YOUNG LIVING REGISZTRÁCIÓS ÚTMUTATÓ
Lépj be a https://bit.ly/2JerMpH honlapra és olvasd el a regisztráció előnyeit!

BECOME A MEMBER

Az oldalról a Get Started gombbal lépj tovább!

CHOOSE YOUR STARTER KIT
A következő oldalon lehetőséged van rögtön megrendelni a Premium kezdőcsomagok egyikét és
regisztrálni az Essential Rewards hűségprogramba. Fontos, hogy Essential Rewards programra később
is bármikor regisztrálhatsz a virtuális irodádban, ahol a kezdőcsomagot is megrendelheted. Ezért azt
javaslom, hogy lépj tovább a No majd a Continue Without Starter Kit (Továbblépés kezdőcsomag
nélkül) gombbal.

MEMBERSHIP INFORMATION
Személyi adatok
Kérünk, töltsd ki az alábbi adatokat, hogy a rendeléseket és kifizetéséket a megfelelő címre küldjük,
valamint el tudjuk Téged látni friss Young Living információkkal.
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SIGN-IN INFORMATION
Bejelentkezési adatok
Kérünk, adj meg egy felhasználónevet, jelszót és biztonsági kódot, melyet könnyen megjegyzel. Ez az
információ segít abban, hogy rendelést tudj leadni, beléphess a virtuális irodádba, regisztrálni tudj
rendezvényekre és még több másban is. Jegyezd meg a megadott adatokat!

COMMISION PROCESSIG INFORMATION
Jutalék információ-feldolgozás
Mint Young Living distributor, személyesen felelős minden jogilag szabályozott adó és vám
megfizetésére. Kérjük tartsd be a szükséges és jogszabályba foglalt adó- és vámszabályokat.
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Egyéni Akkor válaszd ezt a lehetőséget, ha nem rendelkezel cégnyilvántartásba bejegyzett céggel,
és/vagy az áfa kötelezettséget az országod által meghatározott határ alatt van (csak az EUban). Akkor
is ezt a lehetőséget válaszd, ha az országod nem tagállama az Európai Uniónak.
Üzleti Akkor válaszd ezt a lehetőséget, ha cégnyilvántartásban szereplő bejegyzett céggel
rendelkezel, és/vagy ÁFA kötelezettséged meghaladja az országod szerinti határt (csak az EU-ban).
Nincs ÁFA kötelezettségi küszöb, ha sem Te, sem pedig a céged nem rendelkezik székhellyel Európai
Uniós tagországban. Kérjük küldj e-mailt az
ügyfélszolgálatunknak
(ugyfelszolgalat@youngliving.com), ami tartalmazza az adószámod és egy hivatalos dokumentumot a
cégjegyzékben szereplő naprakész adatokról, vagy megállapodást a teljeskörűen kitöltött Business
Entity Registration Form nevű nyomtatvány kitöltésével. Ezt a nyomtatványt minden
cégtulajdonosnak, cégtársnak, cégvezetőnek vagy kurátornak alá kell írnia.

SPONSOR/ENROLLER INFORMATION
Szponzor/regisztráló adatai
A szponzor adatokat már kitöltve látod az ajánlód ID számával, nem kell semmit módosítani.

TERMS AND CONDITIONS
Alapfeltételek és megállapodás
Elolvastam és elfogadom az alapfeltételeket, a megállapodásban található szabályokat (amely
tartalmazza a Tagsági megállapodást, Üzletviteli szabályzatot, valamint a Jutalék kifizetési
szabályzatot.) Kijelentem, hogy betöltöttem a 18. életévemet és jogilag képes vagyok betartani a
megállapodás feltételeit. Tudomásul veszem, hogy a Young Living tagsági megállapodásomat
jogomban áll bármikor és indoklás nélkül felmondani oly módon, hogy erről a céget az elérhetőségére
továbbított levélben tájékoztatom.
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Ha szeretnél visszatérni korábbi oldalakhoz, akkor válaszd a Back To Previous Page gombot.
Ha mindennel egyetértesz és szeretnéd befejezni a regisztrációt, akkor válaszd a Agree And
Continue gombot.

CONGRATULATIONS!
Gratulálunk!
A tagságod ezennel létrejött.
A tagságod részleteit és a fiókod visszaigazolását e-mailben megkapod.

WHATS NEXT?
Mi következik ezután?
Fontos tagsági információ
Tudj meg többet arról, hogyan oszd meg a Young Living termékeket és hogyan jutsz jutalékokhoz, és
milyen előnyöket élvezhetsz.
A virtuális irodád egyelőre angol nyelven működik, ezért kérd a szponzorod segítségét.
Ezzel befejezted a regisztrációt. A bankkártya adatokat már a saját virtuális irodádban is
megadhatod.

Most a saját virtuális irodádban vagy. Jegyezd fel a neved mellett feltüntetett ID-t (ügyfélszámot), és
a regisztrációkor megadott jelszavadat, mert a jövőben minden bejelentkezéskor szükség lesz ezekre
az adatokra.
Sok örömet és sikert kívánunk Neked a Young Living illóolajokkal!
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