
1 Hoàn Trả Và Đổi Sản Phẩm  

1.1 Chính Sách Hoàn Trả Sản Phẩm   

(a)  Theo yêu cầu của bạn, Công Ty sẽ mua lại các Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ Trợ 

Kinh Doanh mà Công Ty đã bán/phân phối cho bạn, nếu các điều kiện sau đây 

được thỏa mãn: 

- Yêu cầu của bạn về việc mua lại Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh 

Doanh phải được thực hiện trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 

đặt hàng nhưng không trái quy định tại Điều 26 của Nghị Định 

42/2014/NĐ-CP; và 

- Sản Phẩm được hoàn trả chưa hết hạn sử dụng và vẫn còn nguyên bao 

bì, tem nhãn (nếu có áp dụng) vào thời điểm hoàn trả. 

Trong trường hợp chấm dứt Vai Trò Nhà Phân Phối của bạn, Công Ty sẽ, theo 

yêu cầu của bạn, mua lại các Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh mà bạn 

đã mua hoặc nhận từ Công Ty nếu các điều kiện sau đây được thỏa mãn: 

- Yêu cầu của bạn phải được thực hiện trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể 

từ ngày bạn nhận Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh từ Công 

Ty; và 

- Sản Phẩm được hoàn trả chưa hết hạn sử dụng và vẫn còn nguyên bao 

bì, tem nhãn (nếu có áp dụng) vào thời điểm hoàn trả. 

Trong trường hợp Công Ty cho phép bạn hoàn trả lại Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ 

Trợ Kinh Doanh phù hợp với các quy định nêu trên, Công Ty sẽ, sau khi trừ đi 

các chi phí hành chính (nếu có) không vượt quá 10% giá mua hàng hóa, hoàn lại 

cho bạn ít nhất 90% số tiền mà bạn đã trả để nhận được hàng hóa bị hoàn trả, 

cộng với các loại thuế áp dụng đã được bạn chi trả, và trừ đi Các Khoản Tiền 

Thưởng cho các Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh mà bạn hoàn trả.   

Bạn chỉ có thể hoàn trả lại các Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh mà 

trước đó bạn đã trực tiếp mua/nhận được từ Công Ty. Công Ty không hoàn trả 

cho bạn các chi phí vận chuyển đầu tiên (phát sinh vào thời điểm bạn mua hàng) 

cho các Sản Phẩm mà bạn hoàn trả. Để Công Ty có thể khấu trừ chính xác Các 

Khoản Tiền Thưởng tương ứng của các Sản Phẩm hoàn trả, bạn phải giữ lại số 

đơn đặt hàng trên hóa đơn. Bạn phải cung cấp số đơn đặt hàng cho Công Ty tại 

thời điểm bạn yêu cầu được hoàn tiền. Bạn cũng có thể hoàn trả các Sản Phẩm 

đơn lẻ mà sản phẩm đó được mua theo một bộ hoặc một gói sản phẩm. Việc 

hoàn tiền đối với trường hợp chấm dứt Vai Trò Nhà Phân Phối sẽ được thực 



hiện bằng phương thức chuyển khoản, hoặc bằng phương thức khác mà Công 

Ty cho rằng hợp lý nếu Công Ty cho rằng phương thức chuyển khoản là bất khả 

thi, bất kể phương thức thanh toán ban đầu là gì, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác. Đối với các trường hợp khác, việc hoàn tiền sẽ được thực hiện 

thông qua hình thức cấp một khoản ghi nợ tại Công Ty, hoặc bằng phương thức 

khác mà Công Ty cho rằng hợp lý nếu Công Ty cho rằng phương thức chuyển 

khoản là bất khả thi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khoản ghi nợ tại 

Công Ty có thể được sử dụng để mua Sản Phẩm. Việc hoàn trả Sản Phẩm có 

thể ảnh hưởng đến Các Khoản Tiền Thưởng và cấp bậc của bạn, và nếu Các 

Khoản Tiền Thưởng đã được trả cho các Sản Phẩm hoàn trả, thì Công Ty sẽ trừ 

đi Các Khoản Tiền Thưởng đó như quy định tại Mục 6.9 dưới đây của Chương 2 

này. Công Ty không hoàn lại tiền cho các Sản Phẩm hoặc Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh 

Doanh đã được mua từ Nhà Phân Phối khác. Bạn phải yêu cầu hoàn tiền trực 

tiếp từ Nhà Phân Phối đã bán các Sản Phẩm hoặc Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh 

đó cho bạn. 

(b) (Không Áp Dụng) 

1.2 Quy Định về Đổi Sản Phẩm Được Mua Trực Tiếp từ Công Ty 

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Công Ty sẽ đổi các Sản Phẩm đã mua trực 

tiếp từ Công Ty nếu các Sản Phẩm đó đã bị gửi nhầm, hoặc bị lỗi, nếu bạn thông báo 

cho Công Ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua. Nếu việc đổi hàng không thể thực 

hiện được, Công Ty có thể sẽ cấp cho bạn (i) một khoản ghi nợ tương ứng với giá trị 

của các Sản Phẩm được đổi lại; khoản ghi nợ này có thể được sử dụng để mua các 

Sản Phẩm khác, hoặc (ii) hoàn lại toàn bộ tiền theo giá mua.  

1.3 Quy Trình Để Được Hoàn Lại Tiền hoặc Đổi Sản Phẩm 

Bạn phải tuân thủ các quy trình như sau để được hoàn lại tiền hoặc đổi Sản Phẩm: 

(a) (Không áp dụng); 

(b) Công Ty sẽ cung cấp cho bạn quy trình và địa điểm chính xác để hoàn trả các 

Sản Phẩm. Công Ty sẽ không hoàn lại chi phí vận chuyển đầu tiên (phát sinh khi 

bạn mua hàng) đối với các Sản Phẩm mà bạn hoàn trả. Bạn phải thanh toán 

toàn bộ các chi phí chuyển trả Sản Phẩm, trừ trường hợp Sản Phẩm được 

hoàn trả theo yêu cầu thu hồi của Công Ty do có khiếm khuyết hoặc theo 

các chính sách bảo hành mà Công Ty áp dụng đối với các Sản Phẩm đó; và 

(c) Các quy trình ở những khu vực thuộc thẩm quyền tài phán khác nhau có thể có 

các yêu cầu khác nhau theo quy định của pháp luật.  



1.4 Chính Sách đối với Sản Phẩm Không Được Nhận 

Tôi hiểu rằng Công Ty sẽ phải chịu các chi phí và thời gian quản lý để lưu giữ Sản 

Phẩm Nu Skin và/hoặc Các Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh mà Tôi đã mua/yêu cầu cung 

cấp nhưng chưa nhận và/hoặc chưa được chuyển giao cho Tôi.  

Theo đó, Tôi đồng ý rằng TRONG TRƯỜNG HỢP: 

1) Trong trường hợp việc nhận hàng hóa phải được thực hiện bởi Tôi và Tôi không đến 

nhận bất kỳ Sản Phẩm Nu Skin nào và/hoặc Các Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh mà Tôi 

đã mua từ Công Ty/yêu cầu Công Ty cung cấp trong vòng bảy (07) ngày từ ngày 

mua/yêu cầu, Công Ty sẽ giao Sản Phẩm Nu Skin và/hoặc Các Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh 

Doanh đến địa chỉ mà Tôi đã cung cấp với chi phí giao hàng hợp lý và nếu Sản Phẩm 

Nu Skin và/hoặc Các Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh đó không thể giao đến Tôi và Tôi 

không nhận hàng từ Công Ty với bất cứ lý do gì trong vòng ba (03) tháng từ ngày mua 

hàng; hoặc  

2) Trong trường hợp Tôi yêu cầu Công Ty và Công Ty đồng ý giao Sản Phẩm Nu Skin 

và/hoặc Các Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh đến Tôi nhưng Công Ty không thể giao Sản 

Phẩm Nu Skin và/hoặc Các Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh đó cho Tôi vì có sự sai sót 

hoặc không đầy đủ về địa chỉ nhận hàng hoặc tên người nhận không tồn tại như Tôi đã 

cung cấp, và Tôi không thực hiện việc nhận Sản Phẩm Nu Skin và/hoặc Các Tài Liệu 

Hỗ Trợ Kinh Doanh trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày mua hàng, 

THÌ khi hết thời hạn ba (03) tháng nêu trên, Công Ty sẽ hủy bỏ các đơn hàng của Tôi 

đối với Sản Phẩm Nu Skin và/hoặc Các Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh mà không cần 

phải hỏi ý kiến, gửi thông báo hoặc cung cấp bất kỳ sự giải thích nào cho Tôi, và sẽ 

hoàn trả cho Tôi 92% giá mua hàng sau khi trừ đi các chi phí quản lý hành chính tương 

đương với 8% giá mua hàng, cộng với các khoản thuế áp dụng mà Tôi đã chi trả và trừ 

đi Các Khoản Tiền Thưởng. Nếu Các Khoản Tiền Thưởng đã được chi trả cho Sản 

Phẩm Nu Skin đó thì Công Ty sẽ trừ bớt Các Khoản Tiền Thưởng của Tôi theo quy 

định tại Mục 6.9 của Chương 2 của Quy Tắc Hoạt Động, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác.  

 


