeičiami ir jų negalima panaudoti ar grąžinti tokiu būdu. 
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Atgalinės datos taikymas: atbuline data užfiksuotų uždirbtų RTTF taškų klausimas kiekvienu atveju 

sprendžiamas individualiai. 

 

Grąžinimas ir keitimas: dėl bet kokio produkto grąžinimo ar keitimo galima prarasti atitinkamą RTTF 

taškų skaičių. Produkto keitimas gali pakoreguoti RTTF taškų vertę, priklausomai nuo to, kaip keitimas 

paveikia PV ar OGV. 

 

Prizai 

Prizai (nurodyta toliau) bus įteikti Akcijos laikotarpiu daugiausia RTTF taškų surinkusiems Dalyviams iš 

kiekvienos grupės, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje. Dalyviai atitinkamoms grupėms priskiriami 

atsižvelgiant į jų 2017 m. rugsėjo mėn. užfiksuotą bazinį lygį. Lentelėje nurodytas kiekvienai grupei skirtų 

Prizų skaičius. 

 

Grupė Grupėms skirtų prizų skaičius 

Executive 24 

Silver 24 

Gold 20 

Platinum 16 

Diamond 8 

Crown Diamond 4 

Royal Crown Diamond 4 

 

 

Dešimt daugiausia RTTF taškų sukaupusių Dalyvių, turinčių pagrindinį sąskaitų pateikimo adresą visuose 

keturiuose pasaulio regionuose, automatiškai pelno Prizą. (Pasaulio regionai yra Azijos ir Ramiojo 

vandenyno šalys, Europa / Artimieji Rytai / Afrika, Lotynų Amerika ir Šiaurės Amerika. Juos Young Living 

apibrėžė savo nuožiūra.) Tuo atveju, kai Dalyvis patenka į daugiausia RTTF taškų surinkusiųjų šimtuką ir į 

daugiausia RTTF taškų surinkusiųjų dešimtuką savo pasaulio regione, šiam Dalyviui skiriamas vienas 

Prizas, bet ne du. 

Laimėjusiems Dalyviams dovanojama apmokėta kelionė į Havajus, skirta laimėjusiam Dalyviui ir vienam 

svečiui (toliau – Prizas). Apytikslė mažmeninė Prizo vertė (ARV) – 10 000 JAV dolerių. Kūdikiai ir vaikai iki 

12 metų amžiaus į kelionę svečio statusu vykti negali. Trys pagrindiniai laimėtojai iš viso pasaulio, surinkę 

didžiausią RTTF taškų skaičių, taip pat pelno: 1-oji vieta: 20 000 JAV dolerių; 2-oji vieta: 15 000 JAV 

dolerių; 3-oji vieta: 10 000 JAV dolerių grynaisiais. Tuo atveju, kai vieno ar daugiau Dalyvių bet kurioje 

kategorijoje ar varžantis dėl kokio nors Prizo rezultatai yra lygūs, Young Living atsitiktine tvarka išrenka 

laimėtoją (-us) iš visų lygų taškų skaičių surinkusių Dalyvių. 
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Bendrosios Prizų teikimo sąlygos: Young Living neprisiima atsakomybės už skirtumą (jei toks būtų) tarp 

realios Prizo vertės įteikimo metu ir ARV, nurodytos šiose oficialiose taisyklėse ar bet kuriuose kituose su 

Akcija susijusiuose laiškuose ar medžiagoje, ir jo nesumoka laimėtojams. Nepriklausomai nuo to, ar 

Prizas naudojamas visas ar tik jo dalis, laimėtojas yra atsakingas už visus federalinius, valstijos ar vietos 

mokesčius (įskaitant pajamų mokestį ir išskaičiuojamuosius mokesčius) bei visas kitas išlaidas, susijusias 

su Prizo priėmimu ir naudojimu, neapibrėžtu šiose taisyklėse. Nusprendusi išdalyti daugiau Prizų nei 

nenumatyta, Young Living įmonė už tai jokiomis aplinkybėmis neatsako. Į šios Akcijos metu laimėtą 

apmokėtą kelionę (jei taikytina) įskaičiuojama Young Living laimėtojo kelionė lėktuvu ir apgyvendinimo 

paslaugos Young Living nuožiūra. Tuo atveju, kai neįmanoma išdalyti visų Prizų dėl reikalavimus 

atitinkančių Dalyvių trūkumo, Young Living pasilieka teisę įteikti tik tiek Prizų, kiek yra tinkamų Dalyvių. 

Pasibaigus Akcijos laikotarpiui, visi neišdalyti Prizai lieka neįteikti. Nurodyti Prizų dalybų apribojimai ir 

sąlygos nenumato visų atvejų. Prizai neperduodami ir į grynuosius nekeičiami. Tačiau Young Living 

pasilieka teisę savo pačios nuožiūra pakeisti Prizą ar jo dalį didesnės vertės ar lygiaverčiu prizu. Prizai 

įteikiami TAIP, KAIP YRA ir jiems netaikoma JOKIA tiesiogiai įvardyta ar numanoma GARANTIJA, įskaitant, 

bet neapsiribojant, perkamumo ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantiją.  

 

Už visas su Prizu susijusias išlaidas, nenurodytas šiose taisyklėse, atsako tik Prizo laimėtojas. Prizo 

netenkama, jei: 1) laimėtojas negali leistis į RTTF išvyką nurodytomis datomis arba 2) jei jis ir (arba) jo 

kelionės kompanionas (jei yra) neturi reikiamų kelionės dokumentų iki numatytos kelionės datos. 

Kiekvienas laimėtojas ir jo svečias privalo patys savo lėšomis įsigyti pageidaujamą kelionės draudimą (bei 

visų kitų formų draudimą) ir pripažįsta, jog Young Living neparūpina ir neparūpins kelionės ar kitos 

formos draudimo. Laimėtojai turi laikytis su Prizais susijusių visų oro uostų ir kitų trečiųjų šalių paslaugų 

teikėjų sąlygų. Young Living neatsako už bilietus, nesvarbu, ar juos Prizo laimėtojas ar svečias pamestų, 

ar jie būtų iš jų pavogti ar ne vietoje padėti, ir nekeičia ar iš naujo neužsako kelionės, jei dėl kokių nors 

priežasčių neišvykstama. Tikslios datos ir vietos parenkamos ir keičiamos Young Living nuožiūra. 

Prizų laimėtojai ir jų kelionės kompanionai turi keliauti drauge tuo pačiu maršrutu ir turėti visus būtinus 

kelionės dokumentus. Lėktuvų bilietai negrąžinami ir neperduodami, jų negalima keisti į aukštesnės 

klasės bilietus ir (arba) jiems netaikomi dažnai skraidančių keleivių lojalumo programų taškai. Jei faktinės 

kelionės išlaidos yra mažesnės nei oficialiose taisyklėse nurodyta apytikslė mažmeninė Prizo vertė, 

skirtumas laimėtojams piniginėmis lėšomis ar kitaip neatlyginamas. 

Young Living neatsako už jokį atšaukimą, vėlavimą, nukreipimą, keitimą ar bet kokį kitą oro vežėjų ar kitų 

transportavimo bendrovių arba visų kitų asmenų, teikiančių bet kurias su tuo susijusias ir apgyvendinimo 

paslaugas, inicijuotą arba neatliktą veiksmą. Atšaukus ar atidėjus bet kokį skrydį, pinigai negrąžinami ar 

kitaip nekompensuojami, nebent Young Living tai atlieka savo nuožiūra. 

Akcijos laikotarpiu Dalyviai gali būti periodiškai tikrinami, siekiant nustatyti, kaip laikomasi Young Living 

bendrųjų principų ir procedūrų, taikomų Dalyvių jurisdikcijai, ypač tų dalių, kurios susijusios su reklama ir 

akcijomis (tačiau neapsiribojant). Young Living bendruosius principus ir procedūras pažeidusio Dalyvio 

RTTF taškai gali būti  pakoreguoti arba toks Dalyvis gali būti visiškai pašalintas iš Akcijos. 
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Laimėtojo paskelbimas ir Prizo atsiėmimas 

Išsamią savo visų RTTF taškų analizę Dalyviai gali rasti virtualiajame biure. Prizų laimėtojai bus išrinkti 

pasibaigus Akcijos laikotarpiui, t. y. 2018 m. sausio 15 d. arba iki šios datos. Išrinkus laimėtojus ir 

suskaičiavus bei patikrinus RTTF taškus pasibaigus Akcijos laikotarpiui, virtualiajame biure 

(YoungLiving.org) bus iškart paskelbtas Prizo laimėtojų sąrašas.  

 

2018 m. sausio 15 d. (pirmadienį) arba apytikriu laiku į Prizus pretenduojantiems Dalyviams bus išsiųstas 

elektroninis laiškas. Elektroniniai patvirtinimo laiškai bus išsiųsti nurodytu el. pašto adresu. Šiame 

elektroniniame laiške pateikiama patvirtinimo nuoroda, kuria naudodamiesi Prizo laimėtojai turi iki 2018 

m. sausio 19 d. (penktadienio) 22.59 val. (MT laiku) patvirtinti, jog priima apdovanojimą, arba jo 

atsisakyti ir užpildyti registracijos formą. Neatsakius į elektroninį patvirtinimo laišką naudojantis 

patvirtinimo nuoroda per šį laiką, bus traktuojama, jog kelionės yra atsisakyta. Šis atsisakymas yra 

neatšaukiamas ir toks Prizo patvirtinimas yra galutinis. Jei Dalyvis atsisako kelionės, jis daugiau 

nepretenduoja į jokį Prizą. Tokiu atveju Prizas bus pasiūlytas kitam į šį Prizą pretenduojančiam Dalyviui. 

 

Kelionė 

Su Prizais susijusios kelionės detales laimėję Dalyviai derina su Young Living pasirinkta kelionių agentūra. 

Jei Prizo laimėtojas savo lėšomis įsigyja lėktuvo bilietus negavęs patvirtinimo iš Young Living pasirinktos 

kelionių agentūros, pinigai jam negrąžinami.  

Visas kelionės detales būtina suderinti ir viskas turi būti užsakyta likus bent keturioms savaitėms iki RTTF 

išvykos pradžios. Jei Dalyvis per 24 valandas neatsako į Young Living pasirinkto kelionių agento 

elektroninius laiškus ar skambučius, jis gali netekti teisės į kelionę lėktuvu. Visi su Prizais susiję įsigyti 

skrydžio bilietai yra galutiniai. Laimėję Dalyviai atsako už visus mokesčius dėl kelionės detalių keitimo. 

Kelionės iš laimėjusio Dalyvio namų iki oro uosto ar atgal išlaidas sumoka pats Dalyvis. Už bagažo 

mokesčius ir kitas išlaidas atsako tik laimėjęs Dalyvis. 

Visas asmenines išlaidas, patiriamas RTTF išvykos metu, apmoka laimėjęs Dalyvis. Visas asmenines 

papildomas išlaidas laimėję Dalyviai apmoka pateikdami savo kredito arba debeto kortelę. Papildomos 

išlaidos į Akcijos Prizus neįskaičiuojamos. 

Atšaukimas ir grąžinimas; nenumatytos aplinkybės 

Savo dalyvavimą RTTF išvykoje atšaukusiems laimėtojams Prizų vertė neatlyginama. Young Living gali 

savo nuožiūra pareikalauti dalyvavimą atšaukusių Dalyvių atlyginti visas su kelionės atšaukimu susijusias 

išlaidas. Young Living nei piniginėmis lėšomis, nei produktais neatlygina nuostolių kelionę priėmusiems, 

tačiau negalėjusiems vykti Dalyviams. Kelionės draudimą galima įsigyti iš Christopherson Travel 

bendrovės. Laimėjęs Dalyvis jį įsigyja savo lėšomis. Young Living neprisiima atsakomybės, jei renginys 

atšaukiamas dėl bet kurios iš toliau nurodytų priežasčių: dėl ekstremalių oro sąlygų, gamtinių katastrofų, 

streikų, piketų, boikoto, gaisrų, potvynių, nelaimingų atsitikimų, karo (paskelbto arba ne), revoliucijos, 

riaušių, sukilimų, stichinių nelaimių, vyriausybės veiksmų (įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kurią JAV 
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agentūrą ar departamentą), valstybės priešo veiksmų, benzino ar kito kuro arba kitų gyvybiškai 

reikalingų produktų ribojimo ar trūkumo, negalėjimo gauti medžiagų ar darbo jėgos, taip pat dėl kitų 

priežasčių, kurių Young Living negali pagrįstai kontroliuoti. Tokiu atveju Young Living savo nuožiūra gali 

įteikti tokios pačios vertės piniginį prizą. 

Licencija 

Priimdamas Prizą, atitinkamas laimėtojas sutinka, kad Young Living ar kiti susiję subjektai reklamuodami 

ar viešindami savo veiklą bet kuriomis žiniasklaidos priemonėmis gali be išankstinio įspėjimo ar sutikimo 

neatlygintinai naudoti jo vardą, pavardę, adresą (miestą ir valstybę arba gyvenamąją vietą), su Akcija ir 

Young Living susijusius balso įrašus ir pareiškimus, nuotraukas ir kitus atvaizdus, neribojant naudojimo 

vietos ir laiko, jei to nedraudžia įstatymai.  

Atsakomybės apribojimai 

Young Living ir jos filialai, dukterinės ir pagrindinės bendrovės, reklamos ir tarpininkavimo agentūros, 

spaustuvės ir teisėjai, dalyvaujantys šioje Akcijoje, neatsako už jokį informacijos, naudojamos akcijos 

metu, neatitikimą, už jokias technines ar žmogiškąsias klaidas, galinčias įvykti apdorojant įrašus, įskaitant 

Dalyvių įvestus duomenis, už nesėkmingą komunikaciją, pavyzdžiui, už technines problemas, susijusias 

su kompiuteriais, telefonais, kabeliais ir neveikiančiu tinklu ar prisijungimu prie serverio, taip pat už 

susijusius techninius sutrikimus ir kitus nesklandumus dėl techninės įrangos, programinės įrangos ar 

virusų ar neišsamių, vėluojančių ar klaidingai adresuotų duomenų. Jei dėl kompiuterio viruso ar 

panašaus techninio sutrikimo negali būti užtikrinamas Skatinamosios akcijos sąžiningumas, saugumas ir 

tinkamas administravimas, Young Living savo nuožiūra gali ją ar jos dalį nutraukti ar pakoreguoti. Young 

Living pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti visus Dalyvius, kurie, Young Living įsitikinimu, bandė kištis į 

šios Akcijos administravimą, jos saugų, sąžiningą ar tinkamą vykdymą ar jam pakenkti arba kurie elgiasi 

negarbingai, grasindami kitiems asmenims ar prie jų priekabiaudami.  

Dalyvaudami Akcijoje, Dalyviai atsisako visų teisių į baudinių, atsitiktinių ir netiesioginių nuostolių, išlaidų 

teisininkams ar kitų nuostolių atlyginimą, išskyrus su dalyvavimu Akcijoje ar bet kurio Prizo atsiėmimu, 

laikymu ar naudojimu susijusias faktines išlaidas ar nuostolius. 

Visi su šia Akcija ar bet kuriuo Prizu susiję ieškiniai turi būti sprendžiami asmeniškai. Kolektyviniai 

ieškiniai neteikiami. Kai kurios jurisdikcijos gali neleisti tam tikrų apribojimų žalai ar galimybei siekti žalos 

atlyginimo, keliant grupinį ieškinį, taigi kai kurie apribojimai gali būti Jums netaikomi.  

Kitos taisyklės ir nuostatos 

Jei dėl nuo Young Living nepriklausančių aplinkybių pasikeičia tam tikros Prizo dalys, Young Living bei kiti 

Prizus teikiantys akcijoje dalyvaujantys partneriai neatsako ir neprisiima atsakomybės už galimus 

pakeitimus. Jei dėl kokios nors priežasties Prizas ar jo dalis tampa negalima, Young Living pasilieka teisę 

savo nuožiūra pakeisti Prizą kitu tokios paties ar didesnės vertės prizu. Prizą perduoti trečiajai šaliai 

draudžiama. Priimdami Prizą, laimėtojai sutinka, kad Young Living neatsako už su Prizo teikimu, 

priėmimu, laikymu ar naudojimu ar kitais aspektais susijusius susižalojimus, žalą ar nuostolius. 
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Galutinius sprendimus dėl taisyklių interpretavimo ir Dalyviams keliamų reikalavimų priima Young Living. 

Jei iškyla neaiškumų dėl taisyklių ar jų interpretacijos, Young Living gali pataisyti šias taisykles, išleisdama 

naują jų versiją. Jei to reikalauja įstatymai, Prizai laimėtojų metinėse deklaracijose privalo būti fiksuojami 

kaip pajamos. Prizų laimėtojai privalo susimokėti Prizams ir (arba) kitoms Young Living išmokėtoms 

išmokoms taikomus mokesčius. Prizo laimėtojams, gyvenantiems JAV arba Kanadoje, išduodama 

atitinkama 1099 arba T4A forma, kurioje jų Prizo tikroji rinkos vertė nurodoma kaip apmokestinamosios 

pajamos. Young Living pasilieka teisę savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo dėl bet kokios priežasties ir 

be jokio pagrindo sustabdyti ar nutraukti šią Akciją. Skatinamoje akcijoje negali dalyvauti Young Living ar 

susijusių subjektų darbuotojai, jų sutuoktiniai ar artimiausi šeimos nariai. Akcija negalioja regionuose, 

kuriuose tokią veiklą draudžia įstatymai. Visų reikalavimus atitinkančių Dalyvių veikla gali būti tikrinama. 

Taip pat gali būti tikrinami ir jų kaupiami RTTF taškai. 

 

Dalyvaudami Akcijoje, jūs (i) sutinkate laikytis šių Akcijos taisyklių, įskaitant visus tinkamumo 

reikalavimus, ir (ii) garantuojate, kad šios Akcijos metu pateikta jūsų informacija yra teisinga ir tiksli, taip 

pat (iii) sutinkate būti saistyti galutinių ir privalomų Young Living sprendimų visais Akcijos klausimais. Šių 

Akcijos taisyklių nesilaikantys Dalyviai gali būti diskvalifikuoti.  

Šiai Akcijai galioja visi taikomi federaliniai, valstijų, regionų ir savivaldybių teisės aktai. Dalyvių iš JAV 

atžvilgiu visi klausimai dėl šių Akcijos taisyklių kūrimo, galiojimo, interpretavimo ir vykdymo ar dėl su 

Akcija susijusių Dalyvio ir Young Living teisių ar įsipareigojimų reglamentuojami ir aiškinami remiantis 

Jutos valstijos materialinės teisės normomis, neatsižvelgiant į teisės normų kolizijas. Kitose tarptautinėse 

rinkose galiojančios materialinės teisės normos bus taikomos priklausomai nuo Dalyvio jurisdikcijos. Visi 

Dalyviai iš JAV pripažįsta Jutos federalinių, valstijos ir vietos teismų jurisdikciją bei vykdymo vietą. 

Dalyviai iš kitų šalių pripažįsta savo dalyvaujamos šalies federalinių, teritorinių ir vietos teismų 

jurisdikciją bei vykdymo vietą. Visi Dalyviai iš Kanados yra pavaldūs Kalgario (Kanada) teismams.  

Jei nustatomas neatitikimas tarp bet kokių Akcijos sąlygų, apibrėžiamų šiose oficialiose taisyklėse ir 

kitoje Akcijos medžiagoje (įskaitant, bet neapsiribojant, visų pardavimo vietų, internetinę arba 

spausdintinę reklamą), pirmenybė teikiama šiose oficialiosiose taisyklėse apibrėžtoms Akcijos sąlygoms.  

Young Living neįvykdžius ar nusprendus nevykdyti kurios nors iš oficialiųjų taisyklių nuostatos, ši ir kitos 

nuostatos lieka galioti. Jei nustatoma, kad kuri nors oficialiųjų taisyklių nuostata yra negaliojanti arba 

kitaip nevykdytina, arba neteisėta, oficialiosios taisyklės lieka galioti ir aiškinamos remiantis jų sąlygomis. 

Laikoma, kad negaliojanti ar neteisėta nuostata niekada nebuvo į jas įtraukta.  

 

Prizo laimėtojų sąrašą galite gauti išsiuntę voką su nurodytu savo adresu ir pašto ženklu: 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, arba vietos biurui savo šalyje.  

Kitus Young Living tarptautinių biurų adresus galite rasti priede. Prizo laimėtojų sąrašas bus išsiųstas per 

pagrįstą laiką įteikus visus Prizus. 
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A priedas 

Dalyviai pripažįsta ir supranta, jog šią Akciją remia juridinis asmuo jų gyvenamojoje šalyje, kaip nurodyta 

toliau. Juridinio asmens parama kiekvienam Akcijos Dalyviui teikiama atsižvelgiant į pagrindinį sąskaitų 

pateikimo adresą, nurodytą Dalyvio Young Living nario paskyroje Akcijos laikotarpio pradžios dieną. 

 

Dalyvio pagrindinės 
gyvenamosios vietos šalis 
Akcijos laikotarpio 
pradžios dieną  Rėmėjas Rėmėjo adresas  

Kanada 

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

Meksika 

Young Living Mexico SRL 

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

Ekvadoras 
 

Young Living Ecuador, CIA, 
LTDA 

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

Europa 

Young Living (Europe) Ltd. 

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

Honkongas Young Living Hong Kong 
Limited 

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

Australija Young Living Essential Oils, 
Australasia Pty. Ltd. 

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

Singapūras 

Young Living Singapore Pte. 
Ltd. 

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

Malaizija 

Young Living Malaysia Sdn 
Bhd 

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

Japonija 

Young Living Japan Inc. 

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

Taivanas 

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)  
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Indonezija 

PT Young Living Indonesia 

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

 

 

Race to the Finish Europa: 40 papildomų prizų 

Pasaulinėje Young Living 'Race To The Finish’ (RTTF) 2017 m. akcijoje Young Living Europe papildomai 

apdovanos 40 narių iš Europos.  

Akcijos dalyviams iš Europos galioja pagrindinės 2017 m. RTTF akcijos taisyklės, tačiau skiriasi šie 

aspektai. 

Teisė dalyvauti 

Akcijoje gali dalyvauti tik tie aktyvūs Young Living bendruomenės nariai, kurie prisijungė prie Young 

Living (Europoje) iki prasidedant akcijai. 

Prizai 

Prizus gaus keturiasdešimt (40) dalyvių iš Europos, kurie nelaimėjo kitų pasaulinės RTTF akcijos prizų, bet 

surinko daugiausiai RTTF taškų iš visų dalyvių, negavusių pasaulinės akcijos prizų. Laimėtojams netaikomi 

jokie apribojimai pagal narystės lygio grupę. 

Laimėtojai galės susigrąžinti iki 300 eurų, išleistų dalyvaujant bet kuriame 2018 m. Young Living 

renginyje (pvz., Raindrop Technique and Leadership Training, Beauty School Day gegužę, International 

Grand Convention (IGC), Lavender Harvest, European Symposium,...). Jie galės susigrąžinti pinigus, 

kuriuos išleis kelionei, viešbučiui, renginio bilietams ar maistui renginyje.  

Šis prizas neperleidžiamas, tačiau laimėtojai į renginį gali pasikviesti partnerį. Tuo atveju grąžinama suma 

vis tiek negalės viršyti 300 eurų.  

Kelionės planavimas 

Laimėtojai kelionę turės susiplanuoti patys arba kreiptis į savo pasirinktą kelionių organizatorių.  

Išlaidų kompensavimas 

Norint susigrąžinti išleistus pinigus, Young Living darbuotojas turės patvirtinti, kad laimėtojas dalyvavo 

renginyje, o dalyvis turės pateikti visus reikiamus išlaidas patvirtinančius dokumentus 

europeanevents@youngliving.com. 

Bus kompensuojamos išlaidos iki 300 eurų arba renginio dalyvio išleista pinigų suma, žiūrint kuri suma 

mažesnė.  Neišnaudojus visos kredito sumos kelionei, nakvynei, pragyvenimui ar renginio bilietui 2018 

m., likusios sumos nebus galima susigrąžinti 2019 metais. 
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Jeigu dėl kokios nors priežasties, įskaitant force majeure, laimėtojas 2018 m. negalės dalyvauti į Young 

Living renginyje, prizo nebus galima perkelti į kitus metus. Laimėtojams patariama pasirūpinti tinkamu 

kelionės draudimu. 

Kitos taisyklės 

Jeigu pasaulinės RTTF akcijos taisyklės prieštarauja tik nariams iš Europos taikomoms RTTF taisyklėms, 

pirmenybė taikoma pastarosioms. 


