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Mẫu Đơn Yêu Cầu Mua Lại Hàng Tồn 
 

(Bắt buộc phải có đơn này để giải quyết yêu cầu của bạn) 
 
 

Để chúng tôi có thể tiến hành yêu cầu của bạn, vui lòng cung cấp cho Herbalife các chi tiết liên quan 

 Tôi đã chấm dứt vĩnh viễn Mã Số Thành Viên Herbalife của mình 

 Tôi đã gửi cho Herbalife thư đề nghị chấm dứt Mã Số Thành Viên 

 Tôi hiểu rằng chỉ có các hàng hóa chưa bị tháo mở và còn trong điều kiện có thể bán lại được, mua từ Herbalife trong vòng 12 

tháng mới đủ điều kiện để bán lại cho Herbalife, và tất cả các yếu tố khác phải phù hợp với Quy tắc 10-D Mua Lại Hàng Tồn của 

Quy Tắc Ứng Xử và các Quy Định Áp Dụng Cho Thành Viên Herbalife 

 Tôi hiểu rằng đối với tất cả sản phẩm mà tôi yêu cầu trả lại vì bất cứ lý do nào, công ty sẽ hoàn trả chi phí mà tôi đã thanh toán 

để nhận được sản phẩm ( phí vận chuyển và phí xử lý đã trả cho đơn hàng gốc sẽ không được thanh toán). Herbalife sẽ thu 

xếp việc nhận hàng và sẽ trả phí vận chuyển cho những sản phẩm hoàn trả. 

 Tôi hiểu rằng tôi sẽ được hoàn trả tiền theo phương thức thanh toán tương tự đã được sử dụng khi tôi mua hàng hóa ban đầu 

 Tôi cũng hiểu rằng, Herbalife bảo lưu quyền quyết định số lượng hàng hóa mua lại thuộc phạm vi giới hạn của chính sách mua 

lại hàng tồn của Herbalife. Sau khi Công ty đã xem xét yêu cầu mua lại hàng tồn của tôi và gửi cho tôi một Thư Cho Phép Trả 

Hàng kèm theo các chi tiết gửi hàng liên quan, tôi sẽ trả lại số hàng chưa bị tháo mở và còn trong tình trạng có thể bán lại được 

đã được mua trong thời hạn 12 tháng và phù hợp với Quy tắc 10-D. Tôi hiểu rằng Herbalife sẽ không phải chịu trách nhiệm đối 

với các sản phẩm hoàn trả nằm ngoài Quy tắc 10-D và các quy định hướng dẫn; Herbalife cũng sẽ không thanh toán hoặc chịu 

trách nhiệm đối với những sản phẩm trả lại nhưng không được Herbalife chấp thuận mua lại. 

 Tôi đã liệt kê đầy đủ danh sách các sản phẩm tôi đề nghị công ty mua lại. Các sản phẩm mà tôi muốn trả lại đã được mua trong 

thời hạn 12 tháng 

 Tôi cũng đã cung cấp bằng chứng về việc mua hàng ( hóa đơn, bản sao của lệnh chuyển tiền/sao kê giao dịch thẻ tín dụng). 

 Tôi đã cung cấp hồ sơ lưu của những giao dịch bán liên quan đến sản phẩm thuộc các đơn hàng trên (giao dịch bán sản phẩm 

cho khách hàng mua lẻ hoặc Thành Viên tuyến dưới) như quy định tại Quy tắc 18-E Lưu Trữ Hồ Sơ và Quy tắc 10-D Mua Lại 

Hàng Tồn trong phần Quy tắc Ứng Xử và Các Quy Định Áp Dụng cho Thành Viên. 

 

Mẫu đơn này phải được ký, ghi rõ ngày và gửi lại cho Herbalife để tiến hành các bước tiếp theo đối với yêu cầu của bạn. 

 

Bằng việc ký vào văn bản này, tôi thừa nhận đã hiểu và đồng ý với những nội dung trên. 

 

                                                       

 
    (Họ và Tên – Vui lòng ghi bằng chữ in hoa)          (Mã Số Thành Viên Herbalife)  
 
 
 
 
 
 

  (Chữ ký)                                                                                                               (Ngày) 

 
    
 

 
    

 


