
D E TA L I I  P R O M OT I O N A L E :  M A I  2 0 1 9 
Generale

• Ofertă valabilă în mai 2019 pentru membrii europeni Young Living, sau în limita stocului disponibil. 
• Oferta nu se aplică comenzilor care se fac cu punctele bonus. 
• Limitate la un articol gratuit de fiecare fel de Geranium 15 ml, GeneYus 5 ml, Raven 5 ml, Patchouli 15 ml, 

Longevity 15 ml, Di-Gize 15 ml pentru o comandă eligibilă standard pe lună. 
• Limitate la un articol gratuit de fiecare fel de Lemongrass 15 ml, Geranium 15 ml, GeneYus 5 ml,       

Raven 5 ml, Patchouli 15 ml, Longevity 15 ml, Di-Gize 15 ml pentru o comandă lunară eligibilă în 
programul Essential Rewards.

• Minimul de puncte valorice trebuie atins într-o singură comandă.  Comenzile parțiale plasate în timpul 
lunii eligibile nu pot fi combinate pentru a primi ofertele.  

• Limită de o comandă standard și o comandă în programul Essential Rewards (Recompense esențiale) pe 
lună.  

• Taxe vamale pot fi aplicate produselor promoționale trimise adreselor dinafara teritoriului vamal al  
Uniunii Europene.  Beneficiarul pachetului este responsabil pentru orice taxe. 

• În cazul în care aceste produse nu mai sunt disponibile, Young Living poate înlocui produsele 
promoționale cu produse echivalente de o valoare similară. 

• Ține cont de faptul că toate prețurile exclud TVA. 

Recompensa pentru 350 PV 

• Geranium 15 ml, GeneYus 5 ml, Raven 5 ml, Patchouli 15 ml, Longevity 15 ml, Di-Gize 15 ml: limitate la 
un exemplar de fiecare pentru o comandă standard și o comandă eligibilă în programul Essential Rewards 
(Recompense esențiale) pe lună. 

Recompensa pentru 250 PV

• Raven 5 ml, Patchouli 15 ml, Longevity 15 ml, Di-Gize 15 ml: limitate la un exemplar de fiecare pentru 
o comandă standard și o comandă eligibilă în programul Essential Rewards (Recompense esențiale)          
pe lună. 

Recompensa pentru 190 PV 

• Longevity 15 ml, Di-Gize 15 ml: limitate la un exemplar de fiecare pentru o comandă standard și o 
comandă eligibilă în programul Essential Rewards (Recompense esențiale) pe lună. 

Recompensa pentru 120 PV 

• Lemongrass 15 ml: limitat la un exemplar pentru fiecare comandă lunară eligibilă din programul   
Essential Rewards. 

Reducere de 10%: Rose 5 ml

• Oferta nu se aplică comenzilor care se fac cu punctele bonus.  
• Ofertă disponibilă în mai și în limita stocului disponibil.  
• Limita de comandare nu este setată. 
• Punctele valorice (PV) sunt, de asemenea, reduse. 
• Ține cont de faptul că toate prețurile exclud TVA. 
• Reducerea de 10% se aplică doar codului cu D la sfârșit (362308D/362310D). Codul standard afișat în 

Ghidul de Produse nu va fi redus.  
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