
  

QUY TRÌNH MỞ TRANG WEB CÁ NHÂN   

BÁN SẢN PHẨM NU SKIN  
  
QUY TRÌNH:  

 Bước 1: Nhà Liên Kết Thương Hiệu gửi thư thông báo đến Bộ phận Kiểm Soát 

Tuân Thủ Nu Skin Việt Nam (vncompliance@nuskin.com) để thông báo cho Nu 

Skin Việt Nam về ý định mở trang web bán các sản phẩm Nu Skin. Các điều 

khoản dưới đây sẽ là một phần không thể tách rời của thư thông báo và sẽ hình 

thành các cam đoan và cam kết của Nhà Liên Kết Thương Hiệu liên quan đến 

việc mở và sử dụng trang web của riêng bạn.  

 Bước 2: Nhà Liên Kết Thương Hiệu đăng ký website bán hàng của bạn với Bộ 

Công Thương.  

 Bước 3: Nhà Liên Kết Thương Hiệu thông báo với Nu Skin Việt Nam sau khi 

website bán hàng hoàn thành thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương và sẵn sàng 

để bán các sản phẩm Nu Skin. Nu Skin Việt Nam xuất thư/email thông báo 

“không có bình luận/phê bình” tới Nhà Liên Kết Thương Hiệu  

 Bước 4: Nhà Liên Kết Thương Hiệu có thể bắt đầu bán sản phẩm trên website.  

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN  

Với tư cách là Nhà Liên Kết Thương Hiệu của Nu Skin Việt Nam, khi bạn mở, phát triển, duy 
trì và / hoặc hỗ trợ, quảng bá bất kỳ trang web bán hàng nào, Nhà Liên Kết Thương Hiệu 
cam kết và đồng ý chịu ràng buộc bởi các nghĩa vụ sau:  
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a) Đọc, hiểu rõ ràng và cam kết tuân thủ Nguyên Tắc Chia Sẻ Trên Mạng Xã Hội của Nu 
Skin và các hướng dẫn hiện hành khác do Nu Skin Việt Nam ban hành và sửa đổi theo 
thời gian liên quan đến việc sử dụng Internet để quảng cáo hoặc bán sản phẩm Nu 
Skin, Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Liên Kết Thương Hiệu của Công ty, và 
các luật hiện hành.  

b) Thực hiện theo các bước trong quy trình mở trang web với mục đích chính là bán các 
sản phẩm Nu Skin (“Trang Web Bán Hàng Cá Nhân”).  

c) Tự chịu trách nhiệm về việc đăng ký Trang Web Bán Hàng Cá Nhân của mình với Bộ 
Công Thương (MOIT). Công ty sẽ không đăng ký Trang Web Bán Hàng Cá Nhân của 
bạn nhưng có thể cung cấp cho bạn các tài liệu hỗ trợ cho việc đăng ký khi cần thiết 
theo yêu cầu của Nhà Liên Kết Thương Hiệu.  

d) Đảm bảo rằng tất cả các mô tả và công bố về các sản phẩm Nu Skin được hiển thị 
trên Trang Web Bán Hàng Cá Nhân của bạn phải giống và phù hợp với các mô tả và 
công bố của các sản phẩm phải giống như Nu Skin Việt Nam đã công bố.  

e) Tự chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng Trang Web Bán Hàng Cá Nhân của bạn (bao 
gồm cả nội dung và hoạt động của nó) tuân thủ các cam đoan và cam kết được đề 
cập trong đó, Nguyên Tắc Bán Hàng Trên Mạng Xã Hội của Nu Skin và các hướng 
dẫn hiện hành khác (và các bản sửa đổi của nó) do Công ty thỉnh thoảng cập nhật liên 
quan đến việc sử dụng internet để quảng cáo hoặc bán các sản phẩm Nu Skin, Quy 
Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Liên Kết Thương Hiệu của Công ty cũng như các 
luật hiện hành.  

Trong trường hợp vi phạm những điều đã nêu ở trên, (a) Nhà Liên Kết Thương Hiệu sẽ chịu 
mọi trách nhiệm pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn việc bồi thường thiệt hại cho nạn 
nhân và / hoặc Công ty); và (b) Công ty, theo quyết định riêng của mình, có thể yêu cầu Nhà 
Liên Kết Thương Hiệu thực hiện bất kỳ hành động khắc phục hậu quả nào và / hoặc xóa tất 
cả các sản phẩm Nu Skin và tất cả thông tin về Nu Skin khỏi Trang Web Bán Hàng Cá Nhân 
của bạn và / hoặc vô hiệu hóa khả năng hiển thị của Trang Web Bán Hàng Cá Nhân của 
bạn ngay lập tức; và (c) Công ty có thể chấm dứt Thỏa Thuận Liên Kết Thương Hiệu với Nhà 
Liên Kết Thương Hiệu ngay lập tức theo quyết định riêng của mình.  
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