
"Éxito 2022" 

 

Competição Período da Competição Comunicação 

Éxito 2022 

1° de Novembro 2021 - Início da 

competição 

28 de Fevereiro de 2022 - Fim da 
competição  

1º de novembro -  Comunicação para 
o campo 

  Março - Anúncio dos vencedores 

 

Descrição da competição 

"Éxito 2022 (a "Competição") é patrocinada pela Young Living Mexico, S. de R.L de C.V, Young Living 

Ecuador Cia. Ltda, Young Living Colombia S.A.S, Young Living Costa Rica S.R.L, Young Living Brasil Ltda. 

e Young Living Essential Oils LC. E, para fins de domicílio, receberá notificações regionalmente em Av. 

Paseo de la reforma 243, 11º andar. Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Mexico City. ("Young Living"). O 

período da competição é válido de 00h01min de 1º de novembro de 2021 até às 23h59min de 28 de 

fevereiro de 2022 (o "período da competição") O método de cronometragem da Young Living é o relógio 

oficial da competição e é definitivo e indiscutível. O vencedor será anunciado após o Período da 

Competição, com base no cumprimento das exigências e condições detalhadas abaixo. 

Elegibilidade 

A Competição está aberta a Associados Independentes ativos com 18 anos de idade ou mais em de 1º de 

novembro de 2021, (ou maioridade) em seu país de residência, e que tenham um endereço primário de 

faturamento (incluído em sua conta de Associado) e prova de cidadania no Brasil, Colômbia, Costa Rica, 

Equador, México ou em mercados classificados como NFR pertencentes a Young Living Essential Oils, 

conforme descrito abaixo; Panama, Peru, Bolivia, Chile, Guatemala, Cayman Islands, Dominican Republic, 

(cada um "Participante"). Um Associado Independente ativo se define por alguém que fez uma compra de 

pelo menos 50 PV nos últimos 12 meses e que tenha assinado o contrato de Associado com a Young 

Living. 

Associados elegíveis serão citados aqui como "Participantes". A Competição está aberta aos mercados 

latino americanos e NFR. Essa competição exclui todos os Associados de outros países não mencionados 

neste documento. 

Eles serão elegíveis a receber um prêmio (descrito abaixo) como um incentivo. Ao final da competição, o 

Associado deve estar na classificação mínima de Executive e ter, no mínimo, 1000 pontos. 

Em caso de empate, o vencedor será o associado com o maior percentual de crescimento OGV durante a 

competição e com o maior número de recordes durante o período da competição. Se o empate persistir, a 

OGV de outubro será usada como base. 

Os Associados que estiverem com suas contas congeladas, suspensas ou sob revisão pela Equipe de 

Conduta serão tratados separadamente e poderão ser desqualificados. Cada ID será tratado 

individualmente e em parceria com a Conduct LATAM. Perguntas podem ser enviadas diretamente pelo 

email conductlatam@youngliving.com 

mailto:conductlatam@youngliving.com


A Young Living será o árbitro final da interpretação das regras e das determinações de qualificação e tais 

decisões não poderão ser objeto de recurso. 

Para receber o prêmio, cada participante vencedor receberá um e-mail anunciando que ele foi escolhido. 

O vencedor deverá responder o e-mail no prazo máximo de 7 dias úteis após o recebimento, deixando 

claro e por escrito sua aceitação do prêmio. O Vencedor deve apresentar, em tempo hábil e de forma 

adequada, quaisquer dados que possam ou não ser solicitados pela Young Living. 

Código de Ética 

Lembramos que a Young Living é uma empresa que busca a todo momento cuidar dos valores humanos, 

incluindo respeito, honestidade, tolerância e igualdade entre seus funcionários e seus Associados. A 
Young Living pretende, dentro desta competição, dar oportunidades iguais a todos os seus Associados, 

mantendo um ambiente saudável e profissional. Por isso, lembramos seu dever de cumprir as Políticas e 

Procedimentos da Young Living em todos os momentos. 

A Young Living lhe pede, durante seu relacionamento com Young Living, e durante o período da 

competição para manter o cumprimento adequado, especialmente das seguintes políticas; 

• ÉTICA - É necessário cumprir com o Código de Ética ao operar sua organização de vendas e 

participar de oportunidades de negócios Young Living. 

• CÓDIGO DE ÉTICA. Você seguirá os mais altos padrões de honestidade, profissionalismo e 

integridade no desenvolvimento e operação de sua organização de vendas. Você não fará 

comentários negativos ou desacreditará a Young Living, os fundadores da Young Living, a 

competição, ou seus funcionários, produtos e organizações. 

• INCLUSÃO E ANTI-DISCRIMINAÇÃO: disponível em  https://www.youngliving.com/ 

• POLÍTICA DOS FUNCIONÁRIOS, CONTRA A DIFAMAÇÃO E ASSÉDIO - Os Associados não 

devem desacreditar, caluniar ou difamar a Young Living, outros parceiros Young Living, 

funcionários, gerentes ou fundadores. 

Entretanto, a Young Living reconhece que você tem o direito de expressar opiniões honestas sobre os 

produtos e serviços Young Living, incluindo opiniões negativas, seja verbalmente ou por escrito, desde 

que as opiniões sejam precisas, honestas e não enganosas. 

No caso de qualquer Associado deixar de cumprir qualquer uma destas cláusulas, desrespeitar, 

discriminar, assediar ou de alguma forma desacreditar outro Associado ou funcionários, diretores ou 

fundadores da Young Living, a empresa terá o direito de desqualificar imediatamente o Associado desta 

competição. 

Se você deseja consultar as Políticas e Procedimentos atuais de seu país, por favor, entre em seu 

Escritório Virtual ou contate a Equipe de Conduta LATAM por e-mail em: conductlatam@youngliving.com 

 

Como Vencer 

Os participantes devem ser de nível Executive ou superior e ter um mínimo de 1000 pontos. A classificação 

a ser tomada como base é a faixa máxima que foi obtida até o final do período da competição. O critério 

para poder escolher os 50 vencedores do prêmio, será a maior pontuação obtida até 28 de fevereiro de 

2022. 

 

https://www.youngliving.com/
mailto:conductlatam@youngliving.com


 

Como Ganhar Pontos  

Quando um Participante inscreve pessoalmente um novo Associado durante o Período da Competição 

com um Premium Starter Kit (definido abaixo), o Participante ganhará 10 Pontos. Os pontos só serão 

válidos se o participante permanecer como "Empreendedor" do novo Associado. Se o novo Associado 

mudar de Empreendedor durante o período da competição, esses pontos serão anulados. 

 

Quando um participante fizer inscrições com 100 PV ou mais dentro do programa Essential Rewards (ER) 

durante o mês de novembro, o participante ganhará 10 pontos. Quando novos Associados fizerem 

compras de 100 PV no mês de dezembro, o participante receberá 20 pontos. Quando novos Associados 

fizerem compras de 100 PV no mês de janeiro, o participante receberá 30 pontos. Quando novos 

Associados fizerem compras de 100 PV no mês de fevereiro, o participante receberá 40 pontos. Os pontos 

só serão válidos se os pedidos mensais forem consecutivos. 

 

Quando um participante reativa pessoalmente um Associado com 3 meses ou mais de inatividade (sem 

ter feito um pedido), com uma compra de 100 PV, ele receberá 10 pontos, desde que o participante seja o 

"Empreendedor" do Associado reativado. Se o novo Associado mudar de Empreendedor durante o período 

da competição, esses pontos serão anulados. 

 

Quando um participante fizer um pedido de 900 PV ou mais durante o período da competição, ele vai 

ganhar 50 pontos. 

 

Os participantes que apoiarem o crescimento de outros Associados ou que avançarem pessoalmente nos 

meses de novembro, dezembro e janeiro, serão creditados com o número correspondente de pontos para 

cada novo avanço de classificação, que só será válido se o participante for o Empreendedor ou a própria 

pessoa que avançou no posto: 

 

• Star - 5 pontos 

• Senior Star - 10 pontos 

• Executive - 20 pontos 

• Silver - 25 pontos 

 

Categorias 

 
Pontos  

Recordes Pessoais com 
Premium Starter Kits 

10 pontos 

Reativações pessoais com 100 
PV 

10 pontos 

Inscrições no programa 
Essential Rewards 

10 pontos 

Pedidos no Essential Rewards 
(Dezembro, Janeiro e 
Fevereiro) 
 

➢ 2º pedido 20 
pontos  

➢ 3º pedido 30 

➢ 4° pedido 40  

Compre 900 PV (dentro do 
período da competição) 

50 pontos 

 



 
 
 
 
 Restrições na Validação de Pontos 

i. Reativações e inscrições devem ser feitas pelo dono da conta. 

ii. Se houver um empate de pontos entre um ou mais participantes, o número de inscrições no 

programa ER de cada participante será o parâmetro de desempate. 

iii. No caso de devolução de pedidos, os ajustes correspondentes serão feitos na pontuação final. 

iv. Qualquer compra relatada como "cobrança não reconhecida" anulará completamente os 

pontos ganhos por tal compra.  

v. Nenhum ponto é ganho por compras de Premium Starter Kits elegíveis por Associados que o 

Participante não tenha inscrito pessoalmente durante o Período da Competição ou por novos 

Associados que tenham sido posicionados abaixo do Participante através do Programa de 

Colocação de Patrocínio (Sponsor Program Placement Program) da Young Living. 

vi. Os pontos de compras de Premium Starter Kits elegíveis só serão concedidos se o Associado 

tiver sido inscrito pessoalmente, se for feita durante os primeiros 30 dias de inscrição e durante 

o Período da Competição. Somente pontos de compras e inscrições processadas 

corretamente de acordo com os critérios da Young Living serão contados. 

 

NOTAS ADICIONAIS: 

As inscrições devem ser feitas com os seguintes Premium Starter Kits 

Sku Descrição do produto 

México 
 

29759 Starter    Kit w  Dew Drop Diffuser (UK) 

548111 Starter Kit- NingXia Red 

548211   Raindrop Starter  Kit  

35180 Starter    Kit w/Feather Diffuser 

35181 Starter Kit  w/  Lantern Diffuser 

35660 Starter Kit w/  Sweet Aroma Diffuser 
  

  

Equador 
 

29764 Premium Starter Kit com o difusor Desert Mist 

29760 Premium Starter Kit com o difusor Dew Drop 

32012 Lantern Diffuser Premium Starter Kit - New 

565161 Premium Starter Kit with NingXia Red Individual  

24083 Premium Starter Kit com o difusor Dew Drop 

35663 Premium Starter Kit with Feather The Owl Diffuser 

24083D Premium Starter Kit with Raindrop and Dew Drop Diffuser at Discount. 



29764D Premium Starter Kit with Desert Mist Diffuser  at Discount 

29760D Premium Starter Kit com o difusor Dew Drop 

32012D Lantern Diffuser Premium Starter Kit - New 

565161D Premium Starter Kit with NingXia Red Individual  

24083D Premium Starter Kit com o difusor Dew Drop 

  

  

Colômbia  

29763 Premium Starter Kit com o difusor Desert Mist 

29761 Premium Starter Kit com difusor Dewdrop 

28916 Premium Starter Kit with Ningxia Red 

28162 Premium Starter Kit com o difusor Dew Drop 

34313 Premium Starter Kit with Raindrop with Desert Mist Diffuser 

29763D Premium Starter Kit com o difusor Desert Mist 

29761D Premium Starter Kit com difusor Dewdrop 

28916D Premium Starter Kit with Ningxia Red 

28162D Premium Starter Kit com o difusor Dew Drop 

34313D Premium Starter Kit with Raindrop with Desert Mist Diffuser 

  

  

Costa Rica  

28569 Aria Diffuser Starter Kit 

28568 Premium Starter Kit com difusor Dewdrop 

27840 Premium Starter Kit com o difusor Desert Mist 

35370 Premium Starter Kit with Owl Diffuser 

27855 Raindrop Starter Kit with Dewdrop Diffuser 

36007 Thieves Starter Kit 

33421 Kit de Ningxia Red 

28569D Aria Diffuser Starter Kit 

28568D Premium Starter Kit com difusor Dewdrop 

27840D Premium Starter Kit com o difusor Desert Mist 

27855D Raindrop Starter Kit with Dewdrop Diffuser 

29038D w/Dewdrop& US Spain oil collect(CR) 

  

  

Brasil  

33840 PSK Culinary Kit Vitality 

33840D PSK Culinary Kit Vitality Discount 

33787 PSK BLOOM Collagen 

33787D PSK BLOOM Collagen Discount 

28949 Premium Starter Kit Diffuser 

28949D Premium Starter Kit Diffuser Discount 

 



 

Pontos ganhos:  

Transferências de Pontos: Os participantes não podem transferir seus Pontos para outra pessoa. Se o 

fizerem, eles serão considerados nulos. 

Expiração dos pontos: Todos os Pontos expiram ao final do Período da Competição. Os pontos não 

podem ser trocados por nenhum outro evento, programa ou produto Young Living. A Young Living não fará 

exceções. 

Valor dos Pontos: Os pontos não têm valor em dinheiro e não podem ser trocados ou reembolsados como 

tal. 

Antedata: Os pontos obtidos através de pedidos pré-datados serão tratados de acordo com o caso, a 

critério exclusivo da Young Living. 

Devoluções e Trocas: Qualquer devolução ou troca de produtos pode resultar na perda de Pontos 

correspondentes ao exclusivo critério da Young Living e do mercado. 

Troca de Empreendedor:  Os Pontos ganhos podem ser considerados nulos se o Associado fizer uma 

mudança de Empreendedor. 

Auditorias: A lista dos 50 participantes do ranking mensal será auditada mensalmente pela equipe de 

conduta da LATAM. Entretanto, será considerada uma lista final dos classificados como vencedores, única 

e exclusivamente, após a aprovação do departamento de conduta. 

A classificação temporária relatada no Escritório Virtual não é uma lista final de vencedores deste prêmio. 

A lista final será enviada à equipe de Conduta da Latam e publicada no Escritório Virtual do mercado onde 

o participante assinou o Acordo de Parceria da Marca e nas mídias sociais oficiais da Young Living. 

 

No caso de duas pessoas no mesmo ID (casadas ou não), ou contas corporativas, elas não terão os 

mesmos direitos que os vencedores do prêmio, já que apenas o titular da conta é considerado como o 

vencedor. Este critério será tratado no direito exclusivo da Young Living. 

 

Os Associados que estiverem com suas contas congeladas, suspensas ou sob revisão pela Equipe de 

Conduta serão tratados separadamente e poderão ser desqualificados. Cada ID será tratado 

individualmente e em parceria com a Conduct Latam. Perguntas podem ser enviadas diretamente pelo 

email conductlatam@youngliving.com 

Associados da marca com dúvidas sobre a viagem ou sobre sua pontuação, podem ser atendidos 

diretamente através do e-mail exito@youngliving.com 

Um Associado que cometer uma falta nas políticas e procedimentos da YL estará sujeito a um aviso que 

poderá ser feito por telefone e/ou e-mail. A Young Living poderá, a seu exclusivo critério, subtrair pontos 

previamente concedidos com base na natureza de sua falta. Se o Associado insistir no erro ou cometer 

qualquer outra falta, a Young Living poderá desclassificá-lo anulando todos os pontos obtidos durante o 

período da Competição. As perguntas podem ser respondidas diretamente no site 

conductlatam@youngliving.com 
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Prêmio 

O vencedor poderá receber um prêmio dependendo da sua posição na tabela de posições detalhada 

abaixo. 

 

Lugar Prêmio 
 

 
 

1°- 3 Lugar 

 

• Viagem ida e volta na primeira classe 
para você e um convidado. 

• 5 dias 4 noites na Costa Rica em quarto 
Suíte Luxo para o vencedor e um 
convidado.  

• Transporte VIP do Aeroporto para o 
Hotel * 

• Uma câmera GoPro  

• Um FitBit 

• 2 Difusores Surpresa de YL 

• Coleção exclusiva de 10 óleos 
essenciais Young Living. 

 
 
 
 
 

4°-10° Lugar 

 

• Viagem ida e volta em Classe 
Econômica para o Vencedor e um 
Convidado. 

• 5 dias 4 noites na Costa Rica em quarto 
tipo “Ocean Front” para o vencedor e 
um convidado. 

• Um FitBit. 

• 1 Difusor Surpresa de YL. 

• Coleção exclusiva de 10 óleos 
essenciais Young Living. 

 
 
 

11°-50° Lugar 

 

• Viagem ida e volta em Classe 
Econômica para o Vencedor e um 
Convidado. 

• 5 dias 4 noites na Costa Rica em quarto 
tipo “Ocean View” para o vencedor e 
um convidado 

• Coleção exclusiva de 10 óleos 
essenciais Young Living. 

 

 

 

Viagem- 50 viagens duplas para COSTA RICA. 

Todos os premiados receberão uma viagem paga para eles e um convidado para a Costa Rica, conforme 

descrito na tabela acima. Crianças menores de 18 anos não poderão participar da viagem como 

convidados, exceto para bebês com menos de um ano de idade que sejam amamentados. Caso um 

vencedor não cumpra com as estipulações aqui estabelecidas, e compareça à viagem com um menor de 

idade, a empresa poderá exigir que ele pague pela volta do menor. 

 



O vencedor entende que a Young Living não fornecerá excursões, refeições, hotel (incluindo a possível 

necessidade de quartos adicionais), transporte ou cuidados infantis em nenhum momento e sob nenhuma 

circunstância para o menor. Desta forma, o Associado também reconhece e aceita que a Young Living não 

colocará à disposição qualquer cuidador para qualquer menor, simplesmente o menor não poderá 

comparecer à viagem. 

 

O vencedor ganhará uma viagem com todas as despesas pagas à "Costa Rica", para ele e um convidado 

maior de 18 anos, conforme descrito na tabela de prêmios. "Todas as despesas pagas" nesta competição, 

se aplicável, será limitada a passagens aéreas de ida e volta para aeroporto mais próximo da cidade de 

residência registrada em sua conta de Associado, hospedagem em hotel de luxo localizado na Costa Rica, 

transporte do aeroporto para o hotel na Costa Rica e vice-versa, bem como transporte para as atividades 

incluídas na viagem de incentivo. A Young Living não cobrirá nenhuma despesa extra, no caso de o 

vencedor e seu convidado desejarem realizar qualquer atividade fora do programa do prêmio. O viagem 

tem um valor **aproximado de $ 13,000.00 dólares. Se um participante vencedor não puder comparecer à 

viagem, será considerado como uma rejeição do prêmio. O prêmio é intransferível e não pode ser 

resgatado no todo ou em parte, nem será entregue em dinheiro. 

 

A Young Living reserva-se o direito de fornecer ou não qualquer prêmio por qualquer motivo, a seu critério, 

independentemente do número de Pontos ganhos. Todos os participantes reconhecem e aceitam que a 

Young Living tem este direito. 

 

Condições Gerais do Prêmio: 

 

A Young Living não é responsável e o vencedor não receberá a diferença, se houver, entre o valor atual 

de um prêmio no momento da premiação e o ARV indicado neste Regulamento Oficial ou em qualquer 

correspondência ou material relacionado com a Competição. Os vencedores dos prêmios são 

responsáveis por todos os impostos federais, estaduais e locais (incluindo impostos de renda e retenção 

na fonte) em vigor sob as leis aplicáveis em cada estado e/ou país participante, se houver, bem como por 

quaisquer outros custos e despesas relacionados à aceitação e utilização do prêmio não especificados 

neste documento, independente do  Prêmio ser utilizado no todo ou em parte. Em nenhuma hipótese a 

Young Living será responsável pela concessão de mais prêmios do que os aqui estabelecidos ou 

responsável por qualquer exigência para atender ao prêmio na data ou local mencionado acima. Na 

ausência de participantes elegíveis suficientes para conceder todos os Prêmios, a Young Living se reserva 

o direito de conceder somente o número de prêmios de acordo com os participantes elegíveis. Qualquer 

prêmio não concedido após o Período da Competição não poderá ser concedido depois. As 

restrições/condições do Prêmio estabelecidas neste documento não são inclusivas. Os prêmios são 

intransferíveis e não serão concedidos em dinheiro, a menos que a Young Living se reserve o direito, a 

seu critério, de substituir um prêmio (ou parte dele) por um prêmio de valor igual ou maior. Os prêmios são 

concedidos "COMO ESTÃO" e SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, expressa ou implicitamente, 

incluindo, mas não se limitando a, quaisquer garantias implícitas de comerciabilidade e adequação para 

um propósito particular. 

Todas as despesas não listadas neste documento como parte de um prêmio são de responsabilidade 

exclusiva do vencedor. Um Prêmio será anulado se: 1) o vencedor não responder em tempo hábil e forma 

adequada ao e-mail de aceitação do prêmio; 2) se o vencedor não enviar as informações necessárias em 

tempo hábil e forma adequada. 3) Se o vencedor não estiver disponível para viajar nas datas especificadas 

ou 4) o vencedor e/ou seu acompanhante de viagem, se houver, não tiver os documentos necessários na 

a data programada para a viagem. 5) Se o vencedor não estiver disponível para viajar na data designada, 



mas desejar enviar seu acompanhante, (se houver, será considerado como uma recusa de assistência de 

viagem do vencedor). 

 Se, no último minuto, o vencedor não puder comparecer na data marcada e enviar seu convidado sem a 

permissão da Young Living, a empresa poderá negar o acesso do convidado à viagem. Da mesma forma, 

a Young Living poderá cobrar do vencedor qualquer taxa de reembolso que julgar necessária, a seu 

exclusivo critério.  

Cada vencedor e seu convidado são os únicos responsáveis pela obtenção de qualquer seguro de viagem 

(e todas as outras formas de seguro) que desejem obter às suas próprias custas e por meio deste 

reconhecem que a Young Living não tem, nem obtém ou fornece seguro de viagem ou qualquer outra 

forma de seguro. Os premiados estão vinculados aos termos e condições de todas as companhias aéreas 

e outros prestadores de serviços de terceiros utilizados em conexão com os prêmios. A Young Living não 

é responsável no caso de perda ou roubo de passagens, ou outros, pelo vencedor ou convidado, e tais 

itens não serão substituídos ou re-agendados se o transporte for perdido por qualquer motivo. As datas e 

locais exatos estão sujeitos a alterações a critério exclusivo da Young Living. Os premiados e seus 

acompanhantes devem viajar juntos no mesmo itinerário e ter todos os documentos de viagem 

necessários. As passagens aéreas não são reembolsáveis e não são transferíveis, o mesmo não será 

válido para upgrades, a menos que esta despesa seja exclusivamente de responsabilidade do vencedor. 

Os vencedores do prêmio não receberão dinheiro ou qualquer outra forma de compensação caso os custos 

reais da viagem sejam inferiores aos ARVs especificados nestas Regras Oficiais. A Young Living não será 

responsável por cancelamentos, atrasos, desvios ou substituições, ou qualquer ação ou omissão por parte 

das companhias aéreas ou outras transportadoras ou qualquer outra pessoa que forneça qualquer um 

desses serviços e acomodações necessárias. Em caso de cancelamento ou atraso de vôos, nenhum 

reembolso ou compensação será feito, exceto a critério exclusivo da Young Living. 

Somente o vencedor do prêmio receberá qualquer prêmio adicional que a Young Living possa ou não 

conceder dentro da viagem de incentivo.  

Durante o Período da Competição, os participantes serão auditados mensalmente para monitorar seu 

cumprimento das Políticas e Procedimentos da Young Living aplicáveis à jurisdição do participante 

("Políticas e Procedimentos da Young Living"), especialmente, mas não limitado às seções pertencentes 

à publicidade e aos Concursos. Um Associado que cometer qualquer falta nas políticas e procedimentos 

da YL será credor de um aviso que poderá ser por telefone e/ou e-mail, e a Young Living poderá, a seu 

exclusivo critério, subtrair os pontos previamente concedidos de acordo com a natureza de sua falta. Se o 

Associado continuar a incorrer nesta falta ou cometer qualquer outro erro, ele poderá desqualificar o 

Associado, anulando todos os pontos obtidos durante o período da competição. 

 

 

 

 

Notificação/Aceitação do Prêmio 

O vencedor do Prêmio será selecionado após o final do Período da Competição - 28 de fevereiro de 2022. 

O nome do vencedor do Prêmio estará disponível no Escritório Virtual (YoungLiving.org) uma vez que o 



vencedor tenha sido selecionado e os Pontos forem totalizados e verificados após o final do período da 

Competição. 

Em 18 de março de 2022, um e-mail será enviado ao Participante Eleito para o Prêmio. A Young Living 

também poderá entrar em contato com o Associado elegível via telefone em até 3 tentativas. O Associado 

poderá receber um e-mail de aceitação pós-convite, que será enviado para o endereço indicado na conta 

Young Living do participante, sem exceção. Este e-mail solicitará todas as informações necessárias para 

a entrega do prêmio. O Vencedor deverá responder a este e-mail dentro de 7 dias úteis para ser 

considerado como uma aceitação ou rejeição. Esta rejeição não pode ser revertida e, da mesma forma, a 

aceitação do Prêmio será final. Se um Participante rejeitar o prêmio, ele não poderá mais se qualificar para 

qualquer prêmio e o mesmo será oferecido ao próximo participante qualificado. Ou também, no caso da 

equipe corporativa da Young Living o considerar como "incapaz de contatar" ou "registro insuficiente de 

informações válidas para fins de confirmação do prêmio". 

 

Viagens 

Os preparativos da viagem serão organizados para o ganhador do prêmio e seu convidado através da 

agência de viagens escolhida pela Young Living. O vencedor deverá se registrar e registrar seu 

acompanhante na agência de viagens designada. Os ganhadores que reservarem seus vôos com outra 

agência, não receberão reembolso da Young Living. 

Todos os preparativos de viagem devem ser concluídos e reservados pelo menos 4 semanas antes do 

início da Premiação. No caso do vencedor não responder aos e-mails e telefonemas do agente de viagens 

designado dentro de 24 horas após estas comunicações, isso pode resultar na perda da passagem 

relacionada ao Prêmio. Uma vez emitidas (compradas), são finais, e os vencedores do Prêmio são 

responsáveis por todas as taxas relacionadas com as mudanças na viagem. As despesas de viagem 

incorridas entre a casa do ganhador do prêmio e o aeroporto são de responsabilidade do vencedor. As 

taxas de bagagem e outras despesas também são de responsabilidade exclusiva do vencedor. 

Todas as despesas pessoais incorridas como resultado da aceitação do Prêmio são de responsabilidade 

dos vencedores. Na chegada, os vencedores devem fornecer seu próprio cartão de crédito ou débito para 

cobrir as despesas pessoais incidentais. Consultas relativas a detalhes específicos sobre os fundos diários 

retidos para contingências pelo hotel devem ser direcionadas diretamente ao hotel. Despesas imprevistas 

não estão incluídas nos Prêmios da Competição. 

 

Cancelamento e Reembolso; Força Maior 

A Young Living não será responsável em caso de cancelamento da competição devido a qualquer um dos 

seguintes casos: clima extremo, desastres naturais, greves, manifestações, tentativas de boicote, 

incêndios, enchentes, acidentes, guerras (declaradas ou não), revoluções, motins, insurreições, atos da 

natureza, disposições governamentais, atos de inimigo público, escassez ou racionamento de gasolina ou 

outros combustíveis ou produtos vitais, incapacidade de obter materiais ou mão-de-obra, ou outras causas 

que não estejam razoavelmente fora do controle da Young Living. Da mesma forma, há um apelo para 

seguir as indicações ou solicitações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde 

Pública do país em relação ao Novo Coronavírus (2019-nCoV) que foi reportado em 31 de dezembro de 

2019, portanto os resultados desta competição estarão sujeitos a estas recomendações a fim de garantir 

a segurança de cada um dos participantes. 

Os vencedores que cancelarem sua participação na viagem não receberão nenhum reembolso. A Young 

Living poderá solicitar aos Participantes que cancelaram sua participação, a critério da empresa, o 

reembolso dos custos associados ao cancelamento de sua viagem. A Young Living não compensará, em 

dinheiro ou em espécie, as pessoas qualificadas que não puderem participar da viagem após a aceitação. 



Se a qualquer momento, por qualquer motivo, o associado cancelar sua participação ou aceitação do 

prêmio, ou indicar a qualquer momento que não poderá participar nos termos indicados pela Young Living, 

a Young Living não será responsável pelo envio de qualquer presente ou incentivo. Da mesma forma, o 

vencedor reconhece que em caso de cancelamento de sua participação o mesmo não poderá alterar esta 

decisão e todos os itens que poderiam receber como parte do prêmio serão cancelados. Você também 

reconhece que nenhuma parte do prêmio poderá ser transferida ou trocada por dinheiro ou outros 

produtos. 

O seguro de viagem deve ser adquirido pelo Participante vencedor por sua própria conta. 

O vencedor do prêmio que cancelar seu comparecimento não receberá reembolso pelo valor do prêmio. 

A Young Living não oferecerá compensação, em dinheiro ou outra forma. 

Autorização 

Ao aceitar o Prêmio, o respectivo vencedor aprova o uso de seu nome/endereço (cidade e 

estado/província), voz e declarações relacionadas à competição e à Young Living, assim como o uso de 

fotografias ou gravações de vídeo que incluam sua imagem em campanhas da competição e outros 

materiais de apoio considerados relevantes para a divulgação da competição e seus apoiadores e aceita 

sua distribuição nos países patrocinadores por qualquer meio, seja impresso, eletrônico ou outro, sem 

receber remuneração adicional, aviso ou permissão para qualquer publicidade realizada pela Young Living 

ou qualquer entidade relacionada em qualquer meio sem limitação de tempo ou território, exceto quando 

proibido por lei. 

Limitações de responsabilidade civil 

A Young Living e suas afiliadas, subsidiárias, empresas-mãe, agências de publicidade, impressoras e 

juízes envolvidos nesta competição não são responsáveis por quaisquer imprecisões nas informações que 

possam ser utilizadas na competição, por qualquer erro técnico ou humano que possa ocorrer no processo 

de entrada, incluindo dados inseridos pelos participantes, quaisquer falhas de comunicação tais como 

erros técnicos relacionados a computadores, telefones, cabos e redes indisponíveis ou conexões de 

servidores, falhas técnicas relacionadas ou outras falhas relacionadas a equipamentos ou outro hardware, 

software ou vírus ou entradas incompletas, tardias ou mal direcionadas. Qualquer comprometimento com 

a conduta justa e apropriada desta competição relacionado a um vírus de computador ou tipo similar de 

impedimento técnico que possa afetar a imparcialidade, segurança e administração adequada da 

competição poderá resultar na conclusão, emenda ou modificação da competição ou qualquer parte da 

mesma a critério da Young Living. A Young Living se reserva o direito, a seu exclusivo critério, de cancelar 

qualquer inscrição dos Participantes que a Young Living considere ter tentado falsificar ou prejudicar a 

administração, segurança, imparcialidade ou desenvolvimento adequado desta competição ou que não 

ajam de forma honrosa ou que ajam com a intenção de ameaçar ou assediar qualquer outra pessoa. 

Ao participar da competição, os participantes renunciam a todos os direitos de processar por danos 

punitivos, incidentais e consequentes, honorários advocatícios ou quaisquer outros danos além dos custos 

ou perdas atuais que possam surgir em conexão com a participação na competição ou aceitação, posse e 

uso de qualquer prêmio. 

Todas as causas de demanda decorrentes ou relacionadas a esta competição ou qualquer Prêmio 

concedido serão resolvidas individualmente, sem recurso a qualquer forma de ação em grupo. Algumas 

jurisdições podem não permitir certas limitações de danos ou responsabilidade para buscar danos através 

de ações em grupo, portanto, algumas dessas restrições podem não se aplicar a certos casos. 

Outras Regras e Regulamentos 



Se alguns aspectos do Prêmio mudarem e não estiverem sob o controle da Young Living, nem a Young 

Living, nem qualquer outro parceiro da competição que forneça o Prêmio será responsável por tais 

mudanças e a Young Living se reserva o direito de substituir por um Prêmio de valor igual ou maior, a 

critério absoluto da Young Living, se por qualquer razão, o Prêmio não estava disponível no todo ou em 

parte, como descrito neste documento. A transferência do Prêmio a um terceiro não é permitida. Ao aceitar 

o Prêmio, os vencedores concordam que a Young Living não será responsável por qualquer lesão, dano 

ou perda de qualquer tipo resultante ou em conexão com o Prêmio, aceitação, posse ou uso do Prêmio ou 

qualquer parte ou aspecto do mesmo. A Young Living será o árbitro final da interpretação das regras e 

determinações de qualificação e tais decisões serão finais. Caso seja necessário esclarecer dúvidas sobre 

as regras ou interpretações do documento, a Young Living poderá alterar estas regras publicando uma 

nova versão das mesmas. Quando necessário, os prêmios serão declarados como receita no formato de 

imposto anual do vencedor. Os vencedores dos prêmios serão responsáveis pelo pagamento de todos os 

impostos de qualquer Prêmio e/ou do(s) subsídio(s) concedido(s) pela Young Living. A Young Living se 

reserva o direito de suspender ou encerrar esta competição sem aviso prévio, por qualquer ou nenhuma 

razão, a seu critério. Os funcionários da Young Living e suas entidades associadas e seus cônjuges 

imediatos e familiares associados não são elegíveis a participar desta competição. Esta competição é nula 

aonde for proibida por lei. Todos os Participantes Qualificados estarão sujeitos à auditoria ou verificação 

dos Pontos Totais.  

 

Ao participar da competição, você (i) reconhece o cumprimento destas Regras, incluindo todos os 

requisitos de elegibilidade, (ii) assegura que qualquer informação que você fornecer em conexão com esta 

competição seja verdadeira e confiável e (iii) concorda em cumprir as decisões da Young Living, que serão 

finais e vinculativas em todos os assuntos relacionados a esta competição. Os participantes que não 

cumprirem as Regras da Competição estão sujeitos à desqualificação. 

 

Esta competição está sujeita a todas as leis federais, estaduais, provinciais e municipais aplicáveis. Para 

os Participantes da América Latina, assuntos e questões relacionadas à estrutura, validade, interpretação 

e execução deste Regulamento, ou os direitos e obrigações do participante e da Young Living em relação 

à competição, serão regidos e interpretados de acordo com a legislação do mercado onde o conflito 

ocorrer, sem considerar conflitos de princípios legais, para os mercados internacionais a legislação 

substantiva em vigor corresponderá à Jurisdição do Participante. Todos os Participantes concordam com 

a jurisdição dos tribunais federais, estaduais ou locais do país onde estão participando. 

  

No caso de qualquer conflito com quaisquer detalhes da competição contidos nestas Regras Oficiais e em 

outros materiais (incluindo, mas não limitado a, qualquer ponto de venda, publicidade on-line ou impressa), 

prevalecerão os detalhes da competição conforme estabelecido nestas Regras Oficiais. 

O não cumprimento ou a decisão de não aplicar qualquer disposição destas Regras Oficiais pela Young 

Living, não constituirá uma renúncia a essa ou qualquer outra cláusula. Caso qualquer cláusula seja 

considerada inválida, inexplicada ou ilegal de qualquer forma, estas Regras Oficiais permanecerão em 

vigor e serão interpretadas de acordo com seus termos como se a cláusula inválida ou ilegal não estivesse 

contida aqui. 

Você poderá obter uma lista com o nome dos vencedores. Consulte o apêndice para maiores informações 

sobre os escritórios internacionais da Young Living. A Lista de Vencedores será enviada dentro de um 

período de tempo razoável após todos os Prêmios terem sido concedidos. 

 

Apêndice A 



Os participantes concordam e compreendem que esta competição é patrocinado pela pessoa jurídica em 

seu país de residência, conforme detalhado abaixo. A pessoa jurídica que patrocina a competição para 

cada participante é determinada pelo endereço primário de cobrança, conforme indicado na conta do 

participante na data de início do Período da Competição. 

 

País de residência 
principal do participante 
na data de início do 
período da Competição. Patrocinador Residência do Patrocinador 

México 

Young Living Mexico S.  de R.L  
de C.V 

Av. Paseo de la Reforma No. 243, 
Piso 11 Colonia Cuauhtémoc, 
Cuauhtémoc Delegation, C.P. 
06500, Mexico City  

Equador 
 

Young Living Ecuador, CIA, 
LTDA 

4th Passage 1 NE, Guayaquil 
090513, Ecuador Local A-37  

Colômbia 

Young Living Colombia SAS 
19th #105-53rd Avenue 
Bogotá, Colômbia 

Costa Rica 

Young Living Costa Rica SRL 

62nd Avenue 23 Sabana Sur, Abdin 
Building Second Floor. San Jose, 
Costa Rica 

Brasil 

Young Living Brasil Ltda 

Rua Haddock Lobo, 1583 - 
Cerqueira César, São Paulo-SP 
CEP: 01414-003 

 
 

NFR 

Young Living Essential Oils LC 

1538 W Sandalwood Drive 
Lehi, UT 84043 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de publicação: 01 de novembro de 2021. 
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