
AGELOC ME® CUSTOM PRODUCT SET HARGA PSV QTY TOTAL
Kode Customized Set:

         Kode Calibration Set:    P W 7 3

Nama di Label:

Nama di Evaluasi:
(Sesuai dengan nama yang di aplikasi ageLOC Me®)

Rp. 1.838.000,- 120 1 Rp. 1.838.000,-

Berlaku untuk perubahan 
kontrak aro saja AGELOC ME® CUSTOM PRODUCT SET HARGA PSV QTY TOTAL

   PERUBAHAN

Kode Customized Set:

Nama di Label:

Nama di Evaluasi:
(Sesuai dengan nama yang di aplikasi ageLOC Me®)

Rp. 1.838.000,- 120 1 Rp. 1.838.000,-Label di Custom Set

Kontrak Program Automatic Re-Ordering (ARO) ageLOC Me®/Lembar Perubahan Kontrak ARO ageLOC Me®
Beri tanda pada boks jenis aplikasi yang Anda pilih:

No. Kartu Kredit :
Tanggal Berakhir :

Nama Pemegang Kartu :
Tanda Tangan Pemegang Kartu :

Tanda Tangan Pemohon Tanggal

Nama Brand Affiliate:
PENDAFTARAN KONTRAK ARO AGELOC ME® BARU PERUBAHAN KONTRAK ARO AGELOC ME®

Nama Pembeli:
No. ID Pembeli:

No. Invoice:

CARA PENGIRIMAN:
Diambil - Showcase Jakarta
Mohon perhatian bahwa semua produk yang tidak diambil akan dikirimkan ke alamat yang tertulis pada dokumen kontrak dan akan dikenakan 
biaya pengiriman sesuai dengan zone.
Dikirim ke:

UNTUK PENDAFTARAN KONTRAK ARO AGELOC ME®:

PERUBAHAN KONTRAK ARO AGELOC ME®

SHIP ALWAYS
Mohon ageLOC Me® Custom Set yang tertera di atas diproses setiap tanggal                     mulai bulan

Dengan menandatangani perjanjian ini, maka Brand Affiliate mandiri menyatakan keinginan untuk ikut dalam program dan menyetujui ketentuan dan 
persyaratan dari program seperti tersebut di atas.

Alamat:

No. Telepon: Kode Pos:

METODE PEMBAYARAN:
Sertakan fotokopi kartu kredit (pemesan ARO dan pemegang kartu harus orang yang sama)

BCA   VISA    MASTER

No. ID Brand Affiliate:
No. Telp:

Jika saya memilih untuk membayar pembelian dengan menggunakan kartu kredit yang bukan milik saya, saya memastikan bahwa pemegang kartu kredit telah menyetujui penggunaan kartu kredit 
tersebut dengan menandatangani di bagian “Tanda tangan pemegang kartu” di atas dan menyerahkan formulir otorisasi kartu kredit dari pemegang kartu. Saya juga memastikan bahwa pemegang 
kartu menyetujui Nu Skin Indonesia untuk mengumpulkan, menggunakan dan mengungkap data pribadinya dalam kontrak ARO untuk tujuan administrasi sehubungan dengan hal-hal yang disebut 
di sini. 
Kontrak program ARO ageLOC Me® 
• Program ARO merupakan program pilihan di mana Brand Affiliate dapat menjadi peserta Program dan mengajukan pesanan secara berkelanjutan dengan cara pembayaran yang dibebankan 

kepada kartu kredit Brand Affiliate tertentu. Dengan menandatangani Kontrak ARO ageLOC Me®  ini, Brand Affiliate yang ingin berpartisipasi dalam program ini menyetujui syarat dan 
ketentuan yang dinyatakan di lembar ini.

• Dengan menandatangani Kontrak/Lembar Perubahan Kontrak ARO ageLOC Me®  ini, saya juga menyetujui ketentuan berikut:
i. Saya tidak akan menimbun atau menumpuk produk dan dengan demikian, tidak membeli produk yang lebih dari jumlah yang wajar yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dan 

pemesanan dari pelanggan ritel saya. Saya memahami bahwa produk yang dibeli dengan maksud penjualan eceran hanya untuk di Indonesia dan untuk konsumsi pribadi.
ii. Saya menyadari bahwa nilai pembelian akan dibebankan kepada kartu kredit seperti yang  tercantum di atas.
iii. Saya dengan ini memberikan persetujuan untuk pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan informasi pribadi saya yang diberikan dalam Kontrak/Lembar Perubahan Kontrak ARO 

ageLOC Me® ini untuk tujuan administrasi sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas. Saya memastikan bahwa saya telah membaca ketentuan mengenai pengumpulan, 
penggunaan dan pengungkapan data pribadi yang ditetapkan dalam Bagian 2 dari Bab 1 Kebijakan dan Prosedur Nu Skin Indonesia dan setuju untuk mematuhinya.

Label di Custom Set

Catatan:
i. Kontrak ARO ageLOC Me® harus diisi lengkap dan diserahkan ke Nu Skin Indonesia selambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pembelian. Produk ageLOC Me® Loyalty Pack bisa diambil 

atau dikirim setelah kontrak ARO diserahkan.
ii. Perubahan ageLOC Me® Custom Product Set harus diinformasikan melalui Lembar Perubahan Kontrak ARO ageLOC Me®  dan diserahkan kepada Nu Skin Indonesia selambatnya 10 (sepuluh) 

hari kerja sebelum tanggal yang sudah dipilih untuk pengiriman. Jika Nu Skin Indonesia tidak menerima Lembar Perubahan Kontrak ARO ageLOC Me® dalam waktu yang disebut di atas, maka  
ageLOC Me® Custom Product Set secara otomatis akan dikirim kepada saya dan perusahaan akan memproses sesuai dengan metode pengiriman yang sudah dipilih.

iii. Jika terjadi pemutusan kontrak sebelum 6 (enam) bulan, saya memberikan otorisasi kepada Nu Skin Indonesia untuk membebankan nilai  total dari diskon produk yang saya terima sesuai dengan 
perjanjian (diskon produk mengacu pada perbedaan harga ARO dan harga normal sebesar Rp. 3,8 juta di mana harga dapat berubah sewaktu-waktu dan selisih harga dari ageLOC Me® Custom 
Product Set adalah Rp 150.000,-/set).

Produk akan dikirim langsung ke alamat yang disebutkan antara 3 – 5 hari kerja dari tanggal yang dipilih. Bila bertepatan dengan hari libur maka produk tersebut akan dikirimkan dalam jangka waktu 
3-5 hari kerja setelah hari libur. 



Program Automatic Re-Ordering (ARO) ageLOC Me® (”Program”) merupakan 
program pilihan di mana Brand Affiliate dapat menjadi peserta Program dan 
mengajukan pesanan secara berkelanjutan dengan cara pembayaran yang 
dibebankan ke kartu kredit Brand Affiliate. Dengan menandatangani Perjanjian 
ini, Brand Affiliate yang ikut serta dalam Program ini menyetujui syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

A. Saya memahami dan menyetujui bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagai 
pesanan yang sah dan memenuhi persyaratan Program dan dengan demikian 
berhak atas potongan harga ARO, saya akan melakukan pembelian 1 (satu) 
ageLOC Me® Custom Product Set dengan harga ARO selama 6 (enam) bulan.

B. Saya memahami dan menyetujui bahwa Nu Skin Indonesia (Perusahaan) akan 
memproses pesanan saya pada tanggal yang dicantumkan di halaman depan 
kontrak ARO.

C. Saya akan menyebutkan ageLOC Me® Custom Product Set yang saya inginkan 
setiap bulannya sebagaimana tercantum pada Kontrak Automatic Re-Ordering 
(ARO) ageLOC Me® yang dicetak pada bagian depan dokumen ini, dan 
merupakan bagian dari Kontrak ini. Pembayaran untuk ageLOC Me® Custom 
Product Set akan dibebankan sesuai metode pembayaran setiap bulan seperti 
tercantum dalam Kontrak.

D. Saya memilih pembayaran melalui kartu kredit, saya akan menyerahkan nomor 
kartu kredit yang masih berlaku beserta tanggal kadaluarsa kartu kredit tersebut, 
nama pemegang kartu yang tercantum, tandatangan dari pemegang kartu, 
serta fotokopi halaman depan kartu kredit. Dengan demikian seluruh pembelian 
Program ARO yang dilakukan akan dibayar melalui kartu kredit tersebut.

E. Saya memahami dan menyetujui bahwa produk yang dipilih pada Kontrak 
akan dikirimkan kepada saya pada tanggal yang telah dipilih setiap bulannya 
(“Tanggal Pengiriman Bulanan”) sesuai dengan Kontrak ini, kecuali apabila 
ada pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan mengenai perubahan 
yang diinginkan telah saya sampaikan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Tanggal 
Pengiriman Bulanan. Apabila Perusahaan tidak menerima pemberitahuan tertulis 
dari saya mengenai perubahan produk pesanan saya dalam waktu 10 (sepuluh) 
hari kerja sebelum Tanggal Pengiriman Bulanan, maka ageLOC Me® Custom 
Product Set yang tercantum dalam Kontrak akan secara otomatis diproses 
sesuai dengan metode pengiriman yang tercantum. Perusahaan akan melakukan 
penyesuaian sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan tertulis yang saya 
sampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan 
tersebut diterima. 

F. Saya memahami bahwa produk tertentu yang telah saya pilih berdasarkan 
Kontrak bisa tidak tersedia, dihentikan penjualannya oleh Perusahaan, atau alasan 
lain. Dalam hal ini, Perusahaan akan memberitahukan secara tertulis mengenai 
perubahan tersebut dan dapat mengganti ageLOC Me® Custom Product Set 
yang disebutkan dalam Kontrak saya, kecuali apabila atas permintaan tertulis, 
saya meminta Perusahaan untuk melakukan pengaturan lain dan tunduk pada 
syarat-syarat lain dari  Kontrak ini, Perusahaan akan mengikuti instruksi tertulis 
yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

G. Saya memahami bahwa harga produk yang telah dipilih untuk diterima 
berdasarkan Kontrak dapat berubah dikarenakan pengemasan ulang, 
peningkatan atau alasan lain. Apabila terjadi perubahan harga yang disebabkan 
hal di atas, maka Perusahaan akan memberitahukan setiap perubahan harga dan, 
kecuali saya mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan dalam 
waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan 
harga untuk melakukan sebaliknya, Perusahaan akan tetap mengirimkan produk 
yang disebutkan dalam Kontrak dengan harga baru dan saya dianggap setuju 
untuk membeli produk dengan harga baru. Saya memahami bahwa saya akan 
menerima penggantian uang 100% atas setiap produk yang harganya telah 
dinaikkan jika saya memberitahukan kepada Perusahaan mengenai pembatalan 
pesanan dari produk tersebut dalam waktu 90 hari kerja sejak tanggal pengiriman 
produk.

H. Apabila berdasarkan Kontrak saya telah memilih untuk membayar dengan 
kartu kredit, saya dengan ini memberi kewenangan kepada Perusahaan untuk 
menetapkan pengaturan pendebetan kartu kredit secara otomatis sebagaimana 
disebutkan dalam Kontrak untuk membayar setiap produk setiap bulannya 
dan demikian juga, apabila muncul hal tertentu, membayar biaya administrasi 
sebagaimana disebut dalam ayat D Perjanjian ini. Perusahaan tidak akan 
membebani rekening kartu kredit saya dengan biaya lain kecuali yang telah saya 
setujui.

I. Saya memahami bahwa produk dijual dengan harga diskon dalam Program ini. 
Dalam hal pengembalian produk sesuai dengan kebijakan pengembalian di dalam 
Kebijakan dan Prosedur, saya setuju bahwa perusahaan akan menggunakan harga 
diskon sebagai harga pembelian untuk menghitung jumlah pengembalian dana.

J. Saya memahami dan menyetujui bahwa dalam hal (i) saya mengakhiri perjanjian 
ini sebelum berakhirnya masa kontrak (termasuk jangka waktu yang diperpanjang 
karena perpanjangan otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat K dalam 
perjanjian ini ) atau (ii) Perusahaan menangguhkan atau mengakhiri hak saya 
untuk berpartisipasi dalam Program berdasarkan perjanjian ini sesuai dengan 
ayat L, saya setuju bahwa perusahaan berhak untuk membebankan semua diskon 
produk yang saya terima dalam perjanjian ini, dengan mendebet kartu kredit 
yang tercantum di halaman depan kontrak ARO atau akun Brand Affiliate saya.

K. Saya memahami bahwa jika saya tidak ingin Perjanjian ini otomatis diperpanjang 
dengan syarat dan kondisi yang sama pada tanggal berakhirnya, saya harus 
memberitahu Perusahaan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal 
berakhirnya Perjanjian ini, jika tidak saya akan dianggap setuju untuk memperbarui 
Perjanjian ini untuk 6 (enam) bulan ke depan dengan syarat dan kondisi yang 
sama dari Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada mendebet kartu 
kredit yang ditentukan atau pembebanan pembayaran sebagaimana ditentukan 
pada Kontrak setiap bulan sesuai dengan ayat H Perjanjian ini.

L. Saya memahami dan setuju bahwa Perusahaan dapat (i) menangguhkan atau 
mengakhiri Program setiap saat dan untuk alasan apapun; dan (ii) menghentikan 
atau menghapus hak saya untuk berpartisipasi dalam Program berdasarkan 
Perjanjian ini jika: (A) kartu kredit atau otorisasi bank yang disediakan oleh saya 
berakhir, dibatalkan atau dihentikan atau tidak dapat digunakan untuk membayar 
Perusahaan karena alasan apapun, (B) Perusahaan membatalkan pesanan saya 
atas produk yang tidak diambil oleh saya atau tidak dapat dikirimkan kepada saya 
dalam waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal pemesanan produk sesuai dengan ayat O 
di bawah, (C) saya melanggar syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau Perjanjian 
Brand Affiliate dan Perjanjian Sponsor Internasional dan Perjanjian Pembelian 
Produk Penduduk Negara, atau (D) Nu Skin International, Inc mengakhiri 
keanggotaan saya. Dengan tunduk pada hak Perusahaan untuk membebankan 
semua jumlah diskon produk yang saya terima berdasarkan ayat J, saya dapat 
mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga 
puluh) hari sebelumnya kepada Perusahaan.

M. Saya memahami bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum 
dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak menggantikan atau mengubah 
syarat dan ketentuan Perjanjian Brand Affiliate dan Perjanjian Pembelian Produk.

N. Dengan mengacu pada ayat G Perjanjian ini, saya memahami bahwa 
pengembalian dan penukaran semua produk yang dipesan di bawah Program ini 
akan sesuai dengan kebijakan Pengembalian dan Penukaran Produk sebagaimana 
diatur dalam Bagian 4.1 dan 4.2 dari Bab 2 Kebijakan dan Prosedur Perusahaan.

O. Saya mengetahui bahwa waktu dan biaya administrasi akan dikeluarkan oleh 
Perusahaan untuk menyimpan produk yang dibeli, tetapi tidak terkirim kepada 
saya. Dalam hal tersebut, saya setuju bahwa DALAM HAL saya telah meminta 
Perusahaan dan Perusahaan telah setuju untuk memberikan produk apapun 
kepada saya, tetapi Perusahaan tidak dapat mengirimkan produk tersebut kepada 
saya karena alamat pengiriman tidak benar atau tidak lengkap atau tidak terdapat 
nama penerima di alamat yang diberikan oleh saya, dan saya gagal atau lalai 
untuk mengambil produk dari Perusahaan dalam waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal 
pembelian, KEMUDIAN setelah berakhirnya periode 3 (tiga) bulan, Perusahaan 
harus, tanpa referensi lebih lanjut, pemberitahuan atau informasi kepada saya, 
membatalkan pesanan saya atas produk dan mengembalikan kepada saya jumlah 
yang dibayarkan untuk produk tersebut sesuai dengan Bagian 4.1 dari Bab 2 dari 
Kebijakan dan Prosedur. Jika Bonus telah dibayarkan atas produk tersebut, maka 
Perusahaan akan membebankan Bonus saya sebagaimana diatur dalam Bagian 
6.9 dari Bab 2 dari Kebijakan dan Prosedur.

P. Saya memahami bahwa Perusahaan berhak menyampaikan pemberitahuan 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya untuk melakukan perubahan 
terhadap Perjanjian ini dari waktu ke waktu atau mengakhiri Perjanjian ini. Saya 
bisa mengajukan keberatan atas perubahan tersebut dengan memberikan 
pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan dan setelah menerima pemberitahuan 
tersebut, Perusahaan akan mengakhiri Perjanjian ini. Namun, jika Perusahaan 
tidak menerima pemberitahuan keberatan saya secara tertulis dalam waktu 10 
(sepuluh) hari kerja dari penerbitan pemberitahuan perubahan, saya setuju bahwa 
Perusahaan menganggap bahwa saya telah menerima perubahan tersebut.

Q. Dalam hal terjadi perbedaan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan Kebijakan 
dan Prosedur Perusahaan, maka Kebijakan dan Prosedur yang berlaku.

Program Automatic Re-Ordering (ARO) ageLOC Me®


