
Công ty TNHH Người Lái Xe 

Mặt Trời Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ông/Bà: …………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …………………………………….

CMND/Hộ chiếu số: ………………………………………..

Cấp ngày: ………………… tại: …………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Từ ngày: …………………..đến ngày: …………………………..

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIÊP

Số: ……………………………….. TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày cấp: …………………….. TRẦN THỊ HÀ MY

CHỨNG CHỈ

ĐÀO TẠO CƠ BẢN VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Đã hoàn thành khóa đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp tại 

Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt Trời Việt Nam

Ảnh của người 
tham gia BHĐC 

(cỡ 3 x 4) 

THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI 
BÁN HÀNG ĐA CẤP 

 
 
 
 
 
 
 
Số thẻ: 
Cấp ngày: 
Cấp cho: 
CMND: 
Ngày cấp 
Tại:  

                         Sunrider Vietnam Co., Ltd 
                        Lầu 2, tòa nhà Lam FGiang, 167 - 173 
                        Tràn Hưng Đạo, Phường Cô Giang,  
                         Quận 1, TP. HCM. ĐT: 028 3837 5969 

QUY ĐỊNH  
ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG THẺ 

1. Người sử dụng thẻ thành viên bán hàng đa 
cấp phải trình thẻ trước khi thực hiện giới 
thiệu hàng hóa hoặc tiếp thị bán hàng. 
2.Người sử dụng thẻ có trách nhiệm thực hiện 
bán hàng đa cấp đúng mặt hàng đã quy định 
và tuân thủ quy tắc hoạt động, chương trình 
trả thưởng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. 
3.Người sử dụng thẻ có trách nhiệm cung cấp 
bằng văn bản với người mua hàng các thông 
tin của doanh nghiệp bán hàng đa cấp về loại, 
chất lượng, giá cả, công dụng, cách thức sử 
dụng của hàng hóa. 
4. Người sử dụng thẻ không được yêu cầu 
người có ý định tham gia bán hàng đa cấp mua 
một lượng hàng nhất định hoặc nộp bất kỳ 
một khoản tiền nào. 
5. Người sử dụng thẻ không được cho người 
khác thuê, mượn thẻ này. 


