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Kvalifika9onskriterier
Kvalifika(onskriterierna	  delas	  upp	  i	  År	  1,	  År	  2	  och	  År	  3.	  När	  du	  har	  uppnå>	  kriterierna	  för	  år	  1	  
och	  därmed	  har	  rä>	  a>	  närvara	  på	  ELS	  så	  fly>as	  du	  uppåt	  och	  kriterierna	  för	  år	  2	  gäller.	  	  
Kvalifika(onskriterierna	  för	  ELS	  2016	  är	  följande:

Kvalifika(onskriterier	  för	  ELS	  2016	  för	  medlemmar	  från	  distributörer	  upp	  (ll	  och	  med	  Gold:
År	  1:	  Alla	  medlemmar	  som	  rankas*	  mellan	  distributör	  och	  Gold	  som	  inte	  kvalificerade	  för	  ELS	  
2015**

-‐	  uppnå	  Gold	  under	  3	  månader	  inom	  kvalifika(onsperioden	  
-‐	  ELLER	  -‐	  
-‐	  öka	  i	  rang	  (ll	  Pla(num	  eller	  högre	  inom	  kvalifika(onsperioden.

År	  2:	  Alla	  medlemmar	  som	  uppnå>	  Gold*	  och	  kvalificerat	  för	  ELS	  2015**
-‐	  uppnå	  Gold	  under	  6	  månader	  inom	  kvalifika(onsperioden	  
-‐	  ELLER	  -‐	  
-‐	  öka	  i	  rang	  (ll	  Pla(num	  eller	  högre	  inom	  kvalifika(onsperioden.

Kvalifika(onskriterier	  för	  ELS	  2016	  för	  Pla(num++*:	  
-‐	  Uppnå	  den	  högsta	  rangen	  du	  uppnådde	  mellan	  1	  september	  2014	  och	  31	  december	  
2014	  och	  bevara	  den	  i	  tre	  månader	  under	  kvalifika(onsperioden
-‐	  ELLER	  -‐	  
-‐	  öka	  i	  rang	  inom	  kvalifika(onsperioden.

*betald	  rang	  före	  1	  januari	  2015
**	  De	  som	  kvalificerade	  har	  meddelats.

Rä<	  a<	  delta	  
Belöningsprogrammet	  är	  öppet	  för	  alla	  ak(va	  europeiska	  Young	  Living-‐medlemmar	  
(”medlemmar”)	  som	  var	  18	  år	  eller	  äldre	  den	  1	  januari	  2015	  och	  som	  bor	  i	  Europa.	  Ak(va	  
medlemmar	  är	  medlemmar	  som	  har	  handlat	  för	  minst	  50	  PV	  under	  de	  senaste	  12	  månaderna	  
och	  undertecknat	  Young	  Livings	  medlemsavtal.	  

Belöning
Flyg,	  inkvartering	  på	  bed	  &	  breakfast	  samt	  Young	  Living	  galamiddag
Ledarskapssessioner	  och	  erkännanden	  	  	  
	  
Meddelande	  9ll	  vinnarna/tacka	  ja
En	  bekräaelse/inbjudan	  skickas	  (ll	  den	  kvalificerade	  medlemmen	  när	  kvalifika(onsperioden	  har	  
löpt	  ut.	  De	  kvalificerande	  medlemmarna	  har	  fem	  arbetsdagar	  på	  sig	  a>	  acceptera	  sin	  belöning,	  
informera	  Young	  Living	  om	  si>	  deltagande	  och	  underteckna	  e>	  avsägelseavtal	  och	  godkännande	  
för	  deltagande.	  Informa(on	  om	  de>a	  kommer	  a>	  ges	  (ll	  den	  kvalificerande	  medlemmen.	  Young	  
Living	  Europe	  bekräaar	  den	  kvalificerande	  medlemmens	  deltagande	  och	  samordnar	  
researrangemang.

Hotell	  och	  transport
De	  kvalificerande	  medlemmarna	  ansvarar	  själva	  för	  alla	  transportkostnader	  och	  andra	  avgiaer	  
som	  inte	  u>ryckligen	  anges	  i	  individuella	  belöningspaket.
Om	  medlemmen	  kvalificerar:	  Young	  Living	  betalar	  100	  %	  av	  kostnaden	  för	  resan	  för	  medlemmen	  
och	  en	  kvalificerande	  gäst	  –	  det	  inkluderar	  inte	  inrikes	  transfer	  från	  hemadressen	  (ll	  



avgångsflygplatsen.	  Se	  de	  fullständiga	  kvalifika(onskriterierna	  för	  mer	  informa(on.

Avbokning	  och	  återbetalning;	  Force	  Majeure
Den	  kvalificerande	  medlemmen	  är	  kopplad	  (ll	  sin	  belöning	  och	  avbokningar	  återbetalas	  inte.	  
Den	  kvalificerande	  medlemmen	  kan	  köpa	  reseförsäkring	  via	  Young	  Livings	  evenemangspersonal.	  
Young	  Living	  är	  inte	  ansvariga	  om	  evenemanget	  ställs	  in	  på	  grund	  av	  något	  av	  följande:	  strejk,	  
demonstra(on,	  bojko>,	  eldsvåda,	  översvämning,	  olycka,	  krig	  (förklarat	  eller	  inte),	  revolu(on,	  
revolt,	  uppror,	  force	  majeure,	  regeringsåtgärder	  (inklusive	  och	  utan	  begränsning	  organ	  och	  
myndigheter	  i	  europeiska	  länder),	  samhällsfientliga	  åtgärder,	  brist	  eller	  ransonering	  på	  bensin,	  
annat	  bränsle	  eller	  andra	  nödvändiga	  produkter,	  oförmögenhet	  a>	  införskaffa	  material	  eller	  
arbetskraa	  eller	  andra	  anledningar	  som	  rimligen	  ligger	  utanför	  Young	  Livings	  kontroll.	  	  Ingen	  
återbetalning	  av	  tävlingspriset	  i	  likvida	  medel	  kommer	  a>	  (llhandahållas.

Licens
Genom	  a>	  acceptera	  belöningen	  samtycker	  respek(ve	  kvalificerad	  medlem	  (ll	  a>	  Young	  Living	  
kan	  använda	  hans	  eller	  hennes	  namn,	  adress	  (stad	  och	  stat/provins),	  röst	  och	  u>alanden	  som	  
rör	  belöningsprogrammet	  och	  Young	  Living	  och	  fotografier	  eller	  andra	  avbilder,	  utan	  y>erligare	  
ersä>ning,	  meddelande	  eller	  (llstånd	  i	  någon	  form	  av	  reklam	  eller	  marknadsföring	  som	  Young	  
Living	  eller	  relaterade	  enheter	  i	  alla	  medier	  utan	  territoriella	  begränsningar	  eller	  
(dsbegränsningar,	  utom	  när	  de>a	  är	  förbjudet	  enligt	  lag.	  

Ansvarsbegränsning
Young	  Living	  och	  dess	  partners,	  do>erbolag,	  moderbolag,	  reklam-‐	  och	  incitamentbyråer,	  
tryckerier	  och	  juridiska	  enheter	  som	  deltar	  i	  de>a	  belöningsprogram	  är	  inte	  ansvariga	  för	  
eventuella	  felak(gheter	  i	  uppgiaer	  som	  kan	  användas	  i	  programmet;	  för	  tekniska	  eller	  mänskliga	  
fel	  som	  kan	  uppstå	  vid	  hantering	  av	  kvalificeringsbidrag,	  inklusive	  informa(on	  som	  angivits	  av	  de	  
kvalificerade	  deltagarna;	  eventuella	  kommunika(onsproblem	  vid	  anmälan	  såsom	  tekniska	  fel	  
relaterade	  (ll	  dator,	  telefon,	  kabel,	  och	  o(llgängliga	  nätverks-‐	  eller	  serveranslutningar;	  
relaterade	  tekniska	  fel	  eller	  andra	  brister	  i	  maskinvara,	  programvara	  eller	  virus;	  eller	  
ofullständiga,	  sena	  eller	  felskickade	  bidrag.	  Något	  som	  kan	  äventyra	  rä>vist	  och	  korrekt	  
genomförande	  av	  de>a	  belöningsprogram	  relaterat	  (ll	  e>	  datorvirus	  eller	  liknande	  typ	  av	  
tekniskt	  problem	  som	  kan	  påverka	  rä>vis	  hantering,	  säkerhet	  och	  administra(on	  av	  
programmet	  kan	  leda	  (ll	  upphörande,	  ändring	  eller	  modifiering	  av	  belöningsprogrammet	  eller	  
delar	  därav	  eaer	  Young	  Livings	  eget	  goiinnande.	  Young	  Living	  förbehåller	  sig	  rä>en	  a>,	  eaer	  
eget	  goiinnande,	  ogil(gförklara	  bidrag	  från	  en	  kvalificerad	  deltagare	  som	  Young	  Living	  tror	  har	  
försökt	  a>	  manipulera	  eller	  försämra	  administra(on,	  säkerhet,	  rä>visa	  eller	  korrekt	  
genomförande	  av	  det	  här	  belöningsprogrammet,	  eller	  som	  agerar	  på	  e>	  osportsligt	  sä>	  eller	  
med	  avsikt	  a>	  hota	  eller	  trakassera	  någon	  annan	  person.	  
Genom	  a>	  delta	  i	  belöningsprogrammet	  avstår	  europeiska	  medlemmar	  från	  alla	  räjgheter	  a>	  
göra	  anspråk	  på	  skadestånd,	  (llfälliga	  skador	  och	  följdskador,	  juridiska	  kostnader	  eller	  andra	  än	  
fak(ska	  förluster	  eller	  förluster	  som	  kan	  uppstå	  i	  samband	  med	  deltagandet	  i	  
belöningsprogrammet	  eller	  mo>agande,	  innehav	  och	  användning	  av	  någon	  belöning.
Alla	  fordringar	  som	  uppkommer	  (ll	  följd	  av	  eller	  i	  samband	  med	  de>a	  belöningsprogram	  eller	  
någon	  belöning	  som	  delas	  ut	  ska	  lösas	  individuellt,	  utan	  a>	  (llgripa	  någon	  form	  av	  grupptalan.	  	  
Vissa	  jurisdik(oner	  (llåter	  inte	  vissa	  begränsningar	  av	  skadestånd	  eller	  möjligheten	  a>	  kräva	  
skadestånd	  genom	  en	  grupptalan,	  så	  vissa	  av	  dessa	  begränsningar	  kanske	  inte	  gäller	  dig.	  

Andra	  kvalifika9onskriterier
Om	  delar	  av	  belöningsprogrammet	  ändras	  utanför	  Young	  Livings	  kontroll	  kommer	  varken	  Young	  
Living,	  eller	  några	  andra	  programpartners	  som	  (llhandahåller	  belöningar,	  a>	  vara	  ansvariga	  för	  



några	  sådana	  ändringar.	  Young	  Living	  förbehåller	  sig	  också	  rä>en	  a>	  ersä>a	  en	  belöning	  med	  
motsvarande	  eller	  högre	  värde	  ,	  eaer	  Young	  Livings	  goiinnande,	  om	  hela	  eller	  delar	  av	  en	  
belöning,	  som	  beskrivs	  här,	  av	  någon	  anledning	  är	  eller	  blir	  o(llgängliga.	  Överföring	  av	  en	  
belöning	  (ll	  en	  tredje	  part	  är	  inte	  (llåten.	  Ingen	  kontantersä>ning	  (llhandahålles	  för	  icke-‐
kontant	  belöning.	  Genom	  a>	  acceptera	  en	  belöning	  samtycker	  kvalificerade	  deltagare	  (ll	  a>	  
Young	  Living	  inte	  ska	  hållas	  ansvariga	  för	  några	  personskador,	  skador	  eller	  förluster	  av	  något	  
slag	  (ll	  följd	  av	  eller	  i	  samband	  med	  utdelning,	  mo>agande,	  innehav	  eller	  användning	  av	  
belöningen	  eller	  några	  aspekter	  eller	  delar	  därav.
Young	  Living	  är	  den	  utslagsgivande	  bedömaren	  av	  alla	  regler,	  tolkningar	  och	  bedömningar	  av	  
krav.	  Dessa	  beslut	  är	  slutgil(ga.	  Eventuella	  kvalificerande	  bidrag	  kommer	  a>	  rapporteras	  som	  
inkomst	  på	  den	  kvalificerade	  medlemmens	  årliga	  deklara(onsblanke>,	  om	  (llämpligt.	  
Kvalificerade	  medlemmar	  ansvarar	  för	  a>	  betala	  ska>	  på	  alla	  belöningar	  och/eller	  eventuella	  
bidrag	  från	  Young	  Living.	  Young	  Living	  förbehåller	  sig	  rä>en	  a>,	  eaer	  eget	  goiinnande,	  inställa	  
eller	  avsluta	  belöningsprogrammet	  utan	  föregående	  meddelande	  om	  de	  anser	  det	  nödvändigt.	  
Anställda	  på	  Young	  Living	  och	  associerade	  företag	  samt	  deras	  partners	  och	  närmaste	  
familjemedlemmar	  har	  inte	  rä>	  a>	  delta	  i	  belöningsprogrammet.	  Belöningsprogrammet	  gäller	  
inte	  på	  platser	  där	  sådana	  program	  är	  förbjudna	  enligt	  lag.	  Alla	  europeiska	  medlemmar	  som	  
kvalificerar	  sig	  måste	  redovisa	  eller	  verifiera	  si>	  totala	  poängantal.

Genom	  a>	  delta	  i	  belöningsprogrammet	  (i)	  bekräaar	  du	  a>	  du	  uppfyller	  dessa	  programkriterier,	  
inklusive	  alla	  behörighetskrav;	  (ii)	  garanterar	  du	  a>	  all	  informa(on	  som	  du	  uppger	  i	  samband	  
med	  de>a	  belöningsprogram	  är	  sann	  och	  korrekt;	  och	  (iii)	  accepterar	  du	  a>	  vara	  bunden	  av	  de	  
beslut	  som	  fa>as	  av	  Young	  Living,	  som	  skall	  vara	  slutgil(ga	  och	  bindande	  i	  alla	  frågor	  som	  rör	  
de>a	  belöningsprogram.	  Medlemmar	  som	  inte	  har	  följt	  dessa	  programkriterier	  diskvalificeras.	  
Young	  Living	  förbehåller	  sig	  rä>en	  a>	  eaer	  eget	  goiinnande	  avbryta,	  ändra	  eller	  annullera	  
de>a	  belöningsprogram	  när	  som	  helst,	  med	  eller	  utan	  förvarning,	  oavse>	  anledning,	  eller	  utan	  
anledning,	  inklusive	  om	  bedrägeri,	  tekniska	  fel,	  virus,	  buggar,	  fel	  i	  programmering	  eller	  några	  
andra	  faktorer	  äventyrar	  administra(onen,	  säkerheten	  eller	  integriteten	  av	  
belöningsprogrammet.	  
De>a	  belöningsprogram	  lyder	  under	  alla	  (llämpliga	  federala,	  statliga,	  regionala	  och	  kommunala	  
lagar	  i	  alla	  europeiska	  länder.	  Alla	  frågor	  som	  rör	  gil(ghet,	  tolkning	  och	  verkställighet	  av	  dessa	  
programkriterier,	  eller	  räjgheter	  och	  skyldigheter	  för	  deltagaren	  och	  Young	  Living	  i	  samband	  
med	  belöningsprogrammet,	  skall	  regleras	  av	  och	  tolkas	  i	  enlighet	  med	  materiell	  rä>	  i	  alla	  
europeiska	  länder,	  utan	  hänsyn	  (ll	  lagkonflikter.	  Alla	  kvalificerade	  programdeltagare	  samtycker	  
(ll	  jurisdik(on	  och	  plats	  för	  lagprinciper	  i	  respek(ve	  land.	  
I	  händelse	  av	  en	  konflikt	  mellan	  någon	  del	  av	  dessa	  programkriterier	  och	  programinforma(on	  
som	  finns	  i	  annat	  programmaterial	  (inklusive,	  utan	  begränsning,	  försäljningsställen	  och	  reklam	  
online	  eller	  i	  tryck),	  ska	  programinforma(onen	  som	  anges	  i	  dessa	  programkriterier	  gälla.	  


