MITEN AVATAAN YOUNG LIVING -TILI?
1. Avaa sivu https://www.youngliving.com/
2. Valitse ”Finland” tai maa, jossa tilin haltija
asuu.

6. VAIHE 2. Essential Rewards
Haluatko liittyä? Valitse EN. Näin nopeutetaan
rekisteröitymisprosessiä. Virtuaalitoimistossa
voit sitten päättää aloitatko kuukausitilauksen
(ER) vai et. Klikkaa kohdasta ”Jatka ilman
aloituspakkausta.”

7. Evästeitä koskeva huomautus
Klikkaa ”Hyväksyn”.
3. Klikkaa "Liity jäseneksi”
(oikea yläkulma).

8. Asiakastiedot
Tähdellä * merkityt kohdat ovat PAKOLLISIA.

5. VAIHE 1. Valitse aloituspakkauksesi
ÄLÄ VALITSE MITÄÄN VIELÄ TÄSSÄ
KOHTAA, vaan hyppää yli.
Aloituspakkausvalinta tulee mahdolliseksi
myöhemmin.

9. Kirjautumistiedot
Kirjoita tähän käyttäjänimesi, salasana (pieniä
ja suuria kirjaimia ja numeroita sekä väh.8
merkkiä) sekä PIN (nelinumeroinen luku, jota
tarvitset kun olet yhteydessä
asiakaspalveluun.

 


4. Klikkaa ”Liity nyt”!

10. Palkkion käsittelytiedot
Valitse henkilökohtainen, kun avaat tilin
henk.kohtaiseen käyttöön.
Valitse Yritys, kun tuotteet tulevat yritys
käyttöön.

14. Klikkaa OMA TILI.
Ota muistiin jäsennumerosi (ID-numero), jota
tulet tarvitsemaan kirjautuessasi sisään sekä
jos ystäväsi tahtoo mukaan Young Livingiin.

Kirjoita aukeavaan kohtaan Y-tunnuksesi ja
yrityksesi nimi. Ennen tilauksesi tekemistä
lähetä sähköpostitse YL-asiakaspalveluun
kopio kaupparekisteriotteesta. Jos tahdot
tilata alvittomana tuotteet, niin odota
asiakaspalvelulta vastausta, ennen kuin teet
tilauksen.

11. Suosittelijan tiedot
Tähän laitetaan sen henkilön ID-tunnukset,
joka auttaa uutta jäsentä eteenpäin. Jos et
tiedä lyhyttä numerosarjaa, ota yhteyttä
henkilöön jonka tahdot auttavan sinua
tuotteiden käytössä jne.

12. Säännöt ja ehdot
Linkkejä klikkaamalla pääsee lukemaan
dokumentit, jonka jälkeen vahvistetaan luettu
teksti. Klikkaa ”Hyväksy ja Jatka”.

15. OMA TILI - OMA LOMPAKKO
Syötä korttitiedot. Tarkista, ettei tule virheitä.
Järjestelmä tarjoaa vain luottokortti
vaihtoehtoa, mutta hyväksyy myös debitpankkikortin. Luottokorteissa Debit-kortin
numero on kortin takana.
Huomioithan myös, ettei kortillasi ole
ulkomaanostorajoituksia tms, koska ne voi
estää tilauksesi läpimenemisen. Mahdolliset
rajoitukset voi poistaa omassa nettipankissa.
16. TILAUKSEN TEKO
Kaksi vaihtoehtoa:
ESSENTIAL REWARDS (ER) on
kuukausitilausohjelma
KERTATILAUS on yksittäinen tilaus.
Ota selvää näiden kahden tilausmallin erot ja
sitten tee tilaus.
17. TILAUS
Valitse tuotteet ja tee tilaus. Tilausta tehdessä
voit valita mitä tahansa tuotteita ostoskoriisi
hakukenttää tai kategoriaa apuna käyttäen.
Vinkkejä:
Ilmainen tuoteopas: 384940P
Aloituspakkaus Arialla: 37533, Lanternilla:
37555, Desert Mistillä: 37614 tai Dewdropilla:
37626.

13. ONNEKSI OLKOON!
Tili on avattu! Olet saapunut meidän
takatoimistoon, eli virtuaalitoimistoon.

Seuraa ohjeita, valitse toimitustapa ja maksu
ja hyväksy tilaus. Saat tilausvahvistuksen
sähköpostiisi ja myöhemmin tiedon
kuljetus rmalta sähköpostitse ja tekstiviestillä.
Paketti toimitetaan suoraan kotiovellesi.
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TERVETULOA HYVINVOINNIN POLULLE!

