
Hoàn Lại Tiền và Trả Lại Sản Phẩm Nu Skin khi Chấm Dứt Vai Trò Nhà Phân Phối (DA, Phần 
C, Mục 3)

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp Hợp Đồng Nhà Phân Phối, Tôi có thể nhận lại được 100% tiền hoàn lại 
cho việc đặt mua Bộ Tài Liệu Kinh Doanh theo yêu cầu và sau thời điểm này là 90% tiền hoàn lại theo các 
quy định về hoàn lại tiền trong Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Thành Viên. Tùy theo bất kz hạn chế nào 
trong chính sách hoàn lại tiền được nêu hoặc các điều khoản đặc biệt được công bố vào thời điểm mua 
hàng, tất cả Sản Phẩm Nu Skin chưa mở và còn có thể bán lại, được hoàn trả trong vòng 12 tháng kể từ 
ngày đặt hàng của Tôi có thể được áp dụng hoàn lại 90%, trừ đi Các Khoản Tiền Thưởng. Trong trường hợp 
chấm dứt Vai Trò Nhà Phân Phối của tôi, Tôi có thể trả lại Công Ty bất kz Sản Phẩm Nu Skin chưa mở và còn 
có thể bán lại được mà Tôi mua trước đây từ Nu Skin Việt Nam theo chính sách hoàn lại tiền được nêu trong 
Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối và quy định pháp luật Việt Nam về bán hàng đa cấp.

Chính Sách Hoàn Trả Sản Phẩm (P&P, Chương 2, Mục 4.1) – cụ thể hóa nội dung quy định 
tại DA

Trừ trường hợp có văn bản pháp luật quy định khác, Công Ty sẽ hoàn trả cho bạn 90% giá mua cộng với 
các khoản thuế áp dụng đã được bạn chi trả, trừ đi các Khoản Tiền Thưởng nếu có, đối với các Sản Phẩm 
và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh còn nguyên vẹn và vẫn có thể bán lại/phân phối lại được do Công Ty đã 
bán/phân phối. Bạn phải hoàn trả các Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh trong vòng 12 tháng kể từ 
ngày đặt hàng.
Trong trường hợp chấm dứt Vai Trò Nhà Phân Phối của bạn, bạn có thể hoàn trả cho Công Ty bất kz các 
Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh còn nguyên vẹn và có thể bán lại/phân phối lại mà bạn đã mua 
hoặc nhận được trước đó từ Công Ty, nếu thỏa các điều kiện sau đây:
- Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh được hoàn trả còn trong tình trạng có thể bán lại/phân phối lại 
được theo cùng những mục đích sử dụng ban đầu như vào thời điểm bạn mua hàng/nhận được;
- Bạn phải hoàn trả Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh cho Công Ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
bạn nhận Sản Phẩm từ Công Ty;
- Sản Phẩm không hết hạn sử dụng vào thời điểm hoàn trả;
- Không phải Sản Phẩm theo mùa;
- Không phải Sản Phẩm dùng để khuyến mại.
Trong trường hợp Công Ty cho phép bạn hoàn trả lại Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh khi bạn chấm 
dứt Vai Trò Nhà Phân Phối của mình phù hợp với các quy định nêu trên, Công Ty sẽ hoàn lại tiền cộng với 
các loại thuế áp dụng đã được bạn chi trả trừ đi Các Khoản Tiền Thưởng và những chi phí hành chính nếu 
có (những chi phí này sẽ không vượt quá 10% tổng số tiền bạn đã thanh toán đối với các mặt hàng bị trả 
lại), cho các Sản Phẩm và Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh chưa mở và có thể bán lại mà bạn hoàn trả lại khi 
chấm dứt Vai Trò Nhà Phân Phối.
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. Phương 
thức hoàn tiền sẽ áp dụng là chuyển khoản qua ngân hàng. Thay cho việc hoàn lại tiền, Công Ty có thể chọn 
lựa hình thức thay thế khác như cấp một khoản ghi nợ để mua Sản Phẩm (hình thức này không áp dụng 
đối với trường hợp hoàn tiền khi chấm dứt Vai Trò Nhà Phân Phối hoặc trường hợp Công Ty thu hồi lại các 
Sản Phẩm bị lỗi). 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 của bạn. Công Ty không hoàn lại tiền cho các Sản Phẩm hoặc Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh 
Doanh đã mua từ Nhà Phân Phối khác. Bạn cần 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.

Quy Định về Đổi Sản Phẩm Được Mua Trực Tiếp từ Công Ty (P&P, Chương 2, Mục 4.2)

Trừ trường hợp có văn bản pháp luật 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, định mức tín dụng này có thể sử dụng 
để mua các Sản Phẩm khác, hoặc (ii) hoàn lại toàn bộ tiền theo giá mua.

Quy Trình Để Được Hoàn Lại Tiền hoặc Đổi Sản Phẩm (P&P, Chương 2, Mục 4.3)

Bạn cần tuân thủ các quy trình như sau để được hoàn lại tiền hoặc đổi Sản Phẩm:
a) Bạn phải được chấp thuận cho việc hoàn trả dưới hình thức được cấp một mã số Cấp Phép Hoàn Trả 
Hàng Hóa Đã Mua (“RMA”) trước khi bạn gửi trả hàng lại cho Công Ty. Mã số này có thể nhận được qua 
điện thoại hoặc bằng văn bản, và việc chuyển trả hàng thực tế phải được gửi kèm với mã số RMA (Hướng 
Dẫn về Vận Chuyển (08) 3932 4300);
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 cần thanh toán toàn bộ các chi phí chuyển trả Sản Phẩm (ngoại trừ trường hợp Sản Phẩm bị thu 
hồi do khiếm khuyết hoặc theo các chính sách bảo đảm mà Công Ty áp dụng đối với các Sản Phẩm đó);
c) Các Sản Phẩm đã gửi tới Công Ty mà không có mã số RMA sẽ không đạt yêu cầu để hoàn lại tiền hoặc 
đổi Sản Phẩm và sẽ được chuyển trả lại cho bạn với chi phí chuyển trả do bạn thanh toán; và
d) Các quy trình ở những khu vực thuộc thẩm quyền tài phán khác nhau có thể có các yêu cầu khác được 
ấn định bởi quy định pháp luật.

Ủy Quyền Chuyển Giao Thông Tin Cá Nhân (DA, Phần E, Mục 2)

Để Nu Skin có thể hỗ trợ cho Vai Trò Nhà Phân Phối Nu Skin của tôi, Tôi ủy quyền cho Nu Skin chuyển giao 
và sử dụng thông tin cá nhân và/hoặc thông tin bí mật, mà (a) Tôi đã cung cấp cho Nu Skin Việt Nam có liên 
quan tới vai trò Nhà Phân Phối của Tôi và Mạng Lưới Tuyến Dưới, hoặc (b) thông tin đó được khai thác và 
phát triển từ hoạt hộng của Tôi với vai trò là một Nhà Phân Phối, với (i) công ty mẹ hoặc các công ty thành 
viên của Nu Skin bất kể ở khu vực nào, (ii) và các Nhà Phân Phối độc lập tuyến trên của Tôi để đảm bảo sự 
hỗ trợ thích hợp của tuyến trên và (iii) các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu luật pháp yêu cầu. Tôi cũng 
ủy quyền cho Nu Skin được sử dụng thông tin cá nhân của Tôi cho các tài liệu tiếp thị và công nhận Nhà 
Phân Phối.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân (P&P, Chương 12, Mục 2.1)

Công Ty nhận biết và có trách nhiệm đối với các lo ngại của bạn liên quan tới cách thức mà thông tin về bạn 
được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn trở thành một Nhà Phân Phối. Công Ty tôn trọng quyền riêng tư 
của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của các Nhà Phân Phối. Công Ty thu thập thông tin từ bạn và 
lưu giữ các thông tin cá nhân nhất định về bạn nhằm mục đích mang đến cho bạn sự hỗ trợ, các lợi ích khi 
trở thành một Nhà Phân Phối, và để liên lạc và thông tin cho bạn về (i) các Sản Phẩm và các chương trình 
khuyến mại hiện có, (ii) Vai Trò Nhà Phân Phối và các Hệ Thống Tuyến Dưới của bạn, (iii) Các Khoản Tiền 
Thưởng, và (iv) các vấn đề hoạt động kinh doanh có liên quan khác. Tất cả các thông tin do bạn cung cấp 
sẽ được Công Ty lưu giữ tại các trụ sở ở Hoa Kỳ, các văn phòng chính của Công Ty tại khu vực, và/hoặc 
tại các công ty thành viên tại Quốc Gia Cư Trú của bạn. Bạn có quyền tiếp cận và chỉnh sửa các thông tin 
cá nhân của bạn hiện được Công Ty lưu giữ bằng cách liên lạc với trung tâm hỗ trợ tại Quốc Gia Cư Trú của 
bạn.

Ủy Quyền Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn (P&P, Chương 2, Mục 2.2)

Bạn ủy quyền cho Công Ty để:
a) Chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân và/hoặc thông tin bí mật
mà, (a) bạn đã cung cấp cho Công Ty liên quan tới Vai Trò Nhà Phân Phối và Hệ Thống Tuyến Dưới của bạn, 
hoặc (b) những thông tin đã được khai thác và phát triển từ hoạt động của bạn với vai trò là một Nhà Phân 
Phối, cho (i) công ty mẹ hoặc các công ty thành viên có trụ sở tại bất kz nơi nào, (ii) những Nhà Phân Phối 
tuyến trên khi Công Ty xác định điều đó là thích hợp, và (iii) các cơ quan quản l{ có liên quan hoặc các cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định của luật pháp. Bạn có quyền quyết định để ngăn chặn việc chuyển giao 
một số thông tin nhất định có thể được cung cấp cho các Nhà Phân Phối tuyến trên của bạn.
b) Sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho việc công nhận Nhà Phân Phối và Các Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh 
Doanh của Công Ty như được ủy quyền trong Hợp Đồng Nhà Phân Phối của bạn trừ khi bạn có yêu cầu 
bằng văn bản rằng Công Ty không được phép thực hiện việc như vậy.
c) Sử dụng thông tin cá nhân của bạn như mô tả ở trên, và bạn đồng { thêm rằng bất cứ việc tiết lộ thông 
tin cá nhân nào của bạn cũng sẽ được quản l{ theo Quy Tắc Quyền Riêng Tư Cá Nhân của Công Ty, có thể 
được công bố và điều chỉnh trong từng thời điểm.

CHÍNH SÁCH CỦA NU SKIN VỀ ỦY QUYỀN CHUYỂN GIAO THÔNG TIN CÁ NHÂN
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