CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM
224 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Phòng Dịch Vụ Thành Viên: 08 - 38279292
Fax: 08 – 38279393
Để tiến hành các thủ tục liên quan đến Đơn Đăng Ký và Hợp Đồng Thành Viên, văn bản xác nhận này phải được hoàn
thành, ký tên, ghi rõ ngày tháng và gửi lại cho Phòng Dịch Vụ Phân Phối công ty Herbalife.

VĂN BẢN XÁC NHẬN
Herbalife tự hào về các chính sách bảo vệ Thành Viên và người tiêu dùng của mình. Vui lòng đọc kỹ các chính sách
này và đánh dấu vào ô trống bên cạnh mỗi chính sách để thể hiện rằng Thành Viên đã đọc và hiểu từng nội dung
tương ứng.
Không yêu cầu mức mua hàng tối thiểu và chi phí khởi đầu thấp.
Tôi không bị bắt buộc phải mua hàng khi đăng ký làm Thành Viên Herbalife. Nếu tôi quyết định mua hàng, tôi hiểu rằng
số lượng hàng hóa mà tôi mua sẽ không vượt quá nhu cầu sử dụng của tôi hoặc số lượng hàng hóa mà tôi tin rằng mình
có thể bán lại trong một khoảng thời gian hợp lý.
Tôi đã đọc và hiểu nội dung này
Nếu Thành Viên quyết định chấm dứt tư cách Thành Viên Herbalife trong vòng 90 ngày sau khi đăng ký vì bất kỳ
lý do nào, Thành Viên sẽ được đảm bảo hoàn trả đầy đủ chi phí của bộ Cẩm Nang Kinh Doanh Herbalife.
Nếu tôi quyết định chấm dứt tư cách Thành Viên trong vòng 90 ngày, tôi có quyền nhận lại đầy đủ chi phí của Bộ Cẩm
Nang Kinh Doanh Herbalife.
Tôi đã đọc và hiểu nội dung này
Công ty sẽ hoàn trả 100% chi phí hàng hóa tồn kho mà Thành Viên yêu cầu trả lại với bất kỳ lý do nào. Số hàng
hóa này phải được Thành Viên mua trong vòng 12 tháng.
Trong trường hợp tôi muốn chấm dứt Tư Cách Thành Viên của tôi, tôi có thể hoàn trả cho công ty các sản phẩm chưa sử
dụng và tài liệu kinh doanh mà tôi đã mua trong vòng 12 tháng và nhận lại đầy đủ số tiền mà tôi đã trả để mua số hàng
hóa đó. Để thực hiện việc hoàn trả, tôi chỉ cần tuân theo các hướng dẫn được nêu tại phần “Các Biểu Mẫu” trong Bộ Cẩm
Nang Kinh Doanh Herbalife hoặc có sẵn trên trang web vn.MyHerbalife.com.
Tôi đã đọc và hiểu nội dung này
Không yêu cầu mua bất kỳ phương tiện, công cụ hỗ trợ bán hàng và kinh doanh để bắt đầu và thành công với
Herbalife.
Tôi không bị bắt buộc mua bất kỳ phương tiện, công cụ hỗ trợ bán hàng và kinh doanh. Tôi có quyền sử dụng các tài
liệu quảng cáo và các phương tiện hỗ trợ bán hàng được Herbalife cung cấp miễn phí hoặc quyết định mua với mức phí
rất thấp. Trước khi thành lập Nhóm Dinh Dưỡng với các hoạt động nâng cao sức khỏe, tôi đã phải là Thành Viên trong ít
nhất 180 ngày và hoàn tất quy trình đăng ký Nhóm Dinh Dưỡng và các khóa huấn luyện được yêu cầu tại thời điểm đó.
Tôi đã đọc và hiểu nội dung này
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Chúng tôi ghi rõ công dụng của mỗi sản phẩm và cách sử dụng phù hợp trên nhãn sản phẩm hoặc trong Sách
Giới Thiệu Sản Phẩm Herbalife – chúng tôi muốn tuyệt đối đảm bảo rằng sản phẩm phải được sử dụng đúng cách
và các Thành Viên của chúng tôi có được những thông tin chính xác về sản phẩm để trình bày với khách hàng của
họ. Tương tự như vậy, chúng tôi cũng cung cấp thông tin trung thực về thành quả tài chính mà Thành Viên Herbalife
đã đạt được và chia sẻ thông tin này với những người được giới thiệu về cơ hội kinh doanh Herbalife.
Mọi tuyên bố về sản phẩm Herbalife hoặc về cơ hội kinh doanh Herbalife phải hợp pháp, chính xác, không gây nhầm
lẫn, có thể được chứng minh và phù hợp với các tuyên bố được nêu tại các tài liệu hiện hành mà Herbalife công bố. Tôi
không được đưa ra những tuyên bố về khả năng chữa bệnh hay điều trị của sản phẩm Herbalife (bất kể điều đó xuất
phát từ trải nghiệm cá nhân của tôi), trừ trường hợp nội dung này được trình bày trong các tài liệu được công bố bởi
Herbalife. Tôi cũng không được sử dụng danh nghĩa của Bộ Y Tế Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước nào khác khi
trình bày về sản phẩm Herbalife.
Tôi đã đọc và hiểu nội dung này
Chúng tôi công bố rõ ràng, chính xác và kịp thời cho các Thành Viên tiềm năng về thu nhập có thể đạt được trong
Tuyên Bố Về Tổng Thu Nhập Bình Quân.
Mọi người tham gia Herbalife với rất nhiều lý do khác nhau. Nhiều người muốn được mua sản phẩm Herbalife với mức
giá bán sỉ. Người khác mong muốn xây dựng hoạt động kinh doanh cho riêng mình. Nếu mục tiêu của tôi là xây dựng
hoạt động kinh doanh Herbalife, tôi hiểu rằng mình phải làm việc chăm chỉ và chuyên tâm để đạt được thành công. Tôi
hiểu rằng Tuyên Bố Về Tổng Thu Nhập Bình Quân được nêu dưới đây có sẵn trên trang web vn.MyHerbalife.com và là
thông tin được phê duyệt duy nhất mà tôi được phép trình bày khi đề cập đến thành quả tài chính mà các Thành Viên
Herbalife đã đạt được. Tôi xác nhận rằng tôi không dựa trên bất kỳ thông tin nào khác.
Tôi đã đọc và hiểu nội dung này
Để tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của Thành Viên Herbalife, vui lòng tìm hiểu tài liệu về Quy Tắc Ứng Xử của Herbalife
có trong Bộ Cẩm Nang Kinh Doanh hoặc trên trang web vn.MyHerbalife.com.
Bằng việc ký tên vào văn bản này, tôi xác nhận rằng tôi hiểu và cam kết tuân thủ nội dung các chính sách trên.

_______________________________
(Tên – Viết bằng chữ in hoa)

_____________________________
(Mã Số Thành Viên)

_______________________________
(Chữ ký)

_____________________________
(Ngày)
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