LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ ARO MỚI?
CHỈ VỚI 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN
Bước 1: Chọn sản phẩm ARO yêu thích, sau đó nhấn “THÊM ARO VÀO GIỎ HÀNG”

Nhấn “Tiếp tục”:

Bước 2: Nhập địa chỉ giao hàng và hình thức giao hàng, thông tin thanh toán Visa/MasterCard.
❖ Lưu ý: thông tin thẻ này sẽ là thẻ thanh toán cho đơn ARO đầu tiên này và cũng là nguồn thanh
toán tự động cho các đơn ARO hàng tháng kế tiếp.

Bước 3: Nhấn “Tôi đồng ý” và chọn “Đặt hàng”:

❖ Sau khi hoàn tất đăng ký ARO theo như các bước trước trên, Bạn sẽ nhận
đơn hàng ARO đầu tiên và Hợp Đồng ARO của bạn cũng đã hoàn tất và lưu
giữ cho các đơn tự động giao hàng tháng.

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG ARO
THEO HỢP ĐỒNG ARO ĐÃ ĐĂNG KÝ
Nếu muốn đặt hàng theo hợp đồng ARO đã đăng ký, vui lòng KHÔNG tạo hợp đồng khác nữa mà theo
các bước hướng dẫn sau:
Chọn “Quản lý ARO”:

Bạn sẽ thấy Hợp đồng ARO đã tạo trước đó, nhấn “ĐẶT HÀNG NGAY BÂY GIỜ”

Tại bước này, bạn có thể thay đổi sản phẩm cho đơn hàng ARO này (nếu muốn), sau đó nhấn Tiếp tục

Bạn sẽ đến trang thanh toán (giống như đơn hàng thông thường khác):

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG ARO
Điều này đồng nghĩa với việc Bạn thay đổi cho các đơn hàng tự động thanh toán
hàng tháng!!!
Bước này chỉ được phép thực hiện NGOÀI ngày giao hàng dự kiến theo như Hợp Đồng ARO của Bạn.
Ví dụ: ngày giao hàng dự kiến theo như Hợp Đồng ARO của Bạn là ngày 15/8 thì Bạn không được thay
đổi bất kỳ thông tin gì vào ngày 15/8! Ngoài thời gian này thì Bạn có thể thay đổi các thông tin của Hợp
Đồng ARO, nếu muốn.

Sau khi thay đổi thông tin như sản phẩm ARO, hình thức giao hàng hoặc thông tin thẻ thanh toán cho
đơn hàng ARO tự động, nhấn LƯU CÁC THAY ĐỔI

Nếu không muốn thay đổi thông tin thì nhấn “Hủy bỏ”, các thông tin sẽ giữ nguyên như ban đầu.

Lưu ý: Nếu muốn hủy tham gia Chương trình ARO, vui lòng gửi văn bản yêu cầu trước 07 ngày tính từ
ngày giao hàng ARO tự động của bạn (Bạn không thể hủy đăng ký ARO trực tuyến).

