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Bằng việc ký Hợp đồng này, các bên hiểu và thỏa thuận rằng những nội dung sau đây hợp thành các
điều khoản và điều kiện ràng buộc của Hợp đồng.
- Tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá
Điều 1. Điều kiện trở thành Nhà phân phối
1.1 Nhà Phân Phối là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa
lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
1.2 Cá nhân là người nước ngoài thì phải có bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có
Giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có quy định khác.
thẩm quyền cấp, trừ trường hợp được miễn theo
c) Người đã từng là thành viên hợp danh đối
quy định của pháp luật.
với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh
1.3 Không thuộc các trường hợp không được nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu
tham gia bán hàng đa cấp dưới đây :
hạn một thành viên, thành viên đối với công ty
trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở
a) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần,
có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận
gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy
đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14
sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý
hoạt động bán hàng đa cấp, Nghị định
định về kinh doanh theo phương thức đa cấp;
40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của
b) Người tham gia bán hàng đa cấp đã từng
Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh
bị xử phạt vi phạm hành chính mà chưa hết thời
theo phương thức đa cấp;
hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành
d) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp
chính về một trong các hành vi sau đây:
- Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp luật về cán bộ, công chức.
một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng 1.4 Hợp đồng này có giá trị ràng buộc giữa
các Bên tại thời điểm DLC nhận, chấp thuận và
tham gia bán hàng đa cấp;
- Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây ký kết Hợp đồng với Nhà phân phối.
nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng
Điều 2. Hàng hóa kinh doanh theo phương
đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt
thức đa cấp
động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
2.1 Thông tin về tên gọi, chủng loại, xuất xứ,
- Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về quy cách đóng gói, chế độ bảo hành (nếu có),
kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng
được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền với giá bán, thời điểm áp dụng được quy định
bằng văn bản;
tại “Danh mục hàng hóa kinh doanh theo
- Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia phương thức đa cấp” đã được đăng ký/ thông
bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham báo với cơ quan có thẩm quyền và được đăng tải
gia vào mạng lưới của doanh nghiệp mà mình trên Trang thông tin điện tử của DLC và công
đang tham gia;
bố công khai tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã đại diện của DLC.
hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi 2.2 Các nội dung này có thể được DLC điều
kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới chỉnh tại từng thời điểm sau khi thông báo với
bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh cơ quan có thẩm quyền. Mọi sửa đổi, bổ sung
theo phương thức đa cấp;
liên quan đến tài liệu trên sẽ được DLC đăng tải
- Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại trên trang thông tin điện tử và công bố công
địa phương nơi doanh nghiệp chưa được cấp khai tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và
xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại được thông báo tới Nhà phân phối bằng văn bản
địa phương;
và/hoặc thư điện tử. Nếu không đồng ý với các
- Kinh doanh theo phương thức đa cấp, tổ sửa đổi, bổ sung này, Nhà phân phối có quyền
chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, giới thiệu về yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bằng việc gửi văn
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp bản thông báo cho DLC trong vòng 10 ngày
của mình hoặc của tổ chức, cá nhân khác khi làm việc kể từ ngày nhận được thông báo sửa
chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt đổi, bổ sung từ DLC. Các sửa đổi, bổ sung được
động bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật coi là đã được Nhà phân phối chấp thuận nếu
có quy định khác;
2

Nhà phân phối không có yêu cầu chấm dứt Hợp
đồng sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được thông báo.
Điều 3. Kế hoạch trả thưởng và Quy tắc hoạt
động
3.1. Kế hoạch trả thưởng, Quy tắc hoạt động
được DLC đăng ký với cơ quan có thẩm quyền,
được đăng tải trên trang thông tin điện tử và
công bố công khai tại trụ sở, chi nhánh, văn
phòng đại diện.
3.2. Các nội dung này có thể được DLC điều
chỉnh tại từng thời điểm sau khi đăng ký với cơ
quan có thẩm quyền. Mọi sửa đổi, bổ sung liên
quan đến các tài liệu trên sẽ được DLC đăng tải
trên trang thông tin điện tử và công bố công
khai tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và
được thông báo tới Nhà phân phối bằng văn bản
và/hoặc thư điện tử. Nếu không đồng ý với các
sửa đổi, bổ sung này, Nhà phân phối có quyền
yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bằng việc gửi văn
bản thông báo cho DLC trong vòng 10 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được thông báo sửa
đổi, bổ sung từ DLC. Các sửa đổi, bổ sung được
coi là đã được Nhà phân phối chấp thuận nếu
Nhà phân phối không có yêu cầu chấm dứt Hợp
đồng sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được thông báo.
3.3. Việc thanh toán tiền thưởng, hoa hồng sẽ
được công ty thực hiện hiện thông qua hình thức
chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của DLC
đến tài khoản ngân hàng mà Nhà phân phối
cung cấp trong hợp đồng này.
3.4.Trường hợp có thay đổi thông tin liên quan
đến tài khoản chi trả tiền thưởng, hoa hồng đã
đăng ký với Công ty, Nhà phân phối có nghĩa
vụ thông báo ngay cho công ty.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Phân
Phối
4.1 Sau khi ký Hợp đồng, Nhà Phân Phối có
nghĩa vụ tham gia và hoàn thành Chương trình
đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp do DLC tổ
chức miễn phí trước khi được cấp xác nhận
hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình
đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp và Thẻ thành
viên để được chính thức tham gia vào hoạt động
bán hàng đa cấp của DLC.
4.2 Nhà Phân Phối được mua các sản phẩm từ
DLC theo giá bán dành cho Nhà phân phối. Nhà
Phân Phối cũng có thể giới thiệu và bán lại các
Sản phẩm nêu trên cho bất cứ bên thứ ba nào
theo giá không cao hơn giá bán đã được DLC
công bố.

4.3 Nhà Phân Phối được hưởng các lợi ích quy
định trong Hợp đồng này, Kế hoạch trả thưởng
và các lợi ích khác theo đúng qui định pháp luật;
4.4 Nhà Phân Phối chịu trách nhiệm tiến hành
công việc kinh doanh sản phẩm mua từ DLC
theo Hợp đồng này như là một nhà phân phối
độc lập. Nhà Phân Phối sẽ không đương nhiên
là nhân viên, đại lý hoặc đối tác của DLC hoặc
nắm giữ bất kỳ chức vụ nào trong DLC mà
không được sự đồng ý trước của DLC. Nhà
Phân Phối không được đương nhiên ủy quyền
hoặc đại diện thay mặt DLC thực hiện bất kỳ
thỏa thuận nào với bên thứ ba.
4.5 Nhà Phân Phối không được quyền sử dụng
độc quyền tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa
của DLC mà không có sự đồng ý bằng văn bản
của DLC.
4.6 Nhà Phân Phối không được quyền thay đổi
nhãn sản phẩm, gắn thêm nhãn, thay đổi bất cứ
thông tin gì trên nhãn sản phẩm hay có hành vi
làm dẫn đến người tiêu dùng có sự nhận biết
nhầm lẫn về sản phẩm của công ty.
4.7 Nhà Phân Phối có trách nhiệm giám sát,
đào tạo và hỗ trợ những Nhà Phân Phối khác
hay mạng lưới tuyến dưới do mình bảo trợ.
4.8 Nhà Phân Phối không được sử dụng danh
sách các Nhà Phân Phối nhằm thúc đẩy việc bán
hàng hay sử dụng bất cứ sản phẩm, chương
trình hay dịch vụ nào khác so với những sản
phẩm, chương trình, dịch vụ được DLC cung
cấp.
4.9 Nhà phân phối chỉ thực hiện các hoạt động
tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán
hàng đa cấp sau khi được cấp Thẻ thành viên.
Nhà Phân Phối phải xuất trình thẻ thành viên
được cấp bởi DLC trước khi giới thiệu hàng hoá
hoặc tiếp thị, bán hàng.
4.10 Nhà Phân Phối phải đưa thông tin trung
thực, chính xác và không gian dối về loại, chất
lượng, giá cả, công dụng, cách thức sử dụng của
sản phẩm được bán, về lợi ích của việc tham gia
làm nhà phân phối của DLC và về hoạt động
của DLC, về quy tắc hoạt động và kế hoạch trả
thưởng.
4.11 Nhà Phân Phối không được có các hành vi
mua chuộc, dụ dỗ, ép buộc người khác trở thành
Nhà Phân Phối tham gia mạng lưới của DLC.
4.12 Nhà Phân Phối không được yêu cầu người
được mình bảo trợ trả bất kỳ khoản phí nào dưới
danh nghĩa khoá học, khoá đào tạo, hội thảo,
hoạt động xã hội hay các hoạt động tương tự
khác.
4.13 Nhà Phân Phối có nghĩa vụ thông báo đầy
đủ những nội dung theo quy định của DLC khi
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bảo trợ một người khác tham gia vào hệ thống
bán hàng đa cấp của DLC, bao gồm: thông tin
về Hợp đồng, Quy tắc hoạt động, Kế hoạch trả
thưởng; thông tin về công dụng, cách thức sử
dụng, giá cả, tiêu chuẩn chất lượng của sản
phẩm, các quy định của DLC liên quan đến bảo
hành, trả lại, mua lại sản phẩm; trách nhiệm và
lợi ích kinh tế của Nhà Phân Phối khi tham gia
vào hệ thống bán hàng của DLC và các quyền
và nghĩa vụ của Nhà Phân Phối theo Hợp đồng
tham gia bán hàng đa cấp khi tham gia vào hệ
thống bán hàng của DLC và các điều kiện chấm
dứt Hợp đồng.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của DLC
5.1. DLC có quyền thẩm định và xem xét việc
chấp nhận hay từ chối ký Hợp đồng với người
dự định tham gia bán hàng đa cấp của Công ty.
5.2. DLC có quyền quyết định và sửa đổi Hợp
đồng tham gia bán hàng đa cấp này. Mọi sửa
đổi, bổ sung liên quan đến các điều khoản của
Hợp đồng sẽ được đăng ký với Cơ quan nhà
nước có thẩm quyền, được đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Công ty và niêm yết công
khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại
diện của Công ty theo quy định, và thông báo
tới Nhà Phân Phối bằng văn bản và/hoặc thư
điện tử. Nếu không đồng ý các sửa đổi, bổ sung
này, Nhà Phân Phối có quyền yêu cầu Công ty
chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận
được thông báo. Việc chấm dứt và thanh lý hợp
đồng trong trường hợp này được thực hiện theo
các quy định hiện hành của Công ty và pháp
luật. Sau thời gian này, các sửa đổi bổ sung
được coi là đã được Nhà Phân Phối chấp thuận.
5.3. DLC có quyền quản lý và sử dụng thông
tin cá nhân mà Nhà Phân Phối cung cấp cho
Công ty nhằm kịp thời cập nhật thông tin về
hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty đến Nhà
Phân Phối và cơ quan nhà nước có thẩm quyền
khi có yêu cầu.
5.4. DLC có trách nhiệm xây dựng và công bố
công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng
đại diện mẫu Hợp đồng tham gia bán hàng đa
cấp, Kế hoạch trả thưởng, Chương trình đào tạo
cơ bản, Quy tắc hoạt động, Danh mục hàng hóa
kinh doanh theo phương thức đa cấp, sau khi đã
đăng ký/ thông báo với cơ quan có thẩm quyền.
5.5. DLC có trách nhiệm cung cấp tài liệu cho
người có dự định tham gia mạng lưới bán hàng
đa cấp của doanh nghiệp về các nội dung sau
đây: Quy tắc hoạt động, Kế hoạch trả thưởng,
Chương trình đào tạo cơ bản, các nội dung của
Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và các vấn

đề khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
quy định.
5.6. DLC bảo đảm chất lượng, nguồn gốc, xuất
xứ, tính năng, công dụng, dịch vụ bảo hành, hậu
mãi của sản phẩm được bán theo phương thức
đa cấp, tuân thủ đúng tiêu chuẩn chất lượng đã
được công bố. DLC chịu trách nhiệm giải quyết
các thắc mắc, khiếu nại của Nhà Phân Phối và
người tiêu dùng liên quan đến các vấn đề này.
5.7. DLC bảo đảm tính trung thực và độ chính
xác của các thông tin cung cấp cho Nhà phân
phối.
5.8. DLC chịu trách nhiệm bồi thường cho
người tiêu dùng hoặc nhà phân phối khác về
thiệt hại trong các trường hợp sau đây: (i) Nhà
Phân Phối gây thiệt hại cho người tiêu dùng
hoặc nhà phân phối khác khi thực hiện đúng
Hợp đồng, Quy tắc hoạt động và Kế hoạch trả
thưởng và/hoặc (ii) Nhà Phân Phối không được
Công ty cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác.
5.9. DLC chịu trách nhiệm khấu trừ tiền thuế
thu nhập cá nhân của Nhà Phân Phối để nộp vào
ngân sách nhà nước theo quy định trước khi
thanh toán hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích
kinh tế khác cho Nhà Phân Phối. DLC không
chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thuế nào đối
với bất kỳ khoản thu nhập nào của Nhà Phân
Phối ngoài khoản mà DLC trực tiếp chi trả cho
Nhà Phân Phối;
5.10. DLC chịu trách nhiệm tổ chức các lớp đào
tạo không thu phí theo Chương trình đào cơ bản
về bán hàng đa cấp đã đăng ký với cơ quan có
thẩm quyền.
5.11. DLC chịu trách nhiệm đối với hoạt động
bán hàng đa cấp của Nhà Phân Phối khi những
hoạt động này được thực hiện tại trụ sở chính,
chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm
kinh doanh của DLC hoặc được thực hiện bên
ngoài trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại
diện và địa điểm kinh doanh của DLC, trừ
trường hợp hoạt động đó không liên quan đến
DLC. Vì vậy, DLC có quyền yêu cầu Nhà Phân
Phối bồi thường cho những tổn thất mà DLC
phải chịu do hành vi vi phạm của Nhà Phân
Phối đối với các quy định tại Hợp đồng này và
Quy tắc hoạt động của DLC.
Điều 6. Mua và đổi lại hàng hóa
6.1. DLC bảo đảm chất lượng của sản phẩm
theo quy định của nhà sản xuất và sản phẩm sẽ
không gây hại với điều kiện được sử dụng đúng
mục đích quy định và theo hướng dẫn đã cung
cấp.
6.2. Trong trường hợp sản phẩm đã bán cho
Nhà Phân Phối không đảm bảo chất lượng, sản
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phẩm bị lỗi của nhà sản xuất hoặc do lỗi của
DLC, thì DLC có trách nhiệm đổi lại ngay sản
phẩm khác đảm bảo chất lượng. Nếu không có
sản phẩm khác để đổi thì DLC sẽ trả lại cho Nhà
Phân Phối số tiền bằng với khoản tiền Nhà Phân
Phối đã trả để nhận được những sản phẩm đó,
trừ đi tiền hoa hồng, tiền thưởng và/hoặc lợi ích
kinh tế tương ứng mà Nhà Phân Phối đã nhận.
Nhà phân phối tuyến trên đã hưởng khoản tiền
hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế phát
sinh từ việc mua sản phẩm đó có trách nhiệm
hoàn trả lại tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích
kinh tế tương ứng cho Công ty.
6.3. Khi Nhà Phân Phối có yêu cầu, DLC có
trách nhiệm mua lại sản phẩm đã bán cho Nhà
Phân Phối, bao gồm cả sản phẩm được bán theo
chương trình khuyến mại, khi sản phẩm đó đáp
ứng các điều kiện sau đây:
a) Sản phẩm còn hạn sử dụng;
b) Sản phẩm còn nguyên bao bì, tem, nhãn;
c) Yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời
hạn 30 ngày kể từ ngày Nhà Phân Phối nhận
hàng;
d) Kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được
yêu cầu mua lại .
6.4. Trong trường hợp mua lại sản phẩm theo
quy định tại khoản 6.3 Điều này, DLC có trách
nhiệm hoàn lại tối thiểu 90% số tiền mà Nhà
phân phối đã trả để nhận được sản phẩm đó.
DLC có thể khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng
và/hoặc lợi ích kinh tế khác mà Nhà Phân Phối
đã nhận từ việc nhận sản phẩm đó (nếu có). Nhà
phân phối tuyến trên đã hưởng khoản tiền hoa
hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế phát
sinh từ việc mua sản phẩm đó có trách nhiệm
hoàn trả lại tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích
kinh tế tương ứng cho Công ty (nếu có).
Điều 7. Hiệu lực của Hợp đồng và Chấm dứt,
gia hạn Hợp đồng
7.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi được
Nhà Phân Phối hoàn thành đầy đủ, chính xác và
được DLC chấp nhận, ký đóng dấu cho đến khi
bị chấm dứt theo quy định tại khoản 7.2, khoản
7.3 và khoản 7.4 Điều này hoặc khi DLC chấm
dứt hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động kinh
doanh và trong các trường hợp khác theo quy
định của pháp luật hiện hành. Hợp đồng sẽ được
tự động gia hạn tiếp nếu các bên không có thỏa
thuận nào khác bằng văn bản.
7.2. Nhà Phân Phối có quyền chấm dứt Hợp
đồng bằng việc gửi cho DLC thông báo bằng
văn bản trước khi chấm dứt hợp đồng tối thiểu
là 10 ngày làm việc.

7.3. DLC có quyền chấm dứt hợp đồng với
Nhà phân bằng cách gửi thông báo chấm dứt
hợp đồng trước ngày chấm dứt hợp đồng tối
thiểu là 10 ngày làm việc trong trường hợp Nhà
phân phối vi phạm các quy định sau:
a) Nhà phân phối thực hiện các hoạt động
tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán
hàng đa cấp khi chưa được cấp Thẻ thành viên;
b) Nhà phân phối vi phạm các quy định tại
Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Quy tắc
hoạt động, Kế hoạch trả thưởng của Công ty;
c) Cách ứng xử và hành động của các Nhà
phân phối gây ảnh hưởng xấu, làm thiệt hại đến
lợi ích, hình ảnh, uy tín của Công ty.
7.4 DLC có quyền chấm dứt hợp đồng với
Nhà phân bằng cách gửi thông báo chấm dứt
hợp đồng trước khi chấm dứt hợp đồng tối thiểu
là 10 ngày làm việc trong trường hợp Nhà phân
phối vi phạm các quy định sau:
a) Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp
một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng
tham gia bán hàng đa cấp;
b) Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây
nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng
đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt
động của Công ty;
c) Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về
kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa
được Công ty ủy quyền bằng văn bản;
d) Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia
bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham
gia vào mạng lưới của Công ty;.
e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã
hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi
kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới
bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh
theo phương thức đa cấp;
f) Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại
địa phương nơi Công ty chưa được cấp xác nhận
đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa
phương.
7.5 Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ
ngày chấm dứt Hợp đồng, Các Bên sẽ tiến hành
việc thanh lý Hợp Đồng theo quy trình như sau:
a) Thực hiện việc Mua lại sản phẩm đã bán
cho Nhà Phân phối theo quy định tại Hợp Đồng
này nếu Nhà Phân phối yêu cầu mua lại sản
phẩm;
b) Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày
chấm dứt Hợp đồng, hai Bên cùng thỏa thuận và
thống nhất về tất cả các khoản tiền hoa hồng,
tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà
Phân phối có quyền được hưởng, từ hoạt động
phân phối của mình trong mạng lưới bán hàng
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đa cấp của Công ty, các nghĩa vụ của Nhà Phân
phối như hoàn trả xác nhận hoàn thành nội dung
và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản về
bán hàng đa cấp, Thẻ thành viên và các tài sản
khác của Công ty (nếu có), các khoản nợ của
Nhà Phân phối đối với Công ty (nếu có), và tất
cả các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi
và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có).
c) Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày
thỏa thuận và thống nhất xong tất cả các vấn đề
nêu trên, các Bên sẽ tiến hành thực hiện nghĩa
vụ của mình theo thỏa thuận trên và cùng ký kết
Biên bản thanh lý Hợp đồng.
d) Trường hợp Công ty liên lạc gởi thông
báo chấm dứt Hợp đồng, Biên bản thanh lý đến
Nhà phân phối. Tuy nhiên trong thời gian nêu
trên mà Nhà Phân phối không liên lạc ký gởi trả
lại 01 bản Biên bản thanh lý hoặc không đến
Công ty ký Biên bản thanh lý thì Nhà Phân phối
không có bất kỳ khiếu nại gì về quyền lợi liên
quan đến chấm dứt Hợp đồng và Hợp đồng xem
như đã được thanh lý.
7.6 Hợp đồng này mang tính chất chỉ dành
riêng cho cá nhân và không được chuyển
nhượng, bán hoặc chuyển giao, ngoại trừ trường
hợp Nhà Phân Phối qua đời. Trong trường hợp
này, Hợp đồng này có thể được thừa kế bởi cá
nhân hội đủ tiêu chuẩn làm Nhà phân phối cho

DLC nhưng không phải là Nhà Phân Phối của
DLC tại thời điểm nhận thừa kế.
Điều 8. Điều khoản chung
8.1. Mọi tranh chấp giữa Nhà Phân Phối và
DLC chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt
Nam. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh liên
quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được hai
Bên giải quyết thông qua thương lượng, hòa
giải. Trong trường hợp hai Bên thương lượng,
hòa giải không thành thì một hoặc cả hai Bên có
quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có
thẩm quyền.
8.2. Ngoài Hợp đồng này, không có một cam
kết nào khác có giá trị trừ khi được lập thành
văn bản và có chữ ký của Nhà Phân Phối và
người đại diện của DLC.
8.3. Nhà Phân Phối xác nhận cung cấp những
thông tin trên là chính xác, trung thực và phải
chịu mọi trách nhiệm về những thông tin đã
cung cấp.
8.4. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản
bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi
bên giữ 01 (một) bản.
8.5. Bằng việc ký vào Hợp đồng này, chúng tôi
xác nhận là chúng tôi hiểu và đồng ý với các
điều khoản và điều kiện nêu trên.
Ngày ..... tháng ..... năm…..

NHÀ PHÂN PHỐI

NGƯỜI BẢO TRỢ

Họ và tên: …………………….……..

Họ và tên:………………………….

CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH SỐNG KIM CƯƠNG VIỆT NAM
Giám đốc

NGUYỄN THÁI NĂNG
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