
Nhà Phân Phối có thể đặt đơn hàng thông qua một số hình thức sau:

❑ Đặt hàng qua email: dathang@nuskin.com

❑ Đặt hàng qua  website: www.nuskin.com/vn

❖ Lưu ý:

➢ Các đơn hàng đặt qua web hình thức chuyển khoản phải thanh toán trong vòng 3 ngày kể từ

ngày đặt hàng. Đối với ngày cuối tháng, phải thực hiện chuyển khoản trong ngày, nếu không

đơn hàng sẽ bị hủy.

➢ Thông tin địa chỉ giao hàng/Tên & số đt người nhận phải được cung cấp trên đơn hàng để

đảm bảo hàng được giao đúng nơi

➢ Ngày tính doanh số của đơn hàng được tính theo ngày đơn hàng được xử lý ngay khi công

ty nhận tiền chuyển khoản, không tính theo ngày đặt hàng.

➢ Khi chuyển khoản, ghi rõ nội dung: “Thanh toán cho đơn hàng của NPP Mã số ……, số

đơn hàng……., ngày ……….”. (Số đơn hàng sẽ do nhân viên Nu Skin cung cấp khi Nhà

Phân Phối gọi xác nhận đơn hàng). Nhà Phân Phối vui lòng cung cấp đầy đủ chi tiết nội 

dung thanh toán để công ty có thể dễ dàng xác định đơn hàng. 

➢ Công ty chỉ xử lý đơn hàng khi nhận được số tiền thanh toán vào tài khoản của Nu Skin với 

đầy đủ thông tin thanh toán như yêu cầu. 

➢ Công ty không chịu trách nhiệm bất cứ trường hợp nào chuyển nhầm tài khoản hoặc không 

đầy đủ thông tin.

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG CHUYỂN KHOẢN

mailto:dathang@nuskin.com


THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tên ngân hàng Địa chỉ ngân hàng Số tài khoản

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế (VIB) – Chi nhánh TP HCM 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, HCM 898 704 06 123 1111

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh 

TP HCM

29 Bến Chương Dương, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

HCM

007 100 070 4142

Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Nguyễn Văn 

Trỗi

23 Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Quận Phú Nhuận, HCM 137 876 899

Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn (Agribank) 

– Chi nhánh Chợ Lớn

43 Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Quận 5, HCM 6220 2010 10090

Nhà Phân Phối có thể chuyển khoản thanh toán đơn hàng vào một trong 4 ngân hàng sau:

Tên Chủ Tài Khoản: CÔNG TY TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM

Địa Chỉ Chủ Tài Khoản: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Quận 3, TP HCM


