
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT MỚI

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG

MÃ SỐ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT (PC): 

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI  

Cá nhân (không có Vợ/Chồng cùng đăng ký) Cá nhân (có Vợ/Chồng cùng đăng ký)

HỢP ĐỒNG MUA BÁN SẢN PHẨM NU SKIN
VÀ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Hợp Đồng Mua Bán Sản Phẩm Nu Skin và Tham Gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết (“Hợp Đồng”) được 
ký giữa Khách Hàng Thân Thiết và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (“Nu Skin Việt Nam”), được 
thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0311355044 đăng ký lần đầu ngày 
04/11/2011.
Hợp Đồng này sẽ được gửi đến: 
Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Vietnam 
Địa chỉ: Số 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 028 3932 4300

Khách Hàng Thân Thiết sẽ có một Mã Số Định Danh cá nhân được cấp bởi Nu Skin Việt Nam đối với tất cả các 
giao dịch liên quan đến tài khoản của Khách Hàng Thân Thiết. Khách Hàng Thân Thiết xác nhận rằng thông 
tin được cung cấp bên dưới là đúng sự thật và chính xác đồng thời đồng ý rằng Nu Skin Việt Nam có thể tuyên 
bố Hợp Đồng vô hiệu nếu thông tin đó là không chính xác hoặc có thể gây hiểu nhầm.

Khách Hàng Thân Thiết là (vui lòng chọn ô dưới đây):

1. Nếu là cá nhân: Khách Hàng Thân Thiết là một cá nhân cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Họ và Tên:  

Ngày sinh:                                   Giới tính:  

Số CMND: 

Số điện thoại:                                                             Email:  

Địa chỉ liên hệ: 

2. Vợ/Chồng (nếu có):
Vợ/chồng không được ký Hợp Đồng riêng. Nếu một bên vợ/chồng muốn trở thành Khách Hàng Thân Thiết, 
thì phải cùng đăng ký theo Hợp Đồng này.

Họ và Tên:  

Ngày sinh:                                   Giới tính:  

Số CMND: 

Số điện thoại:                                                            Email:  

Địa chỉ liên hệ: 



PHẦN 2. QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

CÓ KHÔNG

Là một Khách Hàng Thân Thiết, bạn thừa nhận rằng đã đọc kỹ và đồng ý các điều khoản và điều kiện của Hợp 
Đồng Mua Bán Sản Phẩm Nu Skin Và Tham Gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của Nu Skin Việt Nam với 
các thông tin như sau:

•  Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết là một chương trình tùy chọn dành cho người tiêu dùng các sản phẩm 
của Nu Skin Việt Nam. Khách Hàng Thân Thiết được đăng ký bởi một Nhà Liên Kết Thương Hiệu để mua Sản 
Phẩm (được định nghĩa bên dưới) trực tiếp từ Nu Skin Việt Nam với Giá Thành Viên. Khách Hàng Thân Thiết 
không được phép đăng ký Nhà Liên Kết Thương Hiệu mới và/hoặc Khách Hàng Thân Thiết mới cũng như 
không được bán lại Sản Phẩm và không được hưởng các quyền lợi theo Kế Hoạch Trả Thưởng của Nu Skin 
Việt Nam. Đơn đặt hàng có thể được đặt trực tiếp tại trung tâm phân phối của Nu Skin Việt Nam hoặc đặt 
hàng trực tuyến trên trang web chính thức của Nu Skin Việt Nam.

•   Sản phẩm: là bất kỳ sản phẩm nào của Nu Skin Việt Nam với giá sản phẩm được áp dụng tùy từng thời điểm 
được xác định dựa trên đơn đặt hàng phát sinh trong thời gian Hợp Đồng này có hiệu lực. 

•   Địa chỉ giao hàng: tại các trung tâm phân phối của Nu Skin Việt Nam hoặc tại địa chỉ nhận hàng do bạn 
đăng ký theo đơn đặt hàng.

•   Phương thức thanh toán: Bạn đồng ý áp dụng các phương thức thanh toán như sau:

- Bằng hình thức thanh toán trực tiếp tại văn phòng của Nu Skin Việt Nam

- Bằng hình thức thanh toán qua ngân hàng thông qua sử dụng thẻ ngân hàng.

3. Thông tin Người Bảo Trợ:

Họ tên Người Bảo Trợ:                                                              Mã số Người Bảo Trợ:  

Người nộp đơn hoặc vợ/chồng của người nộp đơn đã từng là Nhà Liên Kết Thương Hiệu/Khách Hàng Thân 

Thiết hoặc có lợi ích như một Nhà Liên Kết Thương Hiệu/ Khách Hàng Thân Thiết độc lập không?

1. Trách nhiệm của Khách Hàng Thân Thiết:
a) Không có bất kỳ yêu cầu đơn đặt hàng tối thiểu nào khi mua hàng trực tiếp từ Nu Skin Việt Nam. 

b) Tất cả các sản phẩm do bạn đặt hàng phải được thanh toán đầy đủ trước khi các hàng hóa đó được chuyển 
đến địa chỉ (trong phạm vi biên giới Việt Nam) được cung cấp.

c) Trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác, Nu Skin Việt Nam cho phép trả lại Sản Phẩm và/hoặc 
mặt hàng lưu niệm của Nu Skin, sau khi trừ phí hành chính (nếu có) không vượt quá 10% giá mua, hoàn trả 
tiền cho bạn tối thiểu 90% giá mua, cộng với các khoản thuế trả trước, trên Sản Phẩm và/hoặc mặt hàng lưu 
niệm Nu Skin mà bạn hoàn trả.

d) Bạn chỉ có thể hoàn trả Sản Phẩm và/hoặc mặt hàng lưu niệm Nu Skin mà bạn đã mua từ Nu Skin Việt Nam. 
Nu Skin Việt Nam không hoàn trả chi phí vận chuyển ban đầu (phát sinh tại thời điểm mua) trên các Sản Phẩm 
và/hoặc mặt hàng lưu niệm Nu Skin trả lại. Bạn sẽ phải thanh toán tất cả các chi phí vận chuyển liên quan đến 
việc hoàn trả.

e) Bạn không thể bảo trợ độc lập Nhà Liên Kết Thương Hiệu hoặc Khách Hàng Thân Thiết khác của Nu Skin.

f ) Khách Hàng Thân Thiết chỉ có thể mua hàng từ Nu Skin Việt Nam.

g) Các Nhà Liên Kết Thương Hiệu của Nu Skin Việt Nam không đủ điều kiện để trở thành Khách Hàng Thân 
Thiết.

Ngày hoạt động cuối cùng:  

Tên Nhà Liên Kết Thương Hiệu/Khách Hàng Thân Thiết:  

Mã số Nhà Liên Kết Thương Hiệu/Khách Hàng Thân Thiết:  

Nếu có, vui lòng cung cấp tên của Nhà Liên Kết Thương Hiệu/ Khách Hàng Thân Thiết và liệt kê ngày hoạt động 
cuối cùng. 



h) Tài khoản của Khách Hàng Thân Thiết được liên kết vĩnh viễn với Nhà Liên Kết Thương Hiệu đã giới thiệu 
họ đến Chương trình Khách Hàng Thân Thiết. Liên kết này chỉ có thể được thay đổi sau một khoảng thời gian 
sáu (6) tháng mà Khách Hàng Thân Thiết không hoạt động trên tài khoản của họ.

i) Bạn không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, tên sản phẩm hoặc biểu trưng của Nu Skin Việt Nam 
và các công ty thành viên (“Nu Skin”) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nu Skin.

j) Khách Hàng Thân Thiết có thể trở thành Nhà Liên Kết Thương Hiệu của Nu Skin Việt Nam bất kỳ lúc nào dưới 
cùng một Người Bảo Trợ bằng cách hoàn thành các điều kiện trở thành Nhà Liên Kết Thương Hiệu của Nu Skin 
Việt Nam, bao gồm nhưng không hạn chế việc đệ trình Hợp Đồng Nhà Liên Kết Thương Hiệu/Hợp Đồng 
Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp đến Nu Skin Việt Nam.

k) Nếu bạn là Khách Hàng Thân Thiết cũ hoặc Khách Hàng Thân Thiết hiện tại và muốn thiết lập Tài Khoản Nhà 
Liên Kết Thương Hiệu theo Người Bảo Trợ mới, bạn chỉ có thể thực hiện nếu không tham gia bất kỳ hoạt động 
nào trong khoảng thời gian sáu (6) tháng.

l) Bạn đồng ý sẽ thống nhất và đồng ý với Nhà Liên Kết Thương Hiệu để thảo luận về các Sản phẩm của Nu 
Skin với bạn, và cung cấp lời mời tới Nhà Liên Kết Thương Hiệu để tiếp cận bạn về các Sản Phẩm của Nu Skin 
trong tương lai cho đến khi bạn rút lại lời mời trực tiếp,  thông qua điện thoại hoặc bằng văn bản, bao gồm 
cả thư điện tử.

m) Bạn có thể chấm dứt Hợp Đồng vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi văn bản thông báo cho Nu Skin Việt Nam 
và vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần lý do. 

2.  Nu Skin Việt Nam bảo lưu các quyền sau:
a) Sửa đổi bất kỳ hoặc tất cả các điều khoản, điều kiện hoặc tính năng của Hợp Đồng, sau 30 ngày kể từ khi 
thông báo.

b) Rút lại, hủy bỏ, thay đổi hoặc đình chỉ, sau 30 ngày kể từ khi thông báo, bất kỳ quyền lợi nào được cung cấp 
theo Hợp Đồng hoặc tại chính Hợp Đồng này. Bạn sẽ có quyền chấm dứt Hợp Đồng này mà không bị phạt, 
nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi, hủy bỏ trên ...vv

c) Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, tất cả các tuyên bố và bảo đảm liên quan đến Hợp Đồng và 
các sản phẩm được cung cấp theo Hợp Đồng này đều bị loại trừ hoàn toàn. Để hạn chế quy định không rõ 
ràng, Nu Skin Việt Nam không loại trừ bất kỳ bảo đảm theo quy định luật pháp Việt Nam đối với các hàng hóa 
bạn mua từ Nu Skin Việt Nam.

d) Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng 
theo quy định luật pháp Việt Nam, Nu Skin từ chối mọi trách nhiệm phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp 
Đồng.

e) Nu Skin Việt Nam có thể chấm dứt Hợp Đồng mà không cần thông báo nếu một Khách Hàng Thân Thiết 
không đặt hàng trên tài khoản của họ trong khoảng thời gian từ 12 tháng trở lên. Sau khi chấm dứt tư cách 
Khách Hàng Thân Thiết, Khách Hàng Thân Thiết đó có thể trở thành Khách Hàng Thân Thiết một lần nữa bằng 
cách nộp lại một bản Hợp Đồng mới.

f ) Nu Skin có thể chấm dứt tài khoản Khách Hàng Thân Thiết ngay lập tức mà không cần thông báo trước nếu 
có bất kỳ Khách Hàng Thân Thiết nào bị phát hiện vi phạm bất kỳ điều khoản của Hợp Đồng này.

3. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin:
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nu Skin thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, để cung 
cấp cho bạn những lợi ích khi trở thành Khách Hàng Thân Thiết và kết nối với bạn về các chương trình khuyến 
mại. Thông tin chi tiết được thu thập để đảm bảo bạn được liên kết với Nhà Liên Kết Thương Hiệu đã giới 
thiệu bạn. Mọi thông tin do Khách Hàng Thân Thiết gửi sẽ được lưu trữ, quản lý bởi Nu Skin Việt Nam (Công 
ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, Số 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh). Thông 
tin của bạn cũng có thể được chia sẻ trong phạm vi Nu Skin để xử lý và lưu trữ.  Bạn có quyền truy cập, và sửa 
thông tin cá nhân đã cung cấp cho Nu Skin bằng cách liên hệ với Nu Skin Việt Nam. Bạn hiểu và đồng ý rằng 
Nu Skin có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ (tại Việt Nam hoặc trên toàn 
cầu) ví dụ như địa chỉ nhà nhằm mục đích gửi thư từ Nu Skin. Bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cũng có thể 
truy cập thông tin cá nhân của Nhà Liên Kết Thương Hiệu theo mục đích của Hợp Đồng này. 

Ngoại trừ các điều được nêu ở trên và trong Chính Sách Bảo Mật, Nu Skin sẽ không tiết lộ, bán, chuyển 
nhượng, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của 
bạn trừ khi luật pháp yêu cầu. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin bắt buộc theo yêu cầu tại Hợp Đồng 
này, rất tiếc, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các đặc quyền với tư cách thành viên Khách Hàng Thân 
Thiết. Bạn có thể xem Chính sách bảo mật của chúng tôi trên website: https://www.nuskin.com/con-
tent/nuskin/vi_VN/corporate/privacy_policy.html. 

Bằng cách cung cấp thông tin liên lạc chi tiết theo Hợp Đồng này, bạn đồng ý rằng Nu Skin và Nhà Liên Kết 
Thương Hiệu có thể gọi điện, gửi email, fax và gửi tin nhắn văn bản cho mục đích quảng cáo và tiếp thị.

Bằng cách ký tên vào Hợp Đồng này, bạn đồng ý rằng Nu Skin có thể thu thập, sử dụng, xử lý và cung cấp 
thông tin cá nhân của bạn theo mẫu này cho mục đích quản lý liên quan đến các vấn đề được đề cập trên đây. 
Bạn xác nhận rằng đã đọc và hiểu đầy đủ các điều khoản được quy định trong chính sách bảo mật của Nu Skin 
và đồng ý với việc thu thập, sử dụng, xử lý và cung cấp thông tin cá nhân của Nu Skin theo cách được nêu 
trong đó. Bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi Quy Trình Bảo Mật trong phạm vi các nghĩa vụ áp dụng đối với 
bạn.



3. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin:
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nu Skin thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, để cung 
cấp cho bạn những lợi ích khi trở thành Khách Hàng Thân Thiết và kết nối với bạn về các chương trình khuyến 
mại. Thông tin chi tiết được thu thập để đảm bảo bạn được liên kết với Nhà Liên Kết Thương Hiệu đã giới 
thiệu bạn. Mọi thông tin do Khách Hàng Thân Thiết gửi sẽ được lưu trữ, quản lý bởi Nu Skin Việt Nam (Công 
ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, Số 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh). Thông 
tin của bạn cũng có thể được chia sẻ trong phạm vi Nu Skin để xử lý và lưu trữ.  Bạn có quyền truy cập, và sửa 
thông tin cá nhân đã cung cấp cho Nu Skin bằng cách liên hệ với Nu Skin Việt Nam. Bạn hiểu và đồng ý rằng 
Nu Skin có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ (tại Việt Nam hoặc trên toàn 
cầu) ví dụ như địa chỉ nhà nhằm mục đích gửi thư từ Nu Skin. Bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cũng có thể 
truy cập thông tin cá nhân của Nhà Liên Kết Thương Hiệu theo mục đích của Hợp Đồng này. 

Ngoại trừ các điều được nêu ở trên và trong Chính Sách Bảo Mật, Nu Skin sẽ không tiết lộ, bán, chuyển 
nhượng, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của 
bạn trừ khi luật pháp yêu cầu. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin bắt buộc theo yêu cầu tại Hợp Đồng 
này, rất tiếc, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các đặc quyền với tư cách thành viên Khách Hàng Thân 
Thiết. Bạn có thể xem Chính sách bảo mật của chúng tôi trên website: https://www.nuskin.com/con-
tent/nuskin/vi_VN/corporate/privacy_policy.html. 

Bằng cách cung cấp thông tin liên lạc chi tiết theo Hợp Đồng này, bạn đồng ý rằng Nu Skin và Nhà Liên Kết 
Thương Hiệu có thể gọi điện, gửi email, fax và gửi tin nhắn văn bản cho mục đích quảng cáo và tiếp thị.

Bằng cách ký tên vào Hợp Đồng này, bạn đồng ý rằng Nu Skin có thể thu thập, sử dụng, xử lý và cung cấp 
thông tin cá nhân của bạn theo mẫu này cho mục đích quản lý liên quan đến các vấn đề được đề cập trên đây. 
Bạn xác nhận rằng đã đọc và hiểu đầy đủ các điều khoản được quy định trong chính sách bảo mật của Nu Skin 
và đồng ý với việc thu thập, sử dụng, xử lý và cung cấp thông tin cá nhân của Nu Skin theo cách được nêu 
trong đó. Bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi Quy Trình Bảo Mật trong phạm vi các nghĩa vụ áp dụng đối với 
bạn.

4. Lợi ích của Người Bảo Trợ theo Kế Hoạch Trả Thưởng
Khách Hàng Thân Thiết hiểu rằng Người Bảo Trợ và Nhà Liên Kết Thương Hiệu tuyến trên của Khách Hàng 
Thân Thiết được hưởng các lợi ích theo Kế Hoạch Trả Thưởng của Nu Skin Việt Nam theo các điều khoản của 
kế hoạch đó.

5. Sửa đổi Hợp Đồng 
Nu Skin Việt Nam có quyền sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Hợp Đồng và có nghĩa vụ thông báo cho Khách 
Hàng Thân Thiết ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày áp dụng sửa đổi Hợp Đồng. Khách Hàng Thân Thiết có 
thể phản đối các sửa đổi đó bằng cách gửi một thông báo bằng văn bản cho Nu Skin Việt Nam và khi đó Nu 
Skin Việt Nam sẽ chấm dứt Hợp Đồng này khi nhận được thông báo phản đối này. Tuy nhiên, nếu Nu Skin Việt 
Nam vẫn chưa nhận được thông báo phản đối của Khách Hàng Thân Thiết bằng văn bản trong thời hạn 07 
(bảy) ngày làm việc kể từ ngày Nu Skin Việt Nam thông báo về việc sửa đổi, Nu Skin Việt Nam được coi rằng 
Khách Hàng Thân Thiết đã chấp nhận các sửa đổi đó. Thông qua việc tiếp tục mua sản phẩm từ Nu Skin Việt 
Nam, Khách Hàng Thân Thiết đồng ý với Hợp Đồng hiện hành sửa đổi theo từng thời điểm.

6. Hiệu lực của Hợp Đồng
Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày cả Nu Skin Việt Nam và Khách Hàng Thân Thiết ký cho đến ngày Nu Skin Việt 
Nam hoặc Khách Hàng Thân Thiết chấm dứt Hợp Đồng này căn cứ theo điều khoản của Hợp Đồng này. 

Bằng việc ký kết tại đây, bạn đồng ý với những quy định và điều khoản chung của Hợp Đồng này. 

Chữ ký của Khách Hàng Thân Thiết Thay mặt và đại diện cho
Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

Bà Ong-ea Panaudomsin
Tổng Giám Đốc 

Chữ ký của Vợ/Chồng (nếu có)

Ngày Ngày

Vui lòng ký đủ 2 liên hợp đồng


