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     CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM 
Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, KCN Việt Nam – Singapore II-A 

Phường Vĩnh Tân, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 
ĐT: 0274.3801 180, Fax: 0274.3801 330 – Hotline: 18001700 

 

ĐƠN YÊU CẦU BẢO HÀNH HÀNG HÓA 
 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ NHÀ PHÂN PHỐI (NPP)/KHÁCH HÀNG (KH) 
 

Họ và tên Người Yêu cầu bảo Hành: 
 
Mã Số thành viên/CMND/CCCD Người yêu cầu:  

Số điện thoại liên lạc chính*: 

Số điện thoại liên lạc khác (khi SĐT chính không liên lạc được) *: 

Địa chỉ giao hàng về nhà theo yêu cầu (Amway sẽ liên hệ để NPP/KH xác nhận trước khi giao hàng)*  
 
 
Họ tên Nhà Phân Phối :  

Mã Số thành viên/CMND/CCCD NPP:  

Số điện thoại liên lạc Nhà Phân Phối :  

    
THÔNG TIN HÀNG HÓA (HH) / SẢN PHẨM (SP) 
 

STT Tên HH/SP SL Ghi Chú 
   Số đơn hàng:  

  
Số hóa đơn:  
  
Số series (Nếu có):  
  
Hiện trạng HH/SP:   
(Đính kèm hình ảnh nếu có) 

   Số đơn hàng:  
  
Số hóa đơn:  
  
Số series (Nếu có):  
  
Hiện trạng HH/SP  
(Đính kèm hình ảnh nếu có) 

(*): NPP/KH cam kết cung cấp thông tin chính xác để Công ty TNHH Amway Việt Nam (“Amway”) liên hệ về việc bảo 
hành. NPP/KH chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin trên không chính xác hoặc không liên hệ được. 
Thời gian phản hồi: 7 ngày làm việc kể từ ngày Amway nhận đơn. 
Thời gian thực hiện bảo hành: Tùy từng trường hợp. Amway sẽ thông báo cụ thể đến số điện thoại liên lạc của 
NPP/KH. 
Thời hạn hoàn trả hàng hóa bảo hành: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Amway thông báo hoàn tất bảo hành đến 
số điện thoại liên lạc của NPP/KH. Khi hết thời hạn này mà hàng hóa bảo hành chưa được nhận lại theo phương  thức 
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NPP/KH đã xác nhận (kể cả trường hợp Amway không liên hệ được NPP/KH) thì hàng hóa sẽ được tiêu hủy theo quy 
định. 

 
CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH BẢO HÀNH HÀNG HÓA 

 
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 
 
Đối với các hàng hóa áp dụng Chính sách bảo hành theo quy định của Amway Việt Nam, Amway Việt Nam sẽ thực hiện chế độ Bảo Hành 
đối với các hàng hóa lỗi từ nhà sản xuất, còn đầy đủ phụ kiện, còn trong thời hạn bảo hành. Các điều khoản không bảo hành sẽ được 
công bó công khai tại các cơ sở của Amway Việt Nam và có thẻ được tham khảo trong giờ làm vie ̣ c, đòng thời được đăng tải trên Trang 
thông tin đie ̣n tử chính thức của Amway Việt Nam. Trình tự và thủ tục sẽ được thực hiện theo Quy trình Bảo Hành. 
Lưu ý: 

- Đối với các trường hợp hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất, đủ điều kiện bảo hành và còn trong thời hạn bảo hành, nhưng hết thời 
gian thực hiện bảo hành đã được thông báo đến Nhà Phân Phối/ Khách Hàng mà Amway Việt Nam không thể giải quyết chế 
độ bảo hành như đã cam kết, trừ trường hợp được sự đồng ý của Nhà Phân Phối/Khách Hàng, Amway Việt Nam sẽ mua lại 
hàng hóa đó từ Nhà Phân Phối/Khách hàng theo Nguyên tắc Mua Lại Hàng Hóa. Amway Việt Nam sẽ không khấu trừ 10% chi 
phí trong trường hợp hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất; 

- Amway Việt Nam sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của Nhà Phân Phối/ 
Khách Hàng nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất. 

 
QUY TRÌNH BẢO HÀNH 

 

- Bước 1: Nhà Phân Phối/ Khách Hàng gửi đầy đủ cho Amway Vie ̣t Nam: 
o Hàng hóa, phụ kiện;  
o Hóa đơn mua hàng;  
o Phiếu Bảo Hành hợp lệ (néu có); 
o Đơn Yêu Càu Bảo Hành Hàng Hóa; 

- Bước 2: Vào thời điẻm nha ̣n được yêu càu, Amway Vie ̣ t Nam sẽ xác nhận thông tin tiếp nhận bằng văn bản cho Nhà Phân Phối/ 
Khách Hàng trong đó ghi rõ thời gian phản hồi về việc giải quyết chế độ bảo hành. 

- Bước 3: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu bảo hành, Amway Vie ̣t Nam sẽ phản hồi thông tin về việc 
giải quyết chế độ bảo hành cho Nhà Phân Phối/Khách Hàng thông qua số điện thoại liên lạc được cung cấp trong Đơn Yêu Cầu 
Bảo Hành Hàng Hóa. Theo đó, nếu Hàng hóa được xác định là bị lỗi do sản xuất và theo Chính sách bảo hành hàng hóa, Amway 
Vie ̣ t Nam sẽ thông báo thời gian để hoàn thành bảo hành. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện áp dụng chế độ Bảo Hành 
và có thể sửa chữa được, Amway Vie ̣ t Nam sẽ thông báo đến Nhà Phân Phối/ Khách Hàng theo số điện thoại liên lạc nêu trên 
chi phí phát sinh và Amway Vie ̣ t Nam chỉ tiến hành thực hiện sau khi được Nhà Phân Phối/ Khách Hàng đồng ý.  

- Sau khi việc bảo hành/ sửa chữa/ thay thế hoàn tất, Amway Vie ̣ t Nam sẽ thông báo đến Nhà Phân Phối/ Khách hàng thông qua  
số điện thoại liên lạc được cung cấp trong Đơn Yêu Cầu Bảo Hành Hàng Hóa. Tùy theo lựa chọn và xác nhận của Nhà Phân 
Phói/ Khách Hàng, Amway Vie ̣t Nam sẽ hoàn trả hàng hóa bảo hành bàng một trong các phương thức sau: 

• Nhà Phân Phối/ Khách Hàng đến nhận hàng trực tiếp tại các Chi nhánh Amway Vie ̣t Nam - Trung Tâm Phân Phối (RDC), 
Cửa hàng Amway Vie ̣t Nam 

• Nhà Phân Phối/ Khách Hàng đến nhận hàng tại các điểm giao hàng của Amway Vie ̣t Nam (Truy cập trang web 
www.amway.com.vn để biết thêm thông tin về điểm giao hàng) 

• Nhà Phân Phối/ Khách Hàng nha ̣n hàng tại nhà (áp dụng tất cả các tỉnh thành) 
 
Thời hạn hoàn trả hàng hóa bảo hành: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Amway Việt Nam thông báo hoàn tất bảo hành đến số 
điện thoại liên lạc của Nhà Phân Phối/ Khách Hàng. Khi hết thời hạn này mà hàng hóa bảo hành chưa được nhận lại theo 
phương thức Nhà Phân Phối/ Khách Hàng đã xác nhận (kể cả trường hợp Amway Việt Nam không liên hệ được Nhà Phân 
Phối/ Khách Hàng) thì hàng hóa sẽ được tiêu hủy theo quy định. 

 

 Tôi đã đọc và đồng ý với Chính sách và Quy trình bảo hành hàng hóa nêu trên 
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NHÀ PHÂN PHỐI/ KHÁCH HÀNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

Ngày/ Tháng/ Năm: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHẦN TIẾP NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ngày/ Tháng/ Năm: 

 


