
Így csatlakozz a doTERRA csapatához, hogy te is 25%-os
kedvezménnyel vásárolhass olajokat!

Az eredeti weboldal a www.doterra.com. Ez azonban csak angol nyelven működik. A magyar oldalhoz 
lépj be a mydoterra.com/sebeoksarolta oldalra.

A doTerra regisztráció első lépéseként a lap alján letöltheted a termékkatalógust pdf formátumban a 
gépedre. Meg tudsz nézni 3 rövid angol nyelvű videót is.

Ha vásárolni szeretnél, a vásárlás menüpontra lehet lépni. Itt azonban kiskereskedelmi áron, 25%-al 
drágábban találod az olajokat.

A nagyker áron történő vásárláshoz a „csatlakozzon és spóroljon” menüpontra kell 

lépni. Itt egy vicces magyarsággal megírt összehasonlító táblázattal találkozunk.

Tehát a nagyker áron vásárláshoz csatlakozni kell a doTerrához, kattints
a „Csatlakozzon a doTerrához” gombra.

Válaszd ki a magyar nyelvet, majd Európát, és Magyarországot.

Ezután válaszd a „Független Terméktanácsadó” lehetőséget. Ez azért fontos, mert a saját vásárlásaid 
után is levásárolható pontokat kaphatsz, amit egy következő vásárlásnál beválthatsz. 

De nyugodtan
választhatod
a “Törzsvásárló” lehetőség
et is. Szinte minden
kedvezményt így is
megkaphatsz, csak így
nem tudsz másokat
regisztrálni, ha mégis arra
kerülne a sor. Kattints a
„folytatásra”.

https://www.mydoterra.com/sebeoksarolta/#/joinAndSave
http://mydoterra.com/sebeoksarolta
http://doterra.com/


A csillaggal megjelölt kötelező mezőket töltsd ki. Fontos, hogy ékezetes betűket nem használhatunk. Az
időzóna a GMT+1. A már bent levő számot hagyjuk úgy, a jelszót a kívánalmaknak megfelelően töltsd 
ki. Az ÁSZF elfogadása után a folytatás gombra kattints.

ID szám, ha kéri, de elvileg a fenti linken keresztül magától beírja: 7223376  

Ha minden rendben ment, akkor megjelenik a „legnépszerűbb enrollment csomagok”, amik közül 
választani kell. Ha találsz számodra megfelelőt, akkor azt tedd a kosárba. Ez esetben a 25.4€ belépési 
díjat nem kell kifizetni. Ha nem találsz megfelelőt, akkor is kell választanod, ezért keresd meg 
az „üdvözlőcsomag és regisztrációs díj (magyar)” csomagot, és azt tedd a kosárba. Ehhez azonban olaj
nem jár, azt még külön be kell tenned a kosárba!

Ha még szeretnél mást is vásárolni, akkor ide kell beírni a termék nevét, illetve az elejét, és ő ajánlani 
fog, amit ki lehet választani.

FIGYELEM! A 25.4€-s egyszeri belépési díj nem tartalmaz semmiféle terméket, csak egy 
szép katalógust. Ami mellé neked kell választani olajokat!

Ha végeztél, kattints a „végösszeg megtekintése” gombra. Ekkor fogod látni a szállítási díjjal növelt 

végösszeget. A szállítási mód a standard, a fizetés a bankkártyával a legegyszerűbb, és 
legolcsóbb. Még meg kell adni a bankkártya adatokat, amihez a „rendelés azonnali feldolgozása és
folytatás” gomb megnyomása után jutsz el.

Végül még be lehet állítani a következő rendelésedet,
az úgynevezett LRP-t. Nyugodtan írj be akármilyen
terméket, 30 napod van ezt megváltoztatni bármire,
vagy akár ki is törölheted később. A lényeg, hogy legyen
ott valami most, és ne feledkezz el róla.

Amennyiben szeretnél további segítséget, vagy
tájékoztatást kapni a teendőkről a doTerra
rendeszeréről, akkor keress meg engem a
06203313171 telefonszámon, vagy e-mailen az 
ideirj@mozduljanyu.hu címre küldd el a
telefonszámodat, visszahívlak és segítek tájékozódni.

mailto:ideirj@mozduljanyu.hu

