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Nu este necesară efectuarea niciunei achiziții sau plăți pentru înscriere sau pentru a câștiga. 

Descrierea promoției 

Promoția Young Living Race to the Finish 2017 („Promoția”) este sponsorizată de Young Living Essential 

Oils LC, Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043 („Young Living”) și 

filialele sale din Australia, Canada, Ecuador, Europa, Hong Kong, Japonia, Malaiezia, Mexic, Indonezia, 

Taiwan sau Singapore. Anexa A oferă detalii cu privire la subsidiarele considerate sponsor pentru fiecare 

participant (definit mai jos). Perioada de promoție începe la 1 octombrie 2017, la 12:01 A.M. , MT (GMT 

- 7 ore) și se încheie la 11:59 P.M., MT (GMT - 7 ore), la 31 decembrie 2017 („Perioada promoției”). 

Metoda de pontaj a Young Living este reprezentată de ceasul oficial pentru promoție și este definitivă și 

irevocabilă. Vor fi cel puțin 100 de câștigători. Câștigătorii vor fi selectați dintre participații eligibili 

(definiți mai jos) care cumulează cele mai multe puncte Race to the Finish (RTTF) pe perioada promoției.  

 

Eligibilitatea 

Promoția este deschisă tuturor membrilor activi Young Living, cu performanțe confirmate la Young 

Living, care au atins nivelul Executive sau mai mare în perioada promoției, care au vârsta de cel puțin18 

ani, începând din 1 octombrie 2017 pe plan global (sau vârsta majoratului din aria lor de competență 

jurisdicțională, din țara sau provincia în care își au reședința) și care au o adresă principală de facturare 

(înscrisă în contul lor de membru) și dovada cetățeniei în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, 

Ecuador, Europa, Hong Kong, Japonia, Malaiezia, Mexic, Indonezia, Taiwan sau Singapore (fiecare dintre 

aceștia denumit „participant”). Promoția va exclude toți membrii de pe piețele care nu sunt destinate 

revânzării și este nulă în locurile în care este interzisă. Membrii activi sunt membrii care au achiziționat 

cel puțin 50 PV de la Young Living în ultimele 12 luni și care au semnat Contractul de membru Young 

Living.  

Cum puteți câștiga puncte  

Participanții la promoție câștigă puncte RTTF pe perioada promoției, după cum urmează:  

Vânzarea de Seturi Starter Premium  

Când un membru din cadrul rețelei subordonate, care este înscris personal de către participant, 

achiziționează un Set Starter Premium de Calificare (conform celor definite mai jos), participantul 

respectiv câștigă 1 punct RTTF. Acest membru din cadrul rețelei subordonate este denumit „membru 

care efectuează achiziția”. Punctele RTTF nu se câștigă pentru achizițiile de Seturi Starter Premium de 

calificare efectuate de către membri care nu au fost înscriși personal în perioada promoției sau care s-au 

înscris în cadrul Programului Young Living de plasare la sponsor. Punctele RTTF vor fi acordate pentru 

achiziția unui singur Set Starter Premium de calificare, de către fiecare membru din cadrul rețelei 

subordonate, înscris personal, în  primele 30 de zile de la înscrierea respectivului membru din cadrul 

rețelei subordonate,   iar achiziția trebuie să se realizeze în perioada promoțională.  
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Când un membru reactivat (conform definiției mai jos) achiziționează un Set Starter Premium de 

calificare, participantul câștigă 1 punct RTTF. Un „membru reactivat” este un membru Young Living 

inactiv (în starea „reziliat”), pe care Participantul îl înscrie personal în perioada promoției. Se vor acorda 

Puncte RTTF pentru achiziția a unui singur Set Starter Premium de calificare pentru fiecare membru 

reactivat în perioada promoției.  

Doar următoarele produse/articole se califică drept Seturi Starter Premium de Calificare: 

 

SKU Descriere produs 

S.U.A.  

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 

Internațional  
 

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 

Mexic 
 

546311 Premium Starter Kit Dewdrop 

548211 Premium Starter Kit w/Raindrop 

548111 Premium Starter Kit w/NingXia 

Malaiezia 
 

5463515 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546751 Premium Starter Kit w/NingXia 
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5466515 
 

Premium Starter Kit w/Thieves 

Japonia 
 

546305 Premium Starter Kit 

Hong Kong 
 

546329 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546729 Premium Starter Kit w/NingXia 

Europa 
 

546308 Set Starter Premium cu Dewdrop (UK) 

546508 Set Starter Premium cu Aria (UK) 

546608 Set Starter Premium cu Thieves (UK) 

546708 Set Starter Premium cu NingXia (UK)   

5463500 Set Starter Premium cu Dewdrop (EU) 

5465501 Set Starter Premium cu Aria (EU)   

546360 Set Starter Premium cu Dewdrop (RU) 

546560 Set Starter Premium cu Aria (RU) 

546660 Set Starter Premium cu Thieves (RU) 

546760 Set Starter Premium cu NingXia (RU)   

546357 Set Starter Premium cu Dewdrop (LT) 

546557 Set Starter Premium cu Aria (LT) 

546657 Set Starter Premium cu Thieves (LT) 

546757 Set Starter Premium cu NingXia (LT)   

546321 Set Starter Premium cu Dewdrop (IT) 

546521 Set Starter Premium cu Aria (IT) 

546621 Set Starter Premium cu Thieves (IT) 

546721 Set Starter Premium cu NingXia (IT)   

546328 Set Starter Premium cu Dewdrop (HU) 

546528 Set Starter Premium cu Aria (HU) 

546628 Set Starter Premium cu Thieves (HU) 

546728 Set Starter Premium cu NingXia (HU)   

546306 Set Starter Premium cu Dewdrop (FR) 

546506 Set Starter Premium cu Aria (FR) 

546606 Set Starter Premium cu Thieves (FR) 

546706 Set Starter Premium cu NingXia (FR)   
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546358 Set Starter Premium cu Dewdrop (RO) 

546558 Set Starter Premium cu Aria (RO) 

546658 Set Starter Premium cu Thieves (RO) 

546758 Set Starter Premium cu NingXia (RO)   

546339 Set Starter Premium cu Dewdrop (PL) 

546539 Set Starter Premium cu Aria (PL) 

546639 Set Starter Premium cu Thieves (PL) 

546739 Set Starter Premium cu NingXia (PL)   

546314 Set Starter Premium cu Dewdrop (NL) 

546514 Set Starter Premium cu Aria (NL) 

546614 Set Starter Premium cu Thieves (NL) 

546714 Set Starter Premium cu NingXia (NL)   

546368 Set Starter Premium cu Dewdrop (SK) 

546568 Set Starter Premium cu Aria (SK) 

546668 Set Starter Premium cu Thieves (SK) 

546768 Set Starter Premium cu NingXia (SK)   

546313 Set Starter Premium cu Dewdrop (SV) 

546513 Set Starter Premium cu Aria (SV) 

546613 Set Starter Premium cu Thieves (SV) 

546713 Set Starter Premium cu NingXia (SV)   

546342 Set Starter Premium cu Dewdrop (CS) 

546542 Set Starter Premium cu Aria (CS) 

546642 Set Starter Premium cu Thieves (CS) 

546742 Set Starter Premium cu NingXia (CS)   

546365 Set Starter Premium cu Dewdrop (HR) 

546565 Set Starter Premium cu Aria (HR) 

546665 Set Starter Premium cu Thieves (HR) 

546765 Set Starter Premium cu NingXia (HR)   

546332 Set Starter Premium cu Dewdrop (ES) 

546532 Set Starter Premium cu Aria (ES) 

546632 Set Starter Premium cu Thieves (ES) 

546732 Set Starter Premium cu NingXia (ES)   

546340 Set Starter Premium cu Dewdrop (FI) 
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546540 Set Starter Premium cu Aria (FI) 

546640 Set Starter Premium cu Thieves (FI) 

546740 Set Starter Premium cu NingXia (FI)   

546310 Set Starter Premium cu Dewdrop (AT) 

546510 Set Starter Premium cu Aria (AT) 

546610 Set Starter Premium cu Thieves (AT) 

546710 Set Starter Premium cu NingXia (AT) 

Ecuador 
 

546361 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

565161 Premium Starter Kit w/30 NingXia Singles 

Canada 
 

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 

Indonezia  

546317 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

Taiwan  

546376 Premium Starter Kit w/Dewdrop 

546776 Premium Starter Kit w/NingXia 

 

Vânzări Essential Rewards 

Când un membru din cadrul rețelei subordonate participantului, pe care participantul la 

inrolat/inregistrat personal și care nu a participat niciodată la Programul Essential Rewards al companiei 

Young Living, se înscrie în programul Essential Rewards cu o achiziție de cel puțin 100 PV în perioada 

promoției, participantul va câștiga 3 puncte RTTF. 

Atingerea unui nivel superior 

Se consideră că un participant are un nivel de referință la nivelul său de plată aplicabil lunii septembrie 

2017. De fiecare dată când un participant atinge un nivel superior, noul nivel va reprezenta noul Nivel de 

referință al participantului. Se consideră că un participant atinge un nivel superior dacă acesta/aceasta 

atinge un nivel superior de plată în Planul de compensare Young Living. 
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Participanții care ating un nivel superior nivelului lor de referință sau care ulterior ating un nou nivel 

superior în perioada promoției vor primi 5 puncte RTTF (pentru fiecare nivel superior).  

Creșterea vânzărilor organizației 

Punctele de creștere a vânzărilor pot fi câștigate într-un mod care se bazează pe două scenarii: 

Participanții care se află la nivelul Silver sau la un nivel superior în prima zi a perioadei promoționale vor 

câștiga 1 Punct RTTF la fiecare creștere de 10 la sută a Volumului Grupului Organizațional (OGV - 

Organization Group Volume), conform celor definite în Planul de compensare Young Living, peste OGV-

ul de referință din acel moment al participantului (definit mai jos). Un participant nu poate câștiga mai 

mult de 20 de Puncte RTTF pe lună în acest mod.  

Participanții care se află la nivelul Executive sau la un nivel mai scăzut în prima zi a perioadei promoției 

vor câștiga 1 punct RTTF pentru fiecare 1.000 PV din creșterea OGV ce depășește OGV-ul de referință din 

acel moment al participantului. Un participant nu poate câștiga mai mult de 20 de Puncte RTTF pe lună 

în acest mod.  

În scopul acestei promoții, OGV-ul de referință al unui participant reprezintă OGV-ul său inițial pentru 

luna septembrie 2017. Cu toate acestea, OGV-ul de referință al fiecărui participant va fi resetat după 

fiecare lună în care OGV-ul lunar al participantului crește peste OGV-ul de referință anterior. De 

exemplu, dacă OGV-ul unui participant este 100 în septembrie 2017, acesta va reprezenta OGV-ul de 

referință al participantului pentru prima lună de promoție, octombrie 2017. Dacă participantul atinge un 

OGV de 150 în octombrie 2017, OGV-ul de referință al participantului va crește la 150 pentru noiembrie 

2017. Cu toate acestea, continuând exemplificarea, dacă OGV-ul participantului scade în octombrie 2017 

la 50, OGV-ul de referință va rămâne la valoarea de 100 pentru luna următoare, noiembrie 2017. Baza 

OGV poate varia pe parcursul unei luni, în funcție de retururile/schimburile care afectează OGV-ul lunii 

anterioare. 

Modul de calcul al punctelor: Punctele RTTF câștigate se calculează și se actualizează lunar (la sau în 

jurul datei de 20 a fiecărei luni) și se regăsesc în Biroul Virtual.  

 

Puncte câștigate: Punctele RTTF câștigate nu pot fi folosite în scopul unei alte promoții. 

 

Transferurile de puncte: Participanților nu le este permisă transferarea punctelor lor RTTF către o altă 

persoană.  

 

Expirarea punctelor: Toate punctele RTTF expiră după încheierea perioadei promoționale. Punctele RTTF 

nu pot fi răscumpărate pentru niciun alt eveniment, program sau produs Young Living. 
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Valoarea punctelor: Punctele RTTF nu au valoare în numerar și nu pot fi răscumpărate sau rambursate 

astfel. 

 

Antedatare: Punctele RTTF câștigate prin antedatare vor fi tratate în funcție de situație. 

 

Retururile și schimburile Orice retururi sau schimburi de produse pot duce la confiscarea punctelor RTTF 

care le corespund acestora. Schimburile de produse pot afecta valoarea punctelor RTTF aferente 

achiziției, în funcție de modul în care schimbul afectează PV-ul sau OGV-ul.  

 

Premiile 

Premiile (definite mai jos) vor fi acordate participanților care câștigă cele mai multe puncte RTTF în 

perioada promoției, în fiecare grup indicat în tabelul de mai jos. Participanții sunt alocați în grupul care 

corespunde nivelului de referință al nivelului lor de plată pentru luna septembrie 2017. Numărul de 

premii acordate fiecărui grup este indicat în tabel. 

 

Grupul 
Numărul de premii pentru acest 
Grup 

Executive 24 

Silver 24 

Gold 20 

Platinum 16 

Diamond 8 

Crown Diamond 4 

Royal Crown Diamond 4 

 

Primele zece persoane din clasamentul celor care câștigă puncte RTTF, care au o adresă principală de 

facturare în fiecare dintre cele patru regiuni de pe plan global, vor câștiga automat premiul. (Regiunile 

de pe plan global includ regiunea Asia Pacific, Europa/ Orientul Mijlociu/ Africa, America Latină și 

America de Nord, iar aceste regiuni sunt definite de Young Living la alegerea sa exclusivă). În cazul în 

care un participant se situează printre primele 100 de persoane care au acumulat puncte RTTF și în 

primele 10 persoane care au acumulat puncte RTTF din regiunea sa de pe plan global, participantului 

respectiv i se va acorda un singur premiu, nu două premii. 

Participanții câștigători vor primi o excursie plătită în Hawaii, atât pentru participantul câștigător, cât și 

pentru un invitat („Premiul”). Fiecare premiu are o valoare cu amănuntul aproximativă (ARV) de 10.000 

de dolari. Nu este permisă participarea bebelușilor și a copiilor cu vârsta sub 12 ani în calitate de invitați. 

Primii trei câștigători de pe plan global, care au cel mai mare număr de puncte RTTF, vor primi, de 
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asemenea: Locul întâi: $20.000; Locul al doilea: $15.000; și locul al treilea: $10.000 în numerar. În cazul 

egalității între unul sau mai mulți participanți la orice categorie și la orice premiu, Young Living va selecta 

aleatoriu câștigătorul (câștigătorii) dintre toți participanții care se află la egalitate. 

Condițiile generale privind premiile: Young Living nu este responsabilă pentru și câștigătorii nu vor primi 

diferența, dacă este cazul, dintre valoarea efectivă a unui premiu la momentul acordării și ARV indicată 

în aceste reguli oficiale sau în oricare corespondență sau materiale de promovare. Toate taxele federale, 

de stat și locale (incluzând impozitele pe venit și cele cu reținere la sursă), dacă este cazul, precum și 

orice alte costuri și cheltuieli asociate acceptării și utilizării premiului nespecificate în prezentul ca fiind 

oferite reprezintă răspunderea câștigătorului, indiferent de utilizarea totală sau parțială a premiului. 

Young Living nu va fi răspunzătoare pentru acordarea unui premiu suplimentar față de cele specificate în 

prezentul. „Excursie plătită” în sensul prezentei promoții, dacă este cazul, se va limita la biletul de avion 

și la cazare, furnizate câștigătorului de Young Living, la alegerea exclusivă a companiei Young Living. În 

cazul în care nu există suficienți participanți eligibili pentru acordarea tuturor premiilor, Young Living își 

rezervă dreptul de a acorda doar numărul de premii care corespunde numărului de participanți eligibili. 

Premiile care nu sunt acordate după perioada promoției pot rămâne neacordate. Restricțiile/condițiile 

privind premiile din prezentul nu sunt exhaustive. Premiile nu sunt transferabile și nu pot fi utilizate în 

numerar, cu excepția faptului că Young Living își rezervă dreptul, în baza propriei sale decizii, să 

înlocuiască un premiu (sau o parte din acesta) cu un premiu cu o valoare mai mare sau egală. Premiile 

sunt acordate „ÎN STAREA LOR ACTUALĂ” și FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL, expresă sau implicită, 

fără limitare la oricare garanție implicită de vandabilitate sau potrivire cu un anumit scop.  

 

Toate cheltuielile neexpuse în acest document drept parte din premiu reprezintă responsabilitatea 

exclusivă a câștigătorului premiului. Un premiu va fi pierdut dacă: 1) câștigătorul nu este disponibil 

pentru a călători la datele specificate pentru sejurul RTTF sau 2) câștigătorul și/sau însoțitorul său în 

călătorie, dacă este cazul, nu deține documentele de călătorie necesare la data planificată pentru 

călătorie. Fiecare câștigător și invitatul său au răspunderea exclusivă de a obține asigurarea de călătorie 

(și toate celelalte forme de asigurare) pe care dorește să le obțină pe propria cheltuială și confirmă, prin 

prezenta, că Young Living nu a obținut și nu va obține sau nu va oferi asigurări de călătorie sau alte 

forme de asigurare. Câștigătorii se supun termenilor și condițiilor tuturor liniilor aeriene și altor furnizori 

terți de servicii utilizați în legătură cu premiile. Young Living nu este responsabilă dacă biletele etc. sunt 

pierdute, furate sau rătăcite de un câștigător al premiului sau de un invitat și nu vor fi înlocuite sau 

rezervate din nou dacă transportul nu este realizat din diferite motive. Datele și locurile exacte se supun 

modificării și sunt stabilite în baza propriei decizii a Young Living. 

Câștigătorii premiilor și tovarășii lor de călătorie trebuie să călătorească împreună, pe aceeași rută, și să 

dețină toate documentele de călătorie necesare. Biletele de avion și de tren nu sunt 

rambursabile/transferabile și nu sunt valabile pentru treceri la clase superioare și/sau milele pentru 

pasagerii frecvenți. Câștigătorii de premii nu vor primi cadouri în numerar sau o altă formă de 

compensație dacă respectivele costuri de călătorie efective sunt inferioare valorii ARV expuse în aceste 

reguli oficiale. 
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Young Living nu va fi responsabilă pentru nicio anulare, întârziere, deviere sau înlocuire sau oricare act 

sau omisiuni ale transportatorilor aerieni, ale companiilor de transport sau ale oricăror altor persoane 

care furnizează oricare dintre aceste servicii și cazări necesare acestora. Nu se va efectua nicio 

rambursare sau compensație în cazul anulării sau întârzierii unui zbor cu excepția situațiilor decise 

exclusiv de Young Living. 

Pe perioada promoției, participanții pot fi verificați în mod regulat, pentru a monitoriza respectarea 

politicilor Young Living și a Procedurii aplicabile jurisdicției participanților, în special, fără a se limita însă 

la secțiunile referitoare la publicitate și promoții. Oricare încălcare a politicilor și procedurilor Young 

Living poate duce la corectia punctelor acumulate in RTTF sau la descalificarea participantului la aceasta 

promotie. 

 

Notificarea/acceptarea premiului 

Participanții vor avea acces la o defalcare detaliată a punctelor RTTF cumulate de aceștia prin 

intermediul Biroului Virtual. Câștigătorii premiului vor fi selectați după finalizarea perioadei de promoție, 

la sau înainte de 15 ianuarie 2018. O listă a persoanelor care au câștigat premiile va fi disponibilă în 

Biroul virtual (YoungLiving.org) după selectarea câștigătorilor și după cumularea și verificarea punctelor 

RTTF în urma încheierii perioadei promoției.  

 

Luni, 15 ianuarie 2018, sau în jurul acestei date, se va transmite un e-mail participanților care se califică 

pentru premii. E-mail-urile de acceptare vor fi transmise la adresa de e-mail specificată. Acest e-mail va 

cuprinde link-ul de acceptare, la care Câștigătorii trebuie să accepte sau să refuze recompensa și să 

completeze un formular de înscriere până vineri, 19 ianuarie 2018, la ora 11:59 P.M., MT (GMT - 7 ore). 

Lipsa unui răspuns la e-mail-ul de acceptare, prin intermediul  link-ului de acceptare, în acest interval, va 

fi considerată refuzare a excursiei. Acest refuz este ireversibil, iar acceptarea similară a unui premiu va 

avea caracter final. Dacă un participant refuză excursia, acesta/aceasta nu se va mai califica la un 

premiu, iar  premiul va fi oferit următorului participant care se califică pentru premiul respectiv. 

 

Călătorie 

Pregătirile de călătorie pentru premii pot fi realizate pentru participantul calificat prin intermediul 

agentului de turism preferat de Young Living. În cazul în care câștigătorul unui premiu își achiziționează 

propriile bilete de avion, fără aprobarea prealabilă a agentului de turism preferat de Young Living, acesta 

nu va fi eligibil pentru a beneficia de rambursarea costurilor.  

Toate pregătirile de călătorie trebuie să fie finalizate și rezervate cu cel puțin patru săptămâni înainte de 

începerea sejurului RTTF. Nereușita unui participant de a răspunde la e-mailuri și apeluri telefonice din 

partea agentului de turism preferat al Young Living în termen de 24 de ore poate conduce la pierderea 

părții aferente tarifului de zbor din premiu. După ce au fost emise biletele, toate aranjamentele privind 

zborul asociate premiilor sunt finale și participanții câștigători sunt responsabili pentru oricare și toate 
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taxele asociate modificării călătoriei în orice fel. Costurile de deplasare suportate între orașul de 

reședință al unui participant câștigător și aeroport sunt acoperite de participant. Taxele pentru bagaje și 

alte cheltuieli reprezintă de asemenea răspunderea exclusivă a participantului câștigător. 

Toate cheltuielile personale generate în timpul sejurului RTTF constituie răspunderea participantului 

câștigător. Participanții câștigători trebuie să specifice propriul card de credit sau de debit personal 

pentru a acoperi propriile sale cheltuieli suplimentare. Cheltuielile suplimentare nu sunt incluse în 

premiile din promoție. 

Anulare și rambursare; Forța majoră 

Câștigătorii premiilor care își anulează participarea la sejurul RTTF nu vor beneficia de o rambursare a 

valorii premiilor lor. Participanților care își anulează participarea li se poate impune de către Young 

Living, în baza propriei sale decizii, să ramburseze către Young Living toate costurile asociate anulării 

călătoriei. Young Living nu va despăgubi în numerar sau în natură persoanele calificate care nu pot 

participa la călătorie după ce au acceptat călătoria. Asigurarea de călătorie este disponibilă prin 

Christopherson Travel  și trebuie achiziționată de participantul câștigător pe propria cheltuială. Young 

Living nu va fi considerată răspunzătoare dacă anularea evenimentului este cauzată de una dintre 

următoarele: condiții meteorologice extreme, calamități naturale,  greve, pichetare, eforturi de 

boicotare, incendii, inundații, accidente, război (declarat sau nu), revoluție, răscoală, insurecții,  cazuri 

fortuite, acte guvernamentale (incluzând însă fără limitare la oricare agenție sau departament al Statelor 

Unite ale Americii), acte ale inamicului public, lipsa sau raționalizarea benzinei sau a unui alt combustibil 

sau a unor produse esențiale, incapacitatea de a obține materiale sau forță de muncă sau alte cauze 

care nu se află sub controlul Young Living. În cazul unor astfel de evenimente, Young Living poate oferi 

premii în numerar de valoare echivalentă, în funcție de propria sa decizie. 

Licență 

Prin acceptarea unui premiu, respectivul câștigător este de acord să se utilizeze numele său, adresa 

(orașul și statul/provincia de reședință), vocea și declarațiile sale referitoare la promoție și Young Living, 

și fotografii sau alte elemente similare fără altă compensație, notificare sau permisiune, în orice 

publicitate sau reclame realizate de Young Living sau alte entități asociate în orice mijloace de 

comunicare fără limitare teritorială sau temporală, cu excepția cazurilor interzise prin lege.  

Limitările răspunderii 

Young Living și afiliații, sucursalele, companiile mamă, agențiile publicitare și de promovare, agențiile de 

imprimare și membrii juriului implicați în această promoție nu sunt responsabili pentru inacuratețea 

informațiilor care pot fi utilizate în promoție, pentru oricare eroare tehnică sau umană care poate 

surveni în procesarea participărilor la promoție, incluzând date introduse de participanți, oricare 

probleme de comunicații legate de participări precum defecțiunile tehnice asociate computerelor, 

telefoanelor, cablurilor și conexiunile indisponibile la rețea sau server, defecțiunile tehnice asociate sau 

alte defecțiuni legate de hardware, software sau viruși sau participări incomplete, întârziate sau 

direcționate incorect. Oricare compromis referitor la desfășurarea echitabilă și adecvată a acestei 

promoții asociat unui virus informatic sau unui tip similar de defecțiune tehnică care poate afecta 

echitatea, securitatea și administrarea adecvată a promoției poate conduce la rezilierea, modificarea sau 
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schimbarea promoției sau a unei părți din aceasta în funcție de propria decizie a Young Living. Young 

Living își rezervă dreptul, în funcție de propria decizie, să anuleze orice înscrieri ale participanților despre 

care Young Living consideră că au încercat să intervină sau să influențeze negativ administrarea, 

securitatea, echitatea au desfășurarea corespunzătoare a acestei promoții sau care acționează în mod 

neechitabil sau cu intenția de a amenința sau hărțui alte persoane.  

Prin participarea la promoție, participanții renunță la toate drepturile de solicitare a unor daune 

punitive, incidentale și rezultante, onorarii ale avocaților sau alte daune diferite de costurile directe 

efective sau pierderile care pot apărea în legătură cu participarea la promoție sau acceptarea, posesia și 

utilizarea unui premiu. 

Toate cauzele acțiunilor ce decurg din sau au legătură cu această promoție sau oricare premiu acordat 

vor fi soluționate individual, fără a recurge la nicio formă de acțiune colectivă în justiție. Unele jurisdicții 

pot să nu permită anumite limitări referitoare la daune sau capacitatea de a solicita daune printr-o 

acțiune colectivă în justiție; astfel, unele dintre aceste limitări pot să nu se aplice în cazul 

dumneavoastră.  

Alte reguli și reglementări 

Dacă aspecte ale premiilor se schimbă dincolo de controlul Young Living, nici Young Living și nici alți 

parteneri de promovare care furnizează premiile nu vor fi responsabili sau răspunzători pentru astfel de 

schimbări și Young Living își rezervă dreptul să înlocuiască un premiu cu valoarea echivalentă sau mai 

mare, în funcție de propria sa decizie, dacă din oricare motiv, întregul premiu sau o parte din acesta, 

conform celor descrise în prezentul, este sau devine indisponibil(ă). Niciun transfer al unui premiu către 

o parte terță nu este permis. Prin acceptarea unui premiu, câștigătorii premiilor sunt de acord că Young 

Living nu este responsabilă pentru oricare leziuni, daune sau pierderi de orice fel ce rezultă din sau în 

legătură cu acordarea, acceptarea, posesia sau utilizarea unui premiu sau a oricăror aspecte sau părți 

din acesta. 

Young Living va fi arbitrul final al tuturor interpretărilor de reguli și stabilirii calificării și aceste decizii vor 

fi finale. Dacă este necesară clarificarea unor aspecte legate de regulile de interpretare a acestora, 

Young Living poate modifica aceste reguli, prin publicarea unei noi versiuni a regulilor. Acolo unde este 

cazul, premiile vor fi raportate ca venituri pe declarația fiscală anuală a câștigătorilor. Câștigătorii 

premiilor vor fi responsabili pentru plata tuturor impozitelor pentru toate premiile și/sau subvențiile 

acordate de Young Living. În cazul câștigătorilor care au domiciliul în Statele Unite ale Americii sau în 

Canada, se va emite un Formular 1099 sau T4A, în care să se indice valoarea justă de piață a premiului ca 

venit impozabil. Young Living își rezervă dreptul de a suspenda sau rezilia această promoție, fără 

notificare prealabilă, din oricare motiv sau fără motiv, în funcție de propria sa decizie. Angajații Young 

Living și entitățile sale asociate și soții acestora și rudele apropiate nu sunt eligibile pentru a participa la 

această promoție. Această promoție este nulă atunci când se interzice prin lege. Toți participanții care se 

califică se vor supune auditării sau verificării punctelor RTTF cumulate. 

 

Prin participarea la promoție, dumneavoastră (i) confirmați conformitatea cu aceste reguli ale promoției 

incluzând toate cerințele legate de eligibilitate, (ii) garantați că informațiile pe care le furnizați în 
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legătură cu această promoție sunt adevărate și precise și (iii) sunteți de acord să respectați deciziile 

Young Living care vor fi finale și obligatorii sub toate aspectele referitoare la această promoție. 

Participanții care nu au respectat aceste reguli ale promoției sunt descalificați.  

Această promoție se supune tuturor legilor federale, de stat, de provincie și municipale în vigoare. În 

cazul participanților din S.U.A., toate aspectele și întrebările referitoare la construcția, valabilitatea, 

interpretarea și aplicabilitatea acestor reguli ale promoției sau drepturile și obligațiile unui participant și 

ale Young Living referitor la promoție se vor supune și vor fi interpretate în conformitate cu dreptul 

material din Statul Utah, fără a ține cont de principiul conflictului de legi. În ceea ce privește piețele 

internaționale, dreptul material aplicabil va fi cel care are competență jurisdicțională asupra 

Participantului. Toți participanții din S.U.A. sunt de acord cu competența jurisdicțională și cu 

soluționarea oricăror conflicte în instanțele federale, de stat și locale din Utah. Participanții 

internaționali sunt de acord cu competența jurisdicțională și cu soluționarea oricăror conflicte în 

instanțele federale, de stat și locale din țara în care participă. În ceea ce îi privește pe participanții din 

Canada, toți participanții se vor supune instanțelor din Calgary, Canada.  

În cazul oricărui conflict cu oricare detalii privind promoția incluse în aceste detalii privind regulile 

oficiale și promoția incluse în alte materiale ale promoției (incluzând, fără limitare, oricare punct de 

vânzare, reclamă online sau în format tipărit), detaliile promoției expuse în aceste reguli oficiale vor 

avea întâietate.  

Incapacitatea sau decizia Young Living de a nu aplica prevederile din aceste reguli oficiale nu va constitui 

o renunțare la respectivele prevederi sau la alte prevederi. În cazul în care oricare prevedere este 

considerată nevalidă sau inaplicabilă sau ilegală, aceste reguli oficiale vor rămâne în vigoare și vor fi 

interpretate conform termenilor lor ca și cum prevederea nevalidă sau ilegală nu ar fi inclusă în acestea.  

 

Puteți obține o listă cu numele câștigătorilor Premiilor, transmițând un plic autoadresat și timbrat către 

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, sau la biroul local din țara 

dumneavoastră de reședință.  

Vă rugăm să consultați anexa pentru informații suplimentare referitoare la adresele birourilor 

internaționale Young Living. Lista câștigătorilor de premii va fi transmisă într-un interval rezonabil după 

acordarea tuturor Premiilor. 

 

Anexa A 

Participanții sunt de acord și înțeleg faptul că această Promoție este sponsorizată de entitatea juridică 

din țara lor de reședință, conform celor detaliate mai jos. Entitatea juridică care sponsorizează promoția 

pentru fiecare participant se stabilește în funcție de adresa principală de facturare înscrisă în contul de 

membru Young Living al participantului la data de început a perioadei promoției. 
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Țara principală de 
reședință a participantului 
la data de început a 
perioadei promoționale  Sponsor Adresa Sponsorului  

Canada 

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

Mexic 

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 

Europa 

Young Living (Europe) Ltd. 

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

Hong Kong 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 

Malaiezia 

Young Living Malaysia Sdn 
Bhd 

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

Japonia 

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)  

Indonezia 

PT Young Living Indonesia 

Menara BCA Grand Indonesia, 45 floor, 
Jalan M.H. Thamrin No. 1, 
Jakarta Pusat, 10310, Indonesia 
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Race to the Finish Europa: 40 de premii suplimentare 

Pe lângă Promoția globală Young Living ‘Race To The Finish’ (RTTF) 2017, Young Living Europe oferă, de 

asemenea, 40 de premii suplimentare.  Se aplică același regulament general ca pentru Promoția RTTF 

2017, dar cu următoarele diferențe: 

Eligibilitatea 

Promoția se adresează exclusiv membrilor Young Living activi care își au contul de membru în Europa, la 

Young Living (Europe) Ltd., la începutul Perioadei de promoție 

Premiile 

Premiile sunt acordate unui număr de patruzeci (40) de Participanți de pe piața europeană, care nu se 

califică pentru niciun premiu în cadrul Promoției globale RTTF, dar care au acumulat cele mai multe 

puncte RTTF dintre participanții care nu se califică, pe parcursul Perioadei de promoție. Nu există limitări 

în privința numărului de câștigători pentru fiecare nivel. 

Participanții câștigători vor putea solicita rambursarea a maximum 300 € pentru cheltuieli de participare 

la un eveniment corporatist Young Living până la sfârșitul anului 2018 (de ex., Raindrop Technique and 

Leadership Training, Beauty School Day în luna mai, International Grand Convention (IGC), Lavender 

Harvest, European Symposium, …). Aceștia vor putea solicita rambursarea cheltuielilor de călătorie, 

cazare la hotel, costul biletelor la eveniment și al meselor luate pe parcursul evenimentului.  

Premiul nu este transferabil, dar participanții câștigători pot lua cu ei un partener, dacă doresc. Suma 

rambursată va rămâne, și în acest caz, de maximum 300 €.  

Aranjamentele de călătorie 

Participanții care se califică vor trebui să-și facă aranjamentele de călătorie personal sau prin 

intermediul unei agenții de turism alese de ei.  

Rambursarea 

Pentru a solicita rambursarea cheltuielilor, participanții care se califică trebuie să-și dovedească 

prezența la eveniment prin verificarea de către personalul Young Living prezent la fața locului și să 

trimită toate chitanțele eligibile la adresa europeanevents@youngliving.com.Suma rambursată va fi de 

maximum 300 € sau suma revendicată de participant, în funcție de cea care este mai mică.  Orice credit 

rămas pentru costurile de călătorie/cazare/masă/eveniment, neutilizat în 2018, nu poate fi reportat în 

2019. 

Un Premiu nu poate fi reportat după anul 2018 dacă Participantul care se califică nu poate călători și 

participa la niciun eveniment Young Living din anul 2018, indiferent de motiv, nici chiar pentru cauze de 

forță majoră. Se recomandă câștigătorilor să încheie o poliță de asigurare de călătorie adecvată. 

Alte regulamente 

În caz de discrepanțe între regulamentul global RTTF și regulamentul acestei Promoții RTTF exclusive 

pentru Europa, va avea prioritate regulamentul Promoției exclusive pentru Europa. 


