
Ako sa stať ČLENOM a nakupovať produkty dōTERRA s 25%-nou zľavou? 
/Praktický návod krok za krokom./ 
 

Nakúpiť   esenciálne   oleje,   zmesi   esenciálnych   olejov   a iné   produkty   dōTERRA   za 
veľkoobchodné ceny je mimoriadne jednoduché.  doTERRA vám prináša prírodné riešenia na 
komplexnú starostlivosť a zlepšenie vášho fyzického, duševného a emocionálneho zdravia. Keď 
výhody esenciálnych olejov prežijete na vlastnej koži, spoznáte revolučný spôsob, akým doTERRA 
zlepšuje zdravie v rodine.  

Zapojte sa do holistickej starostlivosti: 

1. Kliknite na tento odkaz http://doterra.myvoffice.com/zdravageneracia/#/  

Objaví sa uvítacie okienko: 

 

 
Vyberte si ,,Pridajte sa a ušetrite“ – a nakupujte za veľkoobchodné ceny, o 25% lacnejšie. Následne sa 

vám objaví nasledujúce okno.  

 

http://doterra.myvoffice.com/zdravageneracia/#/


Môžete sa stať Veľkoobchodným zákazníkom alebo Nezávislým produktovým konzultantom.  
V oboch možnostiach nakupujte za veľkoobchodné ceny!  
Rozdiely medzi nimi /vid tabuľku/:  
- Veľkoobchodný zákazník využíva rovnako všetky výhody nákupu, avšak neuvažuje o zdieľaní 
produktov doTERRA. Dôležité, že svoj aktuálny status si môže kedykoľvek zmeniť na Nezávislého 
produktového konzultanta.   
- Nezávislý produktový konzultant môže mať svoju osobnú web stránku, ktorú máme aj my, 
pomocou ktorej sa môžete podeliť o esenciálne oleje s ostatnými. Nezávislý produktový konzultant 
môže dostávať rôzne bonusy a kompenzácie za svoju činnosť. 

Dole Kliknite na ,, PRIDAJTE SA K DOTERRA“, následne sa vám objaví ďalšie okno:  

 

Vyberte si Jazyk, kontinent – Europe a krajinu Slovenská republika /Česká republika/.  

Ďalšie  okienko  vám  ešte  raz  vysvetlí  rozdiely  medzi  Veľkoobchodným  zákazníkom a Nezávislým 
produktovým konzultantom. Toto okienko ste už videli aj úplne na začiatku registrácie. 

 



Označte si vašu voľbu a kliknite na ,,Pokračovať“. 
Objaví sa nové okienko, kde môžete vyplniť vaše údaje: osobné údaje, kontaktné informácie, dodaciu 
adresu.  Časové pásmo: Brussel, Berlin, Roma, Prague /GMT+1/ 
Dôležité: Pri časti ,,Uveďte ID vášho sponzora“ systém automaticky vyplní za vás, v prípade 
chýbajúceho ID čísla  registrátora  a  sponzora  napíšte číslo:  4701102.  Iba v prípade, že sa stanete 
členom nášho tímu vám budem vedieť osobne pomáhať radami pri vašej ceste spoznávania 
produktov dōTERRA. 

 

 

 



Ak ste vytvorili heslo a odsúhlasili štvorček pri časti ,,Podmienky a pravidlách online registrácie“, 
máte zadávanie údajov hotové,  potom môžete kliknúť na Pokračovať. 

Dostali ste sa do sekcie, kde si môžeme vybrať z obľúbených registračných balíkov (sú cenovo 
výhodnejšie a v cene je zahrnutý už aj registračný poplatok), alebo si zakúpite iba ,,doTERRA Essential 
Booklet +  Enrolment Fee“ bez  registračného balíka  (prvá  položka  zľava,  cena  20€ bez DPH) 
a následne môžete nakúpiť vami požadované produkty. 
Najviac zákazníkov si zakúpi z odporúčaných registračných balíkov, buď ...,,FAMILY ESSENTIAL KIT 
alebo HOME ESSENTIAL KIT“, čiže takzvané Domáce lekárničky - rodinné sady. Tieto domáce 
lekárničky obsahujú práve základné oleje s ktorými dokážete vyriešiť 80 % svojich zdravotných 
problémov. Prosím pozrite si celú ponuku, pohybujte so šípkami.  

 

 



V spodnej časti okienka sú informácie o úhrade a platbe. Ak kliknete na Moja fakturačná adresa je 
rovnaká ako dodacia adresa, systém vám vyplní údaje.  
Následne si zvoľte spôsob platby:  kreditnú  kartu,  alebo  bankovým  prevodom.  Kreditná  karta  je  
najjednoduchší a najrýchlejší spôsob platenia (doba dodania 3-5 dní), avšak dōTERRA umožňuje 
svojim zákazníkom platiť prevodom na účet (doba dodania 7-8 dní). 

Ak ste si zvolili možnosť ,,Kreditná karta“, ďalšie okienko vás vyzve o zadanie detailov karty. Vyplňte 
si ich a kliknite na šedé pole s nápisom Process Order. Vaša objednávka sa spracuje. 

Ak ste si zvolili platbu Bankovým prevodom, objaví sa text s upozornením o tomto úkone, a pri 
pokračovaní ,,Spracovať objednávku“,  vám systém pošle všetky dôležité informácie k úhrade 
objednávky na vašu mailovú adresu. 

Pokračovať – Spracovať objednávku.... 

 

 

GRATULUJEME! 

Do vašej emailovej schránky príde email o registrácii, vašim ID číslom a heslom. Odteraz budete 
pravidelne dostávať informácie o produktoch, akciách a aktualitách. Do vašej virtuálnej kancelárie sa 
viete prihlásiť na tomto odkaze zadaním vášho ID čísla a hesla, ktoré ste zadávali pri registrácii. 

Ak  budete  mať  akúkoľvek  otázku  s registráciou,  volajte  nám na číslo  +421 905 537 467, alebo 
napíšte na mail info@zdravagenaracia.sk a  pomôžem vám s registráciou. 

S pozdravom 
 

Erika a Laci Rajcsányi  

 

mailto:info@zdravagenaracia.sk

