
B R I D G E  TO  G O L D  - O H J E L M A N  S Ä Ä N N ÖT
BRIDGE TO GOLD: KANSAINVÄLISET OHJELMASÄÄNNÖT 
Osallistuminen on maksutonta eikä edellytä ostosten tekemistä.

OHJELMAN TIEDOT

Bridge to Gold -ohjelman sponsoreina toimivat Young Living Essential Oils, LC, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa 
1538 W. Sandalwood Dr., Lehi, UT, (“Young Living”) sekä sen paikalliset tytäryhtiöt Etelä-Afrikassa, Australiassa, 
Kanadassa, Kolumbiassa, Costa Ricassa, Ecuadorissa, Euroopassa, Hongkongissa (Macaossa), Indonesiassa, Japanissa, 
Malesiassa, Meksikossa, Uudessa-Seelannissa, Filippiineillä, Singaporessa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa; liitteessä A on 
eritelty, mikä tytäryhtiö katsotaan minkäkin jälleenmyyjän sponsoriksi (määritelty jäljempänä). Bridge to Gold -ohjelma 
alkaa 1.4.2020 (“Ohjelman alkamispäivä”). Bridge to Gold -ohjelma koostuu kertaluonteisesta bonuksesta, joka on 
tarkoitettu ylimääräiseksi kannustimeksi jälleenmyyjille (määritelty Young Livingin palkkiojärjestelmässä) Young Livingin 
palkkiojärjestelmän lisäksi. Jälleenmyyjät saavat palkkioita ja tunnustusta edetessään osallistumisehtojen mukaiselta 
lähtötasolta tietylle johtajatasolle määritellyn ajan sisällä.

Bridge to Gold -ohjelma on ylimääräinen kannustin, jonka tarkoituksena on motivoida ja palkita eliittitason tehokkaat 
jälleenmyyjät. Vaikka kaikkia jälleenmyyjiä kannustetaan osallistumaan ohjelmaan, on tärkeää muistaa, ettei ohjelman 
tarkoituksena ole korvata muita Young Livingin jälleenmyyjille tarjottavia ylenemisetuja tai kannustimia, kuten Young 
Livingin palkkiojärjestelmän mukaisia palkkioita ja bonuksia.  

OSALLISTUMISEHDOT

Bridge to Gold -ohjelmaan voivat osallistua Young Livingin jälleenmyyjät (”Jälleenmyyjät”), jotka ovat aktiivisia; jotka 
saavuttavat Silver-maksutason ensimmäistä kertaa TAI joiden korkein saavutettu taso on Silver 1.4.2020; jotka eivät 
ole kertaakaan saavuttaneet Gold-tasoa 1.4.2020 mennessä; joilla ei ole koskaan ollut kahta ylimääräistä vähintään 
1 000 OGV:n (organisaation koko myyntivolyymi) alalinjaa (niiden kahden alalinjan lisäksi, jotka vaaditaan Silver-
maksutason saavuttamiseen) ja yhteensä 22 500 OGV:tä saman kuun aikana; joiden jäsenyys on nuhteeton; jotka ovat 
vähintään 18 vuotta täyttäneitä 31.3.2020 asuinpaikkaansa katsomatta (tai täysi-ikäisiä asuinmaassaan/-alueellaan); 
joiden ensisijainen laskutusosoite (mainittu jälleenmyyjätilillä) sijaitsee Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, 
Kanadassa, Kolumbiassa, Costa Ricassa, Ecuadorissa, Euroopassa, Hongkongissa (Macaossa), Indonesiassa, Japanissa, 
Malesiassa, Meksikossa, Uudessa-Seelannissa, Filippiineillä, Singaporessa, Etelä-Koreassa tai Taiwanissa. NFR-
markkinoilla toimivat jälleenmyyjät eivät voi osallistua tähän kampanjaan. Ohjelma ei ole voimassa alueilla, joissa se on 
kielletty. Jälleenmyyjän nuhteettomuudella tarkoitetaan, että tämä noudattaa Young Livingin jälleenmyyjäsopimuksen 
kaikkia ehtoja sekä Young Livingin käytäntöjä ja menettelytapoja. 

OHJELMAN SÄÄNNÖT

Jälleenmyyjän on täytettävä seuraavat ehdot saman kuun aikana kuuden kuukauden kuluessa Ohjelman 
alkamispäivästä tai saavuttaessaan Silver-maksutason ensimmäistä kertaa (”Ehtojen täyttämisaika”).

1. Rakenna myyntiorganisaatioosi kaksi uutta 1 000 OGV:n alalinjaa (niiden kahden alalinjan lisäksi, jotka vaaditaan 
Silver-maksutason saavuttamiseen)

2. Saavuta vähintään 22 500 OGV:tä.

Ehtojen täyttämisaika alkaa kunkin Jälleenmyyjän osalta joko Ohjelman alkamispäivästä tai sen kuun ensimmäisestä 
päivästä, jota edeltävässä kuussa Jälleenmyyjä saavuttaa Silver-maksutason ensimmäistä kertaa, jos tämä tapahtuu 
Ohjelman alkamispäivän jälkeen. Ehtojen täyttämisaika on kuusi kuukautta, ja se päättyy kuudennen kuukauden 
viimeisenä päivänä. Aikaväli voi siis olla esimerkiksi 1.4.–30.9.2020.



PALKKIO/KANNUSTIN

Jälleenmyyjät, jotka täyttävät edellä mainitut vaatimukset, saavat eteerisiä öljyjä sisältävän Aroma 
Complete -kokoelman, joka on kuratoitu Jälleenmyyjän paikallisilla Young Living -markkinoilla Bridge to Gold 
-ohjelmaa varten.

PERUUTUS JA HYVITYKSET; YLIVOIMAINEN ESTE

Jos Jälleenmyyjä täyttää kannustinpalkkion ehdot ja yrittää tämän jälkeen perua tilauksensa, hänelle ei myönnetä 
hyvitystä kyseisistä tilauksista. Young Living ei ole vastuussa palkkion toimituksen estymisestä tai viivästymisestä, 
jos siihen on syynä jokin seuraavista: tuotteen loppuminen varastosta, lakot, lakkovartiot, boikotit, tulipalot, tulvat, 
onnettomuudet, sota (julistettu tai ei), vallankumous, mellakka, kapina, luonnonmullistus, hallituksen (myös minkä 
tahansa Yhdysvaltain viraston tai laitoksen tai kampanjan muiden järjestämismaiden paikallisten viranomaisten) 
toimet, yhteiskunnan vihollisten toimet, bensiinin tai jonkin muun polttoaineen tai välttämättömyystuotteen vähyys tai 
säännöstely, mahdottomuus saada materiaaleja tai työvoimaa, tai jokin muu syy, johon Young Living ei voi kohtuullisin 
keinoin vaikuttaa. 

LISENSSI

Bridge to Gold -ohjelmaan osallistumalla ja kannustimen ja/tai palkkion hyväksymällä Jälleenmyyjä suostuu siihen, että 
Young Living saa käyttää hänen nimeään, osoitettaan (asuinkaupunki ja osavaltio/maakunta), ääntään ja lausuntojaan, 
jotka liittyvät Bridge to Gold -ohjelmaan ja Young Livingiin, sekä valokuvaansa ja vastaavaa muotokuvaa ilman 
korvausta, etukäteisilmoitusta tai lupaa Young Livingin julkaisuissa tai mainonnassa tai niihin yhteydessä olevassa 
välineessä ilman alueellisia ja ajallisia rajoituksia, paitsi niiltä osin kuin on laissa kielletty.

VASTUUNRAJOITUS

Voittajille ei hyvitetä mahdollista erotusta palkkion todellisen myöntämisaikaisen arvon ja missään kampanjaan 
liittyvässä kirjeenvaihdossa tai materiaalissa mainitun hinnan välillä, eikä Young Living ei ole vastuussa tällaisesta 
erosta. Young Living ja sen tytär- ja emoyhtiöt eivät ole vastuussa Bridge to Gold -ohjelmassa mahdollisesti käytettyjen 
tietojen virheellisyydestä; mistään teknisistä tai inhimillisistä virheistä, joita saattaa tapahtua tilausten käsittelyssä, 
mukaan lukien tiedot, jotka Jälleenmyyjät ovat itse syöttäneet; muista ongelmista tiedonvälityksessä, jotka johtuvat 
teknisistä ongelmista, kuten tietokoneiden, puhelinten, kaapeleiden tai verkon tai palvelinten toimintahäiriöistä; 
vastaavista teknisistä ongelmista; muista laitteisto- ja ohjelmistohäiriöistä tai viruksista; tai puutteellisista, 
myöhästyneistä tai väärinkohdistetuista tilauksista. Jos tietokonevirus tai vastaava tekninen häiriö vaarantaa Bridge 
to Gold -ohjelman asianmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden ja johtaa siihen, että Bridge to Gold -ohjelma 
ei ole oikeudenmukainen, turvallinen tai asianmukaisesti toteutettu, Young Living saa yksinomaisen harkintansa 
mukaan peruuttaa ohjelman, muuttaa sitä tai tehdä siihen lisäyksiä. Young Living pidättää oikeuden hylätä sellaisten 
Jälleenmyyjien tilaukset, joiden se uskoo pyrkineen manipuloimaan tai haittaamaan Bridge to Gold -ohjelman 
toteutusta, turvallisuutta tai oikeudenmukaisuutta, tai evätä osallistumisoikeuden sellaisilta Jälleenmyyjiltä, jotka 
käyttäytyvät hyvän urheiluhengen vastaisesti tai pyrkivät uhkailemaan tai häiritsemään muita. Ottamalla osaa Bridge 
to Gold -ohjelmaan jokainen Jälleenmyyjä luopuu kaikista oikeuksistaan esittää rangaistuksellisia, asianajokulullisia ja 
muita korvausvaatimuksia (välillisiä tai välittömiä), paitsi niihin kuluihin ja tappioihin liittyviä, joita on aiheutunut Bridge 
to Gold -ohjelman osallistumisesta tai palkkion hyväksymisestä ja/tai käyttämisestä.

Bridge to Gold -ohjelmaan tai palkkioon liittyviin oikeudellisiin kanteisiin ei voi käyttää ryhmäkannetta. Jos maasi 
lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta rajoittaa korvausvastuuta tai ryhmäkanteen käyttämistä, em. rajoitukset eivät 
sovellu sinuun. 

MUUT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET

Palkkion saaja on velvollinen maksamaan palkkioonsa mahdollisesti liittyvät verot riippumatta siitä, käyttääkö hän 
palkkion, paitsi jos hän kieltäytyy ottamasta palkkiota vastaan sen myöntämisajankohtana. Soveltuvissa tapauksissa 
vastaanottaja saa ilmoituksen vastaanottamansa palkkion kohtuullisesta markkina-arvosta asianmukaisella 
verolomakkeella (esim. lomake 099-MISC Yhdysvalloissa ja lomake T4A Kanadassa). Jos jokin palkkioon liittyvä asia 
muuttuu Young Livingista riippumattomista syistä tai jos palkkiota ei pystytä mistä tahansa syystä toimittamaan 
kokonaan tai osittain, Young Living ei ole vastuussa tällaisista muutoksista ja pidättää oikeuden tarjota yksinomaisella 
harkinnallaan korvaavaa palkkiota, jonka arvo on vastaava tai suurempi. Palkkion siirtäminenkolmannelle osapuolelle 
on kielletty. Ei-rahallista palkkiota ei korvata rahallisesti. Ottamalla palkkion vastaan vastaanottaja hyväksyy, että Young 



Living ei ole vastuussa vammoista, vahingoista tai menetyksistä, jotka liittyvät palkkion myöntämiseen, hyväksymiseen, 
hallussa pitämiseen tai käyttöön tai muuhun vastaavaan.

Young Living käyttää lopullista päätösvaltaa sääntöjen tulkinnan ja ehtojen suhteen, ja Young Livingin päätökset 
ovat lopullisia. Soveltuvissa tapauksissa kaikki tukipalkkiot tulee ilmoittaa tulona vastaanottajan vuosittaisella 
1099-lomakkeella (tai muulla vastaavalla lomakkeella omalla markkina-alueellasi). Soveltuvissa tapauksissa palkkion 
vastaanottaja on vastuussa kaikkien Young Livingin myöntämiin tukipalkkioihin liittyvien verojen maksamisesta. Bridge 
to Gold -ohjelma ei ole voimassa siellä, missä laki sen kieltää. Yhteenlasketut pisteet tarkistetaan tai varmistetaan 
kaikilta Jälleenmyyjiltä, jotka osallistuvat ohjelmaan ja täyttävät sen ehdot.

Osallistumalla Bridge to Gold -ohjelmaan (i) lupaat noudattaa Bridge to Gold -ohjelman sääntöjä, osallistumisehdot 
mukaan lukien, (ii) takaat, että kaikki Bridge to Gold -ohjelmaa varten antamasi tiedot ovat totuudenmukaisia ja 
tarkkoja ja (iii) hyväksyt Young Livingin päätäntävallan Bridge to Gold -ohjelmaan liittyvissä asioissa ja ymmärrät, että 
nämä päätökset ovat sitovia ja lopullisia. Jälleenmyyjiltä, jotka eivät noudata näitä Bridge to Gold -ohjelman sääntöjä 
ja Young Livingin käytäntöjä ja menettelytapoja, saatetaan evätä osallistumisoikeus.

Young Living pidättää oikeuden peruuttaa, muuttaa tai keskeyttää Bridge to Gold -ohjelman yksinomaisella 
harkinnallaan milloin tahansa joko ilman ennakko-ilmoitusta tai ennakkoilmoituksesta, ilman syytä tai mistä tahansa 
syystä, kuten petosten, teknisten ongelmien, virusten, vikojen, ohjelmointivirheiden tai muiden sellaisten syiden 
vuoksi, jotka heikentävät Bridge to Gold -ohjelman asianmukaista toteutusta, turvallisuutta ja lahjomattomuutta.

Bridge to Gold -ohjelmaan sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Bridge to Gold -ohjelman sääntöjen 
rakenteeseen, pätevyyteen, tulkintaan ja täytäntöönpanokelpoisuuteen liittyviin kysymyksiin tai osallistujan 
ja Young Livingin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sikäli kuin ne liittyvät Bridge to Gold -ohjelmaan, sovelletaan 
Utahin lainsäädäntöä, vaikka se olisi ristiriidassa muun lainsäädännön kanssa. Tämä koskee Yhdysvalloissa asuvia 
Jälleenmyyjiä. Yhdysvalloissa asuvat osallistujat hyväksyvät, että Utahin tuomioistuimilla on asiassa tuomiovalta. 
Muissa maissa asuvien Jälleenmyyjien kohdalla sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, joka Jälleenmyyjän 
jälleenmyyjäsopimuksessa on mainittu.

Jos näissä ohjelmasäännöissä mainitut Bridge to Gold -ohjelman tiedot ovat ristiriidassa muissa materiaaleissa 
(mukaan lukien myyntipisteet ja verkossa olevat tai painetut mainokset) annettujen Bridge to Gold -ohjelmaan 
liittyvien tietojen kanssa, näissä Bridge to Gold -ohjelmasäännöissä olevat tiedot ovat etusijalla.

Jonkin Bridge to Gold -ohjelman ehdon pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muiden ehtojen 
pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Jos mikä tahansa ehto todetaan pätemättömäksi tai muutoin 
täytäntöönpanokelvottomaksi tai lainvastaiseksi, nämä Bridge to Gold -ohjelman säännöt ovat muilta osin voimassa ja 
niitä tulee tulkita siten kuin pätemätön tai lainvastainen ehto ei sisältyisi niihin lainkaan.



LIITE A

Osanottajat sekä hyväksyvät että ymmärtävät, että tämän kampanjan sponsori on heidän asuinmaansa jäljempänä 
mainittu oikeussubjekti. Sponsoroiva oikeussubjekti määräytyy sen mukaan, mikä on kampanjan voimassaoloajan 
alkaessa osanottajan ensisijainen laskutusosoite Young Livingin jälleenmyyjätilillä.

OSANOTTAJAN 
ENSISIJAINEN 
KOTIPAIKKA 
KAMPANJAN 

VOIMASSAOLOAJAN 
ALKAESSA

SPONSORI SPONSORIN OSOITE

Yhdysvallat Young Living Essential Oils, LC
1538 W. Sandalwood Dr.,  

Lehi, UT 84043

Kanada Young Living Canada ULC
Unit 142, 701-64 Avenue  

S.E Calgary, Alberta T2H 2C3

Meksiko 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

Eurooppa Young Living Europe B.V.

Peizerweg 97, 9727 AJ Groningen, 
Netherlands 

Brittiläinen puhelinnumero: +44-0-20 3935 
9000 

Paikalliset jäsenpalveluiden puhelinnumerot 
löytyvät täältä: https://www.youngliving.

com/fi_fi/company/contactus

Hongkong ja Macao
Young Living Hong Kong 

Limited

Young Living Hong Kong Limited 
20/F, Soundwill Plaza II Midtown 

1 Tang Lung Street, Causeway Bay, Hong 
Kong (Exit A, Causeway Bay Station)

Australia ja Uusi-Seelanti
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, #05-18 TripleOne 

Somerset, Singapore 238164

Malesia Young Living Malaysia Sdn Bhd
Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 

Malaysia

Japani Young Living Japan Inc.
Shinjuku Sumitomo Bldg. 32F 

2-6-1 Nishishinjuku 
Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 163-0232



OSANOTTAJAN 
ENSISIJAINEN 
KOTIPAIKKA 
KAMPANJAN 

VOIMASSAOLOAJAN 
ALKAESSA

SPONSORI SPONSORIN OSOITE

Taiwan
Young Living Taiwan Inc, Taiwan 

Branch

8/F, Nos. 89, 89-1, 89-2 and 89-3 SongRen 
Road, XinYi District, Taipei City (Puh: 02-

7747-4888; Faksi: 0277474889)

Indonesia PT Young Living Indonesia

Menara BCA Grand Indonesia,  
45 Floor, 

Jalan M.H. Thamrin No. 1, 
Jakarta Pusat, 10310, Indonesia

Kolumbia Young Living Colombia SAS
Avenida 19 105 – 53 
Bogotá, Colombia

Filippiinit
Young Living  Philippines LLC, 

Philippines Branch

12th Floor, Twenty-Five Seven McKinley 
25th Street corner 7th Avenue 

Bonifacio Global City

Etelä-Korea
Young Living Korea Limited 

Company
Taehaeranro 419 Gangnam Finance Plaza 

9F, Gangnam Gu, Seoul, Korea

Etelä-Afrikka Young Living Africa (PTY) LTD

Clearwater Office Park, Building 6 
Cnr of Christian de Wet and Mellenium 

Road, Strubensvalley, Roodepoort Gauteng 
1724

Costa Rica Young Living Costa Rica S.R.L.
San Jose, Sabana Sur, Calle 62 A, Avenida 

12, edificio Abdin Segunda planta


