
Datum för orderbearbetning
Bearbeta min order den                                (ange datum) i varje månad. Jag är införstådd med att jag kan ändra artiklar 
samt orderbearbetningsdatum på det virtuella kontoret eller genom att kontakta Young Livings kundtjänst.

Betalning
Du kan betala via det virtuella kontoret på www.youngliving.com eller genom att kontakta kundtjänstteamet på 0207 93400 
från fast linje. Vi måste ha tagit emot betalning innan vi kan bearbeta en order. 

Jag intygar att jag läst, förstått och godkänner detta avtal om Essential Rewards autoship-beställningar och samtycker till 
att köpa produkterna ovan enligt dessa villkor.

Deltagarens namnteckning 

Datum

Young Living (Europe) Limited (”Företaget”, ”Young Living”, ”vi” eller ”oss”), ett företag registrerat i England med 
huvudkontor på 12 Harvard Way, Harvard Industrial Estate, Kimbolton, Huntingdon, PE28 0NJ

Essential Rewards autoship-program - avtal/Europa

Uppgifter om deltagaren

ID-nummer: Namn:   

Medlemmens adress:   Postnummer:  

Leveransadress: Telefonnummer:

Produktbeställning för regelbundna månadsbeställningar

Kortinnehavarens/kontoinnehavarens fullständiga namn

Kortinnehavarens/kontoinnehavarens namnteckning

John F Doughty
Managing Director, Europe

Godkänns på Young Living (Europe) Limiteds vägnar

Bankens namn                             Sort Code 

Account No.

SWIFT/ BIC

IBAN

Betalningsuppgifter

 Visa MasterCard Maestro 

Kortnummer

Utgångsdatum

Startdatum/utgivningsnr (endast Maestro)

Security Number

Banköverföring

Förnamn Efternamn

Artikelnummer Beskrivning Artikelns pris 
(exkl. moms)

Antal Totalt belopp
(exkl. moms)

Totalt exkl. moms

Leveranskostnad

MOMS

Totalt belopp                              £

Tel:  +44  (0)1480  862840  Fax:  +44  (0)1480  862849  Webb:  www.youngliving.com    
E-post: kundtjanst@youngliving.com    Företagsnummer: 5299340  

Momsnummer SE 502 068 363 601



Avtal
Essential Rewards autoship-avtalet gäller mellan den värvade 
personen som anges ovan (”distributören” eller ”deltagaren”) och 
Young Living Europe Limited (”Young Living” eller ”företaget”).  
Observera att produkterna som beställs på nästa sida levereras 
direkt till deltagaren av Young Living. Kompensationsplanen 
införlivas i villkoren för detta Essential Rewards autoship-avtal.

Young Living betalar tillbaka pengarna eller byter sålda varor som 
är i säljbart skick och som returneras till den angivna adressen 
inom 30 dagar efter det att varorna tagits emot.  Young Living 
garanterar kvaliteten på alla artiklar och byter, betalar tillbaka 
eller ersätter varor som uppvisar tillverkningsdefekter och som 
returneras (inom 90 dagar efter mottagningsdatumet) till Young 
Living. Denna garanti och din rätt att avbeställa anges nedan och 
påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. 

Autoship-program 
Essential Rewards autoship-programmet (”programmet”) är en 
stående beställning som levereras automatiskt varje månad 
förutsatt att den månatliga beställningen uppgår till minst 50 PV och 
att deltagaren följer villkoren som anges i kompensationsplanen.  
Deltagare i programmet samtycker till följande:

1. Deltagaren anger de produkter och det antal av varje produkt 
som deltagaren vill ska levereras automatiskt varje månad 
genom att ange dem på framsidan av detta avtal.

2. Genom att underteckna ansökan på framsidan av detta avtal, 
auktoriserar deltagaren Young Living att automatiskt debitera 
deltagarens kreditkort för varje autoship-beställning plus frakt, 
hantering och moms.  Kreditkort kan debiteras upp till sju dagar 
före sändningsdatumet. Young Living kan säga upp detta avtal 
utan föregående meddelande om kreditkortet som deltagaren 
har angett går ut, sägs upp eller om den utfärdande banken 
nekar betalningen av någon anledning.

3. Deltagaren kan ändra autoship-beställningen, 
betalningsmetoden och leveransadressen genom att meddela 
Young Living skriftligen om ändringen minst 14 dagar före nästa 
schemalagda sändningsdatum för autoship-beställningen.  En 
begäran om ändring som tas emot inom 5 arbetsdagar före 
nästa schemalagda sändning tillämpas på den schemalagda 
beställningen, annars verkställs ändringarna för den 
kommande månadens autoship-beställning. 

4. Young Living förebehåller sig rätten att ändra priserna på 
produkter i produktsortimentet och att sluta tillverka produkter 
i sortimentet, inklusive sådana produkter som ingår i autoship-
beställningar.  Meddelanden om prisändringar utfärdas minst 
30 dagar innan priserna träder i kraft.  Young Living fortsätter 
att leverera de valda produkterna efter en prisändring om inte 
deltagaren ändrar sin beställning minst 5 arbetsdagar före 
nästa schemalagda sändningsdatum.  Young Living förbehåller 
sig även rätten att ändra fraktkostnaderna med 30 dagars 
meddelande i förväg.  Young Living utfärdar inte meddelanden 
i förväg om utgående produkter.  Momssatser kan ändras utan 
föregående meddelande. 

5. En deltagare kan när som helst lämna programmet genom 
att meddela detta skriftligen till Young Living.  En skriftlig 
uppsägning måste inkludera deltagarens namnförtydligande, 
namnteckning, adress och meddelandet om uppsägning. 
Uppsägningar via e-post måste innehålla namn och 
ID-nummer.  Uppsägningen träder i kraft den kalendermånad 
då Young Living tar emot uppsägningen förutsatt att kreditkortet 
inte redan debiterats för den månadens beställning.  Om den 
skriftliga uppsägningen tas emot efter det att kontot debiterats 
kommer uppsägningen att träda i kraft den följande månaden. 
Deltagaren kan använda uppsägningsformuläret nedan. 

6. Young Living kan avsluta programmet utan föregående 
meddelande.  Detta avtal ersätter inte och ändrar inte villkoren 

i Young Livings distributörsavtal för deltagare som även är 
distributörer.  

7. Om ditt vanliga sändningsdatum infaller på ett veckoslut, en 
helgdag eller annan dag då Young Living har stängt kommer 
din beställning att skickas den första arbetsdagen därefter.

8.  Denna garanti gäller bara Young Livings produktsortiment som 
säljs av Young Living i Storbritannien. Young Living betalar 
tillbaka pengarna eller byter sålda varor som är i säljbart 
skick och som returneras till Returns Department, Young 
Living, 12 Harvard Way, Harvard Industrial Estate, Kimbolton, 
Huntingdon, PE28 0NJ, Storbritannien inom 30 dagar efter det 
att du tagit emot varorna.  Young Living (Europe) Limited med 
huvudkontor på 12 Harvard Way, Harvard Industrial Estate, 
Kimbolton, Huntingdon, PE28 0NJ, garanterar kvaliteten på 
alla artiklar och byter, betalar tillbaka eller ersätter varor som 
uppvisar tillverkningsdefekter och som returneras (inom rimlig 
tid efter mottagandet) till Young Living. Garantin ovan och din 
rätt att träda ut ur programmet anges nedan och påverkar inte 
dina lagstadgade rättigheter.  

9.  Beställningar är beroende av tillgången.  Din beställning 
levereras till dig inom cirka 10 arbetsdagar efter det att vi 
tagit emot beställningen och betalningen om du inte får ett 
meddelande om försening.

10. Dataskydd: Informationen som du tillhandahåller 
hanteras oberoende av Young Living och Young Livings 
distributörsgenealogi (tillsammans ”vi” eller ”oss”) för att 
bearbeta din beställning samt för allmän administration, 
marknadsföring, statistik och hantering.  För att göra detta 
kommer vi att överföra dina uppgifter till ombud och andra 
leverantörer som utför funktioner på våra vägnar och som 
kan vara lokaliserade utanför Storbritannien, i synnerhet i 
USA. Deltagaren är medveten om att företaget kommer att 
överför data utanför EEA [till USA] och är införstådd med 
att länder utanför EEA kanske inte erbjuder samma nivå av 
dataskydd som Storbritannien.  Du kan begära information 
om våra ombud och leverantörer genom att kontakta oss på 
adressen på nästa sida.  Du samtycker till att företaget kan 
vidarebefordra dina uppgifter till en annan distributör om din 
nuvarande distributör slutar som Young Living-distributör.  Du 
kan få en kopia av informationen som vi lagrar om dig och som 
underkastas Data Protection Act 1998 (vi kan ta ut en mindre 
avgift för detta) och sedan kontakta oss på adressen på nästa 
sida om du vill att vi ska korrigera eventuella felaktigheter.  
Din distributör kan kontakta dig med uppgifter om de tjänster, 
möjligheter, produkter och evenemang som vi erbjuder eller 
kontakta dig för feedback om våra tjänster och produkter.  

Om du har frågor, behöver hjälp eller råd angående
Essential Rewards-programmet kan du kontakta vår 
kundtjänst på: 

Kontaktuppgifter
Should you have any questions, or need any further help or advice 
regarding the Essential Reward Programme, please just contact 
our Customer Care Team at: 

Telefon: +44 (0)1480 862840 (normal samtalstaxa gäller)
Telefon: 0207 93400 (gratis från fast linje)
Fax: +44 (0)1480 862 849
E-post: kundtjanst@youngliving.com 
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 10:00 till 18:00 svensk tid
Onsdag 10:00 till 17:00 svensk tid
Utom helgdagar i Storbritannien 



ANMÄRKNING OM DIN RÄTT TILL UPPSÄGNING                     DATUM

Följande anmärkning gäller deltagarens rätt att säga upp avtalet:

1. Du har rätt att säga upp detta avtal när som helst. Uppsägningen träder i kraft den kalendermånad då Young 
Living tar emot uppsägningen förutsatt att kreditkortet inte redan debiterats för den månadens beställning eller 
att din betalning via check eller banköverföring inte redan överförts till Young Livings konto. Om den skriftliga 
uppsägningen tas emot efter det att kontot debiterats kommer uppsägningen att träda i kraft den följande 
månaden. Om du vill kan du använda uppsägningsformuläret nedan.  

Klipp här

Om du vill säga upp avtalet MÅSTE du göra det skriftligen och skicka meddelandet till (e-post kan användas) Young 
Living (Europe) Limited, 12 Harvard Way, Harvard Industrial Estate, Kimbolton, Huntingdon, PE28 0NJ, Storbritan-
nien. Du kan använda detta formulär om du vill, men det är inte ett krav.

[Fyll bara i och returnera formuläret OM DU VILL SÄGA UPP AVTALET (dvs. du vill inte längre vara med i Essential 
Rewards – autoship-programmet)]

Från:

Jag/vi (stryk över efter behov) meddelar härmed att jag/
vi (stryk över efter behov) vill säga upp mitt/vårt (stryk över 
efter behov) avtal.

Namnteckning

Namn och adress

Datum

Eller stämpla här: 

Till:


