ĐƠN ĐĂNG KÝ (Chỉ dành cho Khách Hàng Tiêu Dùng)
THÔNG TIN CỦA CÔNG TY:
• Tên công ty: CTY TNHH MORINDA VIỆT NAM (sau đây gọi là Công ty).
• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102097336
Cấp ngày: 15/12/2009.
• Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Chức vụ: Tổng Giám Đốc.

• Địa chỉ tại Hà Nội: P.201, tầng 2, nhà 10 tầng, tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.
• Tel.: 84.4.3783 2008
Fax: 84.4.3783 2011
THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG:
• Họ và tên: ……………………………………………………………….. Ngày/ tháng/ năm sinh:.…………………….……….…….…….…
• Số CMND:………………………… Ngày cấp:………………………Nơi cấp:……………………………………...........................….…….
• Địa chỉ thường trú (địa chỉ hộ khẩu, KT3). Vui lòng ghi đầy đủ thông tin từ thôn/tổ, ấp/khu vực, xã, huyện/thị trấn, tỉnh
hoặc số nhà, tên đường, phường, quận/thị xã, thành phố: ………………………………………………………………..…. ……..…...…..
………………………………………………………………..……………………………………………………………….. ……………………………

• Địa chỉ tạm trú (nếu có). Vui lòng ghi đầy đủ thông tin từ thôn/tổ, ấp/khu vực, xã, huyện/thị trấn, tỉnh hoặc số
nhà, tên đường, phường, quận/thị xã, thành phố:
………………………………………………………………..………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………........

• Điện thoại liên lạc: …………………………………
Nay tôi có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty nhưng không tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp cũng như không
nhận bất kỳ khoản hoa hồng, các khoản thưởng nào phát sinh từ việc mua hàng của tôi từ Công ty.
Tôi đề nghị Công ty đăng ký tôi trở thành Khách Hàng Tiêu Dùng để được mua hàng với giá:
Giá CAS. Tôi hiểu rằng để được mua hàng với giá sỉ tôi sẽ phải duy trì việc mua hàng mỗi tháng.
Giá NCAS. Tôi hiểu rằng tôi có thể mua hàng với giá lẻ trong bất kỳ lúc nào có nhu cầu.
Tôi đề nghị Công ty đăng ký tôi trở thành Khách Hàng Tiêu Dùng dưới người bảo trợ dưới đây:
Tên người bảo trợ:……………………………………………………… Mã số người bảo trợ:……………………………….….
Tôi ủy quyền cho Công ty tự chọn cho tôi theo thông tin dưới đây:
Tên người bảo trợ: ……………………………………………………………… Mã số người bảo trợ:……………………………….…….
Tôi cam kết tôi đã đủ 18 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
Bằng việc ký tên dưới đây, tôi cam kết đã đọc và hiểu những nội dung ở mặt sau đơn đăng ký này.
Đơn Đăng ký này được lập thành 02 bản , mỗi bản có 02 trang có nội dung như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
Mã số Khách Hàng Tiêu Dùng (nhân viên bán hàng của Công ty ghi): ………………………………….............................................
Ngày………tháng………năm…………..
Khách Hàng Tiêu Dùng
(ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………

Nhân Viên Bán Hàng
(ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………

Đại Diện Công Ty
(ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………

I.QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM:
1. Đối với khách hàng:
- Quyền lợi:
+ Được lựa chọn quyền lợi khi mua hàng (mua hàng với giá CAS hoặc NCAS).
+ Được đảm bảo hàng hóa được xuất hóa đơn VAT đầy đủ.
+ Được mua hàng hóa tối đa bằng 240 QPV (tương đương 02 thùng TPCN Tahitian Noni).
+ Không được thanh toán tiền hoa hồng cũng như các khoản thưởng khác tham gia BHĐC.
+ Được yêu cầu chuyển đơn đăng ký thành hợp đồng (chuyển từ Khách hàng tiêu dùng sang Tư Vấn Viên của Công ty).
+ Được yêu cầu chấm dứt đơn đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách gửi đơn yêu cầu đến bộ phận Pháp Lý của Công ty.
-Trách nhiệm:
+ Không được tư vấn và bán sản phẩm của công ty cho người bất kỳ người nào khác.
+ Tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm trước khi mua hàng. Tìm hiểu kỹ thông tin về khuyến mãi (nếu có).
+ Kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng.
+ Trong trường hợp phải trả lời cho người khác cho các câu hỏi về sản phẩm của Công ty, yêu cầu phải trả lời chính xác các thông tin về chất
lượng, nguồn gốc và giá cả của sản phẩm .
+ Không được chuyển nhượng bất cứ quyền hay giao phó bất kỳ trách nhiệm nào được quy định trong đơn đăng ký này nếu không
được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty.
2. Đối với công ty:
- Quyền lợi:
+ Công ty có quyền từ chối bán hàng hay đăng ký cho khách hàng tiêu dùng.
+ Công ty có quyền giám sát, kiểm tra nếu nghi ngờ Khách hàng tiêu dùng gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty
hoặc các Tư Vấn Viên khác của công ty.
+ Công ty có quyền chấm dứt đơn đăng ký trong vòng mười ngày kể từ ngày ra thông báo bằng văn bản cho Khách hàng tiêu dùng.
Trong trường hợp Khách hàng tiêu dùng không nhận được văn bản thông báo (do thay đổi địa chỉ và thộng tin cá nhân mà không
thông báo trước bằng văn bản cho Công ty hoặc cung cấp thông tin không chính xác), ngày chấm dứt đơn đăng ký sẽ là sau mười ngày kể từ
ngày Công ty nhận được thư trả về theo dấu của bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát thư. Sau ngày được chấm dứt thì đơn đăng ký tự động sẽ
được thanh lý.
-Trách nhiệm:
+ Đảm bảo nguồn gốc và chất lượng của hàng hóa đối với Khách hàng tiêu dùng đã đăng ký.
+ Nếu Công ty vi phạm những quy định trong đơn đăng ký này thì số tiền thiệt hại mà Khách hàng tiêu dùng có thể yêu cầu bồi thường sẽ được
giới hạn ở số lượng hàng tồn kho với giá mà Khách hàng mua trực tiếp từ Công ty trong thời gian phát sinh thiệt hại và tính theo số lượng thực tế
bị thiệt hại. Số lượng hàng hóa yêu cầu bồi thường bắt buộc phải được chứng minh bằng hóa đơn VAT của Công ty.
II.QUY ĐỊNH VỀ ĐỔI VÀ TRẢ HÀNG:
- Trong quá trình vận chuyển, hàng hóa có thể bị hư hỏng. Khách hàng có thể đổi hoặc trả hàng hư hỏng này trong vòng mười ngày kể từ ngày
nhận hàng. Sau mười ngày Công ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
- Trong thời gian ba mươi ngày kể từ ngày nhận hàng, Khách hàng tiêu dùng có thể trả hàng bất kỳ lúc nào và sẽ được hoàn trả 100% giá trị
hàng hóa được ghi trên hóa đơn VAT.
- Điều kiện đổi và trả hàng:
+ Hàng hóa phải đi kèm với hóa đơn VAT;
+ Hàng hóa phải còn nguyên đai, nguyên kiện và chưa bị tháo mở;
+ Hàng hóa có thể bán lại theo mục đích sử dụng ban đầu của hàng hóa;
III.CÁC QUY ĐINH KHÁC:
- Nếu Khách hàng không duy trì chương trình năng động (mua giá CAS) trong vòng ba tháng liên tục, Khách hàng sẽ mua hàng với giá NCAS
của Công ty.
- Giá bán CAS và giá bán NCAS tại từng thời điểm sẽ được Công ty công bố tại danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp được
dán tại bảng thông báo hoặc trên phiếu mua hàng tại Công ty.
- Sau khi đơn đăng ký được xác lập, Công ty phát hiện những thông tin Khách hàng cung cấp không chính xác và không trung thực mà không
được phát hiện ngay từ đầu, Công ty có toàn quyền chấm dứt đơn đăng ký mà không cần phải thông báo trước. Đơn đăng ký này sau khi bị
chấm dứt sẽ tự động được thanh lý./.

