
 
 

      Đơn Đăng Ký Tham Gia Chương Trình ARO 

                     (dành cho Khách Hàng Thân Thiết) 

Phần I: ĐƠN ĐẶT HÀNG ARO MỚI hoặc BẢN SỬA ĐỔI ĐƠN ĐẶT HÀNG 
 
Vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp:  
❑ Đơn Đặt Hàng ARO đầu tiên   ❑Bản sửa đổi Đơn Đặt Hàng ARO 
                                                                                   Tóm tắt nội dung sửa đổi: ______________________________ 
 
Tôi là Khách Hàng Thân Thiết của Nu Skin Việt Nam với các thông tin như sau: 

Họ và tên:  Mã số KHTT: 

VN _____________ 

 Số ARO: 

______________ 
Điện thoại liên hệ:   

 
Tôi đã đọc kỹ các điều khoản và điều kiện chung và đồng ý tham gia Chương Trình ARO của Nu Skin Việt Nam 
để mua sản phẩm tự động hàng tháng với các thông tin sau: 

Họ tên người nhận hàng:      Điện thoại liên hệ: 

……………………………………………………………………………………………….         ……………………………………………………………. 

Địa chỉ nhận hàng: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sản phẩm đặt mua theo Chương Trình ARO với tối thiểu 50PV (chỉ chọn theo danh sách sản phẩm ARO theo 
như công bố): 

STT SKU SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG 

1    

2    

3    

4    

5    

 
Sửa đổi Sản phẩm đặt mua theo ARO với tối thiểu 50PV (chỉ chọn theo danh sách sản phẩm ARO theo như 
công bố): 

Chỉ áp dụng cho Sửa đổi ARO SKU SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG 

❑ Đặt bổ sung    

   

 

❑ Hủy đặt 

   

   



 
 

 
Phương thức thanh toán: Tôi đồng ý áp dụng cả 02 phương thức thanh toán như sau: 
- Bằng hình thức thanh toán trực tiếp tại văn phòng Nu Skin Việt Nam hoặc thanh toán trực tuyến, hoặc 
- Bằng hình thức tự động trích nợ qua Visa/Master được chỉ định của tôi vào ngày 15 hàng tháng (nếu tôi 

không đặt bất kỳ đơn ARO nào trong khoảng thời gian từ ngày 5 – ngày 14 hàng tháng). Tôi đồng ý rằng công 
ty Nu Skin Việt Nam được phép tự động khấu trừ qua thẻ Visa/Master của tôi để thanh toán cho việc đặt 
mua hàng theo thông tin sau đây của tôi:   
 

 Số thẻ:                 
 
   

Ngày hết hạn:   /   /     

 

         Ngân hàng: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

                Tên chủ thẻ*: ………………………………………………………………………………………………………… 
         (* Chủ thẻ phải là Khách Hàng Thân Thiết đứng tên đơn đăng ký này) 

 
Bằng việc ký kết tại đây, tôi đồng ý tham gia Chương trình ARO với những quy định và điều khoản chung của 
Chương Trình ARO và các nội dung sửa đổi Đơn Đặt Hàng ARO (nếu có). Tôi hiểu và đồng ý rằng: 

I. Tôi sẽ không dự trữ hoặc cộng dồn sản phẩm, và vì vậy, sẽ không mua sản phẩm nhiều hơn nhu cầu hợp 
lý của khách hàng bán lẻ của tôi. Tôi hiểu rằng sản phẩm được mua với mục đích bán lẻ trong phạm vi 
Việt Nam và cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân. 

II. Tôi đồng ý những thông tin cá nhân của tôi trong Đơn Đăng Ký này và/hoặc Đơn Đặt Hàng ARO kèm theo 
bản sửa đổi (nếu có) có thể sẽ được lưu giữ, sử dụng và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. Tôi xác nhận đã đọc các quy định về việc thông tin cá nhân của tôi được lưu giữ, sử dụng 
và cung cấp trong Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Khách Hàng Thân Thiết Nu Skin Việt Nam. 
 

Phần II: Điều khoản và điều kiện chung 
 
Đơn Đăng Ký tham gia Chương trình ARO dành cho Khách Hàng Thân Thiết (sau đây gọi là “Đơn Đăng Ký”) là 
thỏa thuận giữa Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (“Nu Skin Việt Nam”) và tôi, Khách Hàng Thân Thiết 
của Nu Skin Việt Nam.  
Chương Trình ARO là một chương trình bán hàng, theo đó, Khách Hàng Thân Thiết của Nu Skin Việt Nam, tham 
gia đặt liên tục mỗi tháng (“Đơn Đặt Hàng ARO”) và tuân thủ những điều kiện mua hàng, thanh toán của chương 
trình này để nhận được những lợi ích nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn các lợi ích sau: 

(i) Đặt hàng với giá ưu đãi (chỉ đối với các sản phẩm thuộc Chương Trình ARO theo như công bố) 
(ii) Các đơn hàng ARO sẽ được miễn phí vận chuyển hàng. 
(iii) Các chương trình ưu đãi đăc biệt khác dành riêng cho thành viên ARO, nếu có, theo như công bố.  
 

Lợi ích của Chương Trình ARO có thể được thay đổi và sẽ được Nu Skin Việt Nam thông báo tới người tham gia 
trước thời điểm áp dụng ít nhất 30 ngày. 
 
Bằng việc ký vào Đơn Đăng Ký này, tôi đồng ý tham gia Chương Trình ARO với những điều kiện và điều khoản 
như sau: 
 
A. Tôi hiểu và đồng ý rằng, đơn đặt hàng theo Chương Trình ARO này sẽ được tự động lặp lại và áp dụng cho 
các tháng kế tiếp kể từ tháng Đơn Đăng Ký được ký kết trừ khi tôi có văn bản yêu cầu thay đổi sản phẩm đặt 
hàng hợp lệ. Nu Skin Việt Nam sẽ xử lý đơn hàng của tôi theo phương thức thanh toán và giao hàng đã được 
chỉ định tại Phần I của Đơn Đăng Ký này. 
 
Văn bản yêu cầu thay đổi sản phẩm đặt hàng hợp lệ phải được gửi tới Nu Skin Việt Nam và Nu Skin Việt Nam 
nhận được ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày Nu Skin Việt Nam được chỉ định vận chuyển hàng tới tôi 
(“Ngày Bắt Đầu Giao Hàng”). 



 
 

 
Nếu Nu Skin Việt Nam nhận được văn bản yêu cầu thay đổi sản phẩm đặt hàng của tôi sau thời hạn 07 (bảy) 
ngày làm việc trước Ngày Bắt Đầu Giao Hàng, Nu Skin Việt Nam sẽ áp dụng những thay đổi sản phẩm đặt hàng 
được nêu tại văn bản yêu cầu của tôi trong tháng đặt hàng tiếp theo tương ứng. 
 
B. Tôi hiểu và đồng ý rằng, trong Chương Trình ARO, tôi chỉ có thể đặt hàng một số sản phẩm nhất định được 
Nu Skin Việt Nam thông báo tại văn phòng và trên trang web chính thức của Nu Skin Việt Nam. Danh sách sản 
phẩm trong Chương Trình ARO có thể được Nu Skin Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông báo tới người tham gia 
trước thời điểm áp dụng ít nhất 30 ngày. 
 
C. Đơn Đặt Hàng ARO sẽ được thanh toán định kỳ hàng tháng theo Ngày Bắt Đầu Giao Hàng bằng hình thức 
thanh toán mà tôi đã cung cấp theo Đơn Đăng Ký này. Tôi cam kết cung cấp đầy đủ và chính xác cho Nu Skin 
Việt Nam các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Nu Skin Việt Nam để thực hiện thanh toán thành công. Trong 
trường hợp tôi thanh toán theo phương thức khác và được Nu Skin Việt Nam chấp thuận, tôi cam kết cung cấp 
đầy đủ và chính xác cho Nu Skin Việt Nam tất cả các thông tin cần thiết và bất kỳ thông tin bổ sung nào theo 
yêu cầu của Nu Skin Việt Nam. 
 
D. Tôi hiểu và đồng ý rằng, các sản phẩm tôi đặt hàng thành công theo Đơn Đăng Ký này sẽ được giao cho tôi 
trong vòng 01 (một) đến 03 (ba) ngày làm việc kể từ Ngày Bắt Đầu Giao Hàng. Nếu Ngày Bắt Đầu Giao Hàng rơi 
vào chủ nhật/ngày nghỉ lễ, ngày bắt đầu giao hàng thực tế sẽ là ngày làm việc kế tiếp. Nu Skin Việt Nam cam kết 
rằng mọi sản phẩm sẽ được giao cho tôi trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu giao hàng thực tế. 
 
E. Tôi hiểu và đồng ý rằng, một số hoặc tất cả các sản phẩm tôi đã đặt hàng trước có thể không cung cấp được 
cho tôi do hết hàng, đình chỉ, hoặc các lý do khác không liên quan đến tôi. Trong trường hợp này, Nu Skin Việt 
Nam sẽ thông báo kịp thời cho tôi ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước Ngày Bắt Đầu Giao Hàng về sự thay đổi 
này và tiếp tục chuyển đến tôi các sản phẩm còn lại tôi đã đặt hàng (nếu có) trừ khi tôi gửi văn bản thay đổi sản 
phẩm đặt hàng tới Nu Skin Việt Nam ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước Ngày Bắt Đầu Giao Hàng. Số tiền tôi 
phải thanh toán và/hoặc phí giao hàng hoặc các khoản phí phát sinh khác (nếu có) sẽ được tự động điều chỉnh 
theo sản phẩm mà tôi đã đặt mua thành công trên thực tế. 
 
F. Tôi hiểu và đồng ý rằng, giá của các sản phẩm mà tôi đã đặt hàng theo Đơn Đăng Ký này có thể thay đổi do 
việc đóng gói lại, cải tiến sản phẩm, hoặc các lý do khác. Khi thay đổi giá sản phẩm, Nu Skin Việt Nam sẽ thông 
báo cho tôi ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc trước Ngày Bắt Đầu Giao Hàng về sự thay đổi này và, trừ khi tôi 
gửi văn bản từ chối sự thay đổi này và gửi tới Nu Skin Việt Nam chậm nhất là 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày 
có hiệu lực của sự thay đổi giá, tôi được xem như đồng ý với sự thay đổi này. Nu Skin Việt Nam tiếp tục chuyển 
cho tôi các sản phẩm quy định tại Đơn Đăng Ký với giá sửa đổi và tôi đã đồng ý để mua các sản phẩm với mức 
giá điều chỉnh. 
  
G. Khi chọn thanh toán bằng hình thức tự động trích nợ qua thẻ Visa/Master trực tuyến, tôi xác nhận rằng tôi 
đã ủy quyền bằng văn bản cho Nu Skin Việt Nam tự động trích nợ qua thẻ Visa/Master trực tuyến của tôi với 
các thông tin được nêu tại Phần 1 của Đơn Đăng Ký này để thanh toán định kỳ hàng tháng cho Nu Skin Việt Nam 
theo Đơn Đăng Ký này.  
 
Nếu tôi chọn thanh toán bằng các phương thức khác và được Nu Skin Việt Nam chấp thuận, tôi hiểu rằng, việc 
chấp thuận thanh toán bằng phương thức khác chỉ có giá trị tạm thời cho lần đặt hàng tương ứng mà không 
phải là sửa đổi phương thức thanh toán cho những lần đặt hàng tiếp theo theo Đơn Đăng Ký. Trong trường hợp 
đó, Nu Skin Việt Nam sẽ không được thu thêm các khoản tiền nào ngoài trừ những khoản tôi phải thanh toán 
theo Đơn Đăng Ký này. 
 
H. Tôi hiểu rằng các điều khoản và điều kiện trong Đơn Đăng Ký này không thay thế hoặc sửa đổi bất kỳ các điều 
khoản và điều kiện nào của Hợp Đồng Tham gia chương trình Khách Hàng Thân Thiết . Trong trường hợp Hợp 
đồng Tham gia chương trình Khách Hàng Thân Thiết  bị chấm dứt, hiệu lực của Đơn Đăng Ký này cũng sẽ bị chấm 
dứt mà không phải thông báo trước.  



 
 

  
I. Tôi hiểu rằng việc đổi và trả tất cả các sản phẩm đặt hàng theo Chương Trình ARO này sẽ phù hợp với các 
chính sách đổi và trả hàng như quy định của Nu Skin Việt Nam. 
  
J. Nu Skin Việt Nam sẽ chịu chi phí và thời gian quản lý để lưu giữ sản phẩm đã mua nhưng vẫn chưa được giao 
cho tôi. Theo đó, tôi đồng ý rằng TRONG TRƯỜNG HỢP:  
 
(i) tôi sẽ đến nhận hàng trực tiếp nhưng tôi đã không lấy hoặc quên nhận hàng theo Chương Trình ARO trong 
vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày mua; hoặc 
 
(ii) tôi đã đặt hàng Nu Skin Việt Nam và Nu Skin Việt Nam đã đồng ý giao sản phẩm cho tôi nhưng Nu Skin Việt 
Nam không thể giao các sản phẩm cho tôi do địa chỉ giao hàng hoặc tên người nhận do tôi cung cấp không chính 
xác hoặc không đầy đủ, và tôi không thể nhận được sản phẩm của Nu Skin Việt Nam trong thời hạn 30 (ba mươi) 
ngày kể từ ngày mua;  
 
THÌ khi hết thời gian nêu trên, Nu Skin Việt Nam sẽ hủy đơn hàng của tôi về các sản phẩm đó và hoàn trả cho 
tôi số tiền đã trả cho sản phẩm đó theo quy định tại Nu Skin Việt Nam, mà không cần thông báo với tôi. 
 
K. Tôi hiểu rằng Nu Skin Việt Nam có quyền thông báo trước cho tôi ba mươi (30) ngày làm việc để thực hiện 
bất kỳ sửa đổi Đơn Đăng Ký này. Tôi có thể phản đối các sửa đổi đó bằng cách gửi một thông báo bằng văn bản 
cho Nu Skin Việt Nam và đơn phương chấm dứt Đơn Đăng Ký này. Tuy nhiên, nếu Nu Skin Việt Nam vẫn chưa 
nhận được thông báo phản đối của tôi 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 tôi đã chấp nhận các sửa đổi đó. 
 
L. Nu Skin Việt Nam có quyền đơn phương chấm dứt Đơn Đăng Ký này ngay mà không phải thông báo trước 
trong trường hợp tôi vi phạm bất kỳ điều kiện và điều khoản cơ bản nào của Đơn Đăng Ký. Tôi có quyền đơn 
phương chấm dứt Đơn Đăng Ký này bằng cách gửi văn bản thông báo chấm dứt cho Nu Skin Việt Nam ít nhất 
30 (ba mươi) ngày làm việc trước ngày tôi mong muốn chấm dứt thời hạn của Đơn Đăng Ký này. 
 
Nếu Đơn Đăng Ký này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, tôi có quyền đề xuất tham gia lại Chương Trình ARO bằng 
cách ký kết với Nu Skin Việt Nam một Đơn Đăng Ký ARO khác nhưng Nu Skin Việt Nam có toàn quyền đồng ý 
hoặc từ chối Đơn Đăng Ký mới đó. 
 
M. Đơn Đăng Ký có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày Nu Skin Việt Nam hoặc tôi đơn phương hoặc thỏa thuận 
chấm dứt đăng ký chương trình tùy vào thời điểm nào xảy ra trước.  
 
 
Khách Hàng Thân Thiết ký tên 
 
 
 
 
 
Họ và tên: _______________________________________ 
 
Ngày:        _______________________________________ 


