YOUNG LIVING REGISZTRÁCIÓS ÚTMUTATÓ
Lépj be a http://youngliving.com honlapra!
Válaszd ki az országodat az EUROPE alatt, majd kattints rá.
Keresd meg fent a jobb sarokban a Become a Member ikont és kattints rá.

CHOOSE YOUR MEMBERSHIP
Itt azt kell kiválasztanod, hogy MEMBER (Young Living tagként) vagy RETAIL COSTUMER (vásárlóként)
szeretnél a rendszerbe regisztrálni.

Member (tag)






Élvezd kedvenc termékeidet 24%-os
árkedvezménnyel.
Vegyél részt a kompenzációs tervben és
élvezz jutalékokat azáltal, hogy megosztod
a Young Livinget másokkal.
Kvalifikálj világszerte az exkluzív Young
Living tagsági rendezvényekre.
Élvezd az Autoship program előnyeit és
kényelmét

Retail costumer (vásárló)






Vásárló ügyfelek teljes kiskereskedelmi
árát fizetik minden Young Living
terméknek.
Vásárló ügyfelek nem vehetik igénybe a
Young Living kompenzációs terv és az
Autoship program előnyeit.
Vásárló ügyfelek nem kell Starter Kit
csomagot vásárolniuk.

MEMBERSHIP DETAILS
Válaszd ki az országod és egy nyelvet a kínálatból
Country (ország)

Language (nyelv)

Who introduced you to Young Living Essential
Oils?
Ki ismertette meg Veled a Young Living
illóolajokat?
I was referred by a member and have
their ID numbers
Egy klubtag ismertetett meg a termékekkel,
akinek a tagsági számát ismerem.

Most add meg a szponzorod (SPONSOR) és a rendszerbe beléptető ismerősöd (ENROLLER)
ügyfélszámát (ID).

My Sponsor ID
Sponsor (Szponzor):

Az a személy, aki folyamatosan a segítségedre lesz.

Enroller ID
Enroller (Beléptető): Az a személy, aki megismertette Veled a Young Living céget és termékeit.
A Szponzor és a Beléptető ügyfélszáma lehet azonos.
ID-Number: Ügyfélszám

No one referred me / I do not have a sponsor or enroller
Senki nem ismertetett meg/ nincs szponzorom sem beléptetőm

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.

First Name*
keresztnév

Middle Name
második keresztnév

Last Name*
vezetéknév

Add a Co-Applicant: Ezt a mezőt csak abban az esetben töltsd ki a fentiek szerint, amennyiben a
regisztrációd közös valamelyik családtagoddal. Ebben az esetben egy ügyfélszám alatt 2 személy kerül
regisztrálásra, azaz közös a vállalkozásotok.
Country*
ország
Address*
cím

City*
Postal Code*
irányítószám
Email Address*

Confirm Email Address*

e-mail cím

e-mail cím megerősítése

Primary Phone*
elsődleges telefonszám

Secondary Phone
további telefonszám
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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.
Username*
felhasználó név

Password*

jelszó

Confirm Password*

jelszó megerősítése

A jelszónak kis és nagy betűket és számokat is kell tartalmaznia és legalább 8 karakterűnek kell lennie

4 – DIGIT PIN*
4 számjegyű biztonsági kód

Confirm PIN*
bizt. kód megerősítése

COMMISION PROCESSIG INFORMATION
Jutalék információ-feldolgozás
Mint Young Living Distributor, személyesen felelős minden jogilag szabályozott adó és vám
megfizetésére, belefoglalva a nem korlátozott bevételi adót, egészségügyi szolgáltatási járulékot,
valamint a hagyományos és a bizományi értékesítés után megfizetendő Általános forgalmi adót
(Áfa). Kérjük tartsa be a szükséges és jogszabályba foglalt adó- és vámszabályokat.

Üzleti Akkor válaszd ezt a lehetőséget, ha cégnyilvántartásban szereplő bejegyzett céggel
rendelkezel, és/vagy áfakötelezettséged meghaladja az országod szerinti határt (csak az EU-ban).
Nincs áfakötelezettségi 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 adószámát, 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.
VAT Reg. No
Cég adószáma (ez akkor szükséges, ha cégként regisztrálsz)
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Business Name
Cég neve (választható)

(E-mailben kapsz értesítést, amikor rögzítésre került az adószám a rendszerben.)

Egyéni Akkor válaszd ezt a lehetőséget, ha nem rendelkezel cégnyilvántartásba bejegyzett
céggel, és/vagy az áfakötelezettséget az országod által meghatározott határ alatt van (csak az EUban). Akkor is ezt a lehetőséget válaszd, ha az országod nem tagállama az Európai Uniónak.

TERMS AND CONDITIONS
Alapfeltétetelek és megállapodás
Annak érdekében, hogy a Cég teljesítse a megrendelésem és a bejelentkezési lapomat, továbbá
forgalmazóként tudjak fellépni, bejelölöm a négyzetet, amivel belegyezek a személyes adataim
kivitelébe az EEA-n (European Economic Area) kívül a Cég valamint a Cég nevében felhatalmazott
harmadik fél által, ahogyan az Feltételek / adatvédelemben áll. Ugyanakkor 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.
Policies And Procedures (Üzletviteli szabályzat)
Distributor Agreement (Disztribútori megállapodás)
Compensation Plan (Kompenzációs terv)

Elolvastam és elfogadom a Young Living tagsággal kapcsolatos alapfeltételeket és
megállapodást* (ez a mező szükséges)

* A csillaggal jelölt mezők kitötése szükséges

Az elfogadás után folytasd itt

Vissza az előző oldalra

CHOOSE YOUR STARTER KIT
Ha kezdőcsomagként az itt feltüntetett csomag valamelyikét szeretnéd megrendelni, jelöld be a
kockát!
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Ha itt választod ki a kezdőcsomag valamelyikét, és egyenesen az autoship programba szeretnél
belépni, a kezdőcsomagok végén jelöld be ezt a kockát:
CONFIRM AUTO-DELIVERY
Igen, szeretném a kezdőcsomagomat egyenesen az autoship (automatikus rendelés)
programban megrendelni.
Folytasd itt kezdőcsomag nélkül

(Az Autoship programra bármikor válthatsz a virtuális irodádban, úgyszintén a kezdőcsomagot is
megrendelheted a virtuális irodádban a regisztráció után.)

CONGRATULATIONS!
Gratulálunk!
A tagságod ezennel megtörtént
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.
Kezdd itt
(a virtuális irodád egyenlőre 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 az illóolajokkal!
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