Công Ty TNHH Amway Việt Nam
Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A
Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 0274.3801 180 Fax: 0274.3801 330 Hotline: 18001700

ĐƠN XIN GIA HẠN VAI TRÒ PHÂN PHỐI
Họ Tên:_________________________________________________Mã số Amway(ADA No): _______________
Số CMND/CCCD: __________________________________________Ngày cấp: _________________________
Nơi cấp:_________________________________________________________________________________________
Số điện thoại: _____________________________________________________________________________________

Ghi chú: Vui lòng sử dụng đơn này để gia hạn hợp đồng của bạn với Amway. Nhà Phân Phối có thể gia hạn
Vai Trò Phân Phối trước thời hạn 6 tháng kể từ tháng hết hạn. Đến tháng hết hạn, Nhà Phân Phối không gia
hạn Vai Trò Phân Phối thì sẽ không đuợc mua hàng và không được quyền bảo trợ.
1. Điền đầy đủ thông tin vào các ô trên.
2. Ký vào đơn theo hướng dẫn. Vai Trò Phân Phối sẽ được gia hạn sau khi được công ty xem xét và chấp
nhận.
3. Đơn này không làm căn cứ bổ sung hay hủy bỏ thành viên trong Vai Trò Nhà Phân Phối của bạn. Nếu
muốn thay đổi, vui lòng gửi đơn đến bộ phận Hành Chính Kinh Doanh.
4. Hoàn tất đơn này và gửi đến Amway Việt Nam để đảm bảo hoạt động kinh doanh của bạn với Amway
được liên tục.
Bằng văn bản này, tôi xác nhận tiếp tục gia hạn Vai Trò Phân Phối thêm một (01) năm. Tôi nhận thức rằng, Vai
Trò Phân Phối này sẽ cho phép tôi được quyền tham gia bán lẻ các sản phẩm của Amway và bảo trợ cho Nhà
Phân Phối mới theo đúng nội dung và tinh thần của các Quy Tắc Ứng Xử của Amway. Để duy trì Vai Trò Phân
Phối của tôi, tôi cam kết tiếp tục thực hiện các chính sách kinh doanh hàng năm bằng việc đăng ký gia hạn Vai
Trò Phân Phối.
Chữ ký của người nộp đơn

______________________________________
Ngày:

DÀNH CHO NHÂN VIÊN CÔNG TY
Nhà Phân Phối có tên và mã số nêu trên đáp ứng các điều kiện để được gia hạn theo quy định tại Điều 3.8 của Quy tắc
ứng xử.
Có 
Không 
Nhân viên: _________________________________________________ Ngày:______________________________

