PHIẾU ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT (SOP)
1.

2.

Tên NPP/ KHNPP

: ....................................................................................................................................

Mã số NPP/ KHNPP

: ....................................................................................................................................

Số lượng bộ SOP:
Giới hạn số lượng đăng ký tối đa 3 bộ. Vui lòng ghi số lượng đăng ký vào ô vuông trước tên mỗi bộ SOP bên dưới

SỐ
LƯỢNG

BỘ SOP

CHU KỲ & QUÀ TẶNG

SOP KHỞI ĐỘNG (SKU 296982)

Chu kỳ: 6 tháng
Tặng:
• 01 Phiếu Mua Hàng Amway trị giá 168.000 VND vào tháng thứ 3
• 01 TPBVSK Nutrilite Vitamin C Bio C plus vào tháng thứ 6.
Chu kỳ: 6 tháng
SOP DINH DƯỠNG NỀN TẢNG (SKU 296983)
Tặng
01 TPBVSK Nutrilite Protein Thực vật – Nutrilite All
• 01 Phiếu Mua Hàng Amway trị giá 404.000 VND vào tháng thứ 3
Plant Protein Powder
01 TPBVSK Nutrilite Salmon Omega-3
• 01 TPBVSK Nutrilite Double X (không bao gồm khay đựng sản
01 TPBVSK Nutrilite Double X (không khay)
phẩm) vào tháng thứ 6
Chu kỳ: 6 tháng
SOP SỨC KHỎE TIÊU HÓA (SKU 296984)
Tặng
01 TPBVSK Nutrilite Probiotic
• 01 Phiếu Mua Hàng Amway trị giá 194.000 VND vào tháng thứ 3
01 TPBS Chất Xơ từ Rau Quả Nutrilite
• 01 TPBS Chất Xơ từ Rau Quả Nutrilite vào tháng thứ 6
Chu kỳ: 6 tháng
SOP SỨC KHỎE XƯƠNG KHỚP (SKU 296985)
Tặng
01 TPBVSK Nutrilite Glucosamine
• 01 Phiếu Mua Hàng Amway trị giá 308.000 VND vào tháng thứ 3
01 TPBVSK Nutrilite Salmon Omega-3
01 TPBVSK Canxi và Magiê Nutrilite (dạng viên nén)
• 01 TPBVSK Nutrilite Salmon Omega-3 vào tháng thứ 6
Chu kỳ: 6 tháng
SOP QUẢN LÝ CÂN NẶNG (SKU 296986)
Tặng
01 TPBVSK Nutrilite Protein Thực vật – Nutrilite All
• 01 Phiếu Mua Hàng Amway trị giá 229.000 VND vào tháng thứ 3
Plant Protein Powder
• 01 TPBVSK Nutrilite Protein Thực vật – Nutrilite All Plant
01 TPBS BodyKey by Nutrilite - hương Vani
Protein Powder vào tháng thứ 6
Chu kỳ: 6 tháng
SOP CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG (SKU 296988)
Tặng
01 Kem đánh răng Fluoride đa năng Glister
• 01 Phiếu Mua Hàng Amway trị giá 55.000 VND vào tháng thứ 3
01 Kem đánh răng trà trắng đa năng Glister
01 Nước xịt thơm miệng Glister
• 01 Kem đánh răng Fluoride đa năng Glister vào tháng thứ 6
Chu kỳ: 6 tháng
SOP AMWAY HOME (SKU 296989)
Tặng
01 Nước rửa chén đậm đặc Dish Drops
• 01 Phiếu Mua Hàng Amway trị giá 80.000 VND vào tháng thứ 3
01 Nước rửa đa năng L.O.C.
• 01 Nước rửa chén đậm đặc Dish Drops và 01 Nước rửa đa năng
01 Nước giặt đậm đặc SA8
L.O.C. vào tháng thứ 6
Phiếu mua hàng Amway được phát hành vào ngày 30 ở tháng được nhận và có giá trị trong vòng 90 ngày sau khi phát hành. Nếu ngày
30 rơi vào ngày nghỉ (Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ), phiếu mua hàng Amway sẽ được phát hành vào ngày làm việc tiếp theo.
01 TPBVSK Nutrilite Protein Thực vật – Nutrilite All
Plant Protein Powder
01 TPBVSK Nutrilite Vitamin C Bio C plus

Lưu ý:
3.

Tên hồ sơ SOP

4.

Tháng bắt đầu tham gia

5.

Ngày xử lý đơn hàng
: ....................................................................................................................................
Chọn ngày 1-25 hàng tháng. Trường hợp ngày xử lý đã qua, đơn hàng đầu tiên của gói SOP sẽ được xử lý vào ngày hiện tại.

6.

Địa chỉ nhận hàng tại: Vui lòng chọn 1 trong 3 hình thức giao hàng bên dưới




1 | Page

: ....................................................................................................................................
01/2021

02/2021

03/2021

04/2021

05/2021

06/2021

07/2021

GIAO HÀNG VỀ NHÀ
Ghi rõ địa chỉ:
NHẬN HÀNG TẠI ĐIỂM GIAO HÀNG CỦA AMWAY TẠI CÁC TỈNH
Ghi rõ điểm giao hàng:
NHẬN HÀNG TẠI CÁC TRUNG TÂM PHÂN PHỐI
Chọn TTPP:  TTPP HỒ CHÍ MINH
 TTPP HÀ NỘI

 TTPP ĐỒNG NAI  TTPP CẦN THƠ
Cập nhật: 01/2021

ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH
1.

Chương Trình Đặc Biệt Dành Cho Khách Hàng Thân Thiết (SOP) là một chương trình đặt hàng tự động hàng tháng dành cho Nhà Phân Phối/ Khách
Hàng Nhà Phân Phối (NPP/ KHNPP) của Amway nhằm tăng tính thuận tiện và hưởng thêm ưu đãi từ các sản phẩm Amway đã chọn.

2.

Nếu không có thay đổi hoặc sự cố khi đăng ký tham gia Chương trình SOP, NPP/ KHNPP sẽ chỉ cần đăng ký mỗi bộ sản phẩm SOP một lần, sau đó
đơn hàng sẽ tiếp tục được xử lý theo thời gian đã chọn cho các tháng tiếp theo trong suốt chu kỳ SOP đã đăng ký.

3.

NPP/ KHNPP cần phải duy trì các đơn hàng SOP liên tục mỗi tháng để có thể hưởng ưu đãi của từng bộ sản phẩm trong tháng cuối cùng của chu kỳ
SOP.

4.

Mỗi bộ sản phẩm trong Chương trình SOP có chu kỳ tham gia, số lượng tối đa, và ưu đãi khác nhau do Amway quy định.

5.

NPP/ KHNPP có thể đăng ký chương trình SOP và lựa chọn các bộ sản phẩm bằng hình thức trực tuyến qua website www.amway.com.vn, trực tiếp
tại các trung tâm phân phối/ cửa hàng của Amway, hoặc qua tổng đài 1800-1700.

6.

Bằng cách đăng ký chương trình SOP, NPP/ KHNPP đồng ý và ủy quyền cho Amway xử lý và giao đơn hàng của bộ sản phẩm đã chọn liên tục trong
các tháng trong chu kỳ của SOP.

7.

NPP/ KHNPP cần lựa chọn địa chỉ giao hàng trong danh sách đã tạo hoặc địa điểm giao nhận hàng do Amway cung cấp.

8.

Trong quá trình đăng ký SOP, nếu có bất kỳ bộ sản phẩm SOP ghi "Hết hàng" thì NPP/ KHNPP sẽ KHÔNG thể đăng ký bộ sản phẩm SOP đó cho
đến khi sản phẩm có lại.

9.

Trong quá trình tham gia SOP, nếu có bất kỳ bộ sản phẩm SOP ghi "Hết hàng" , NPP/ KHNPP sẽ nhận được thông báo từ Amway về việc chậm giao
hàng và việc giao hàng sẽ dời lại cho đến khi sản phẩm có lại. Việc chậm giao hàng này không ảnh hưởng đến các đơn hàng SOP của những tháng
tiếp theo (nếu có).

10. NPP/ KHNPP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP tăng số lượng trong bộ SOP đã đăng ký trong những tháng tiếp theo mà cần phải đăng ký tham gia Chương
trình SOP riêng cho bộ sản phẩm muốn thêm vào.
11. NPP/ KHNPP ĐƯỢC PHÉP giảm số lượng trong bộ SOP đã đăng ký trong những tháng tiếp theo, tuy nhiên, ưu đãi sẽ dựa trên số lượng bộ sản phẩm
ở tháng cuối cùng trong chu kỳ SOP đó.
12. Sau khi đăng ký SOP thành công, đơn hàng SOP sẽ được hệ thống tự động tạo ra 1 ngày sau ngày xử lý đơn hàng (Ngày Xử Lý) mà NPP/ KHNPP đã
chọn trong quá trình đăng ký SOP. Trong vòng 1 ngày làm việc tiếp theo, NPP/ KHNPP cần hoàn tất việc thanh toán đơn hàng SOP.
13. NPP/ KHNPP có thể thanh toán cho các đơn hàng SOP tại các Trung tâm Phân phối của Amway, chuyển khoản vào Tài khoản Ngân hàng của Amway,
hoặc thanh toán trực tuyến. Các đơn hàng SOP sẽ chỉ được giao sau khi Amway nhận được thanh toán thành công.
14. Thời hạn giao hàng dự kiến sẽ thực hiện theo thời gian cam kết giao hàng của Amway. Nếu ngày giao hàng rơi vào ngày nghỉ (Thứ Bảy, Chủ Nhật
hoặc ngày lễ), đơn hàng sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. NPP/KHNPP có thể tham khảo Thời gian cam kết giao hàng trực tiếp tại các
trung tâm phân phối/ cửa hàng của Amway, qua tổng đài, hoặc qua website www.amway.com.vn
15. Đối với mọi khoản thanh toán không thành công, đơn hàng SOP tương ứng sẽ tự động hủy. Và theo đó, chương trình SOP đã đăng ký sẽ tự động được
chấm dứt; các ưu đãi của Chương trình SOP sẽ bị ngừng ngay lập tức.
16. Nếu NPP/ KHNPP có nhu cầu sửa đổi chi tiết về Ngày Xử Lý và địa chỉ giao hàng đã đăng ký thì NPP/ KHNPP có thể sửa đổi tối đa một ngày trước
Ngày Xử Lý của từng tháng.
16.1.

Những thay đổi này sẽ được phản ánh và có hiệu lực cho đơn hàng SOP được điều chỉnh của tháng đó và cho tất cả các đơn đặt hàng tiếp
theo nếu không có thay đổi nào khác được thực hiện.

16.2.

NPP/ KHNPP cũng có thể thay đổi cho từng đơn hàng trong từng tháng trong suốt chu kỳ SOP đã đăng ký.

16.3.

Những thay đổi này có thể được thực hiện trực tuyến, trực tiếp tại các trung tâm phân phối hoặc cửa hàng của Amway, hoặc qua tổng đài.

17. NPP/ KHNPP cũng có thể HỦY tham gia chương trình SOP đã đăng ký bất cứ lúc nào nhưng phải đảm bảo ít nhất 1 ngày trước Ngày Xử Lý. Tuy
nhiên, các ưu đãi của Chương trình SOP sẽ bị ngừng ngay lập tức một khi NPP/ KHNPP hủy tham gia trước khi chu kỳ SOP kết thúc.
18. Sau khi hủy Chương trình SOP đã đăng ký, chương trình này sẽ không thể được kích hoạt lại. NPP/ KHNPP cần phải đăng ký Chương trình SOP mới.
19. Quà tặng SOP sẽ không được tính Giá Trị Điểm, Doanh Số Bán Hàng và không có giá trị quy đổi bằng tiền mặt.
20. Bộ sản phẩm SOP đã đăng ký không được áp dụng đồng thời với bất kỳ khuyến mãi hoặc ưu đãi nào khác trong thời gian tham gia.
21. Giá của sản phẩm trong Chương trình SOP căn cứ vào Danh mục hàng hóa kinh doanh hiện hành của Amway và có thể được cập nhật theo từng thời
điểm. Việc cập nhật này sẽ được thông báo trên các phương tiện truyền thông của Amway.
22. Amway Việt Nam có quyền thêm, sửa đổi hoặc hủy bất kỳ điều khoản và điều kiện nào. Việc cập nhật này sẽ được thông báo trên các phương tiện
truyền thông của Amway.

 Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản và quy định của chương trình
NPP/ KHNPP ký tên

____________________________ Ngày: ____________________________

PHẦN DÀNH CHO NHÂN VIÊN
HỌ VÀ TÊN NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN : ................................................................................................................
NGÀY TIẾP NHẬN
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