
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc giải quyết chi trả bổ sung Hoa Hồng Khởi Động Nhanh 

Kính gởi Quý Nhà Phân Phối, 

Lời đầu tiên, Sunrider Việt Nam xin gởi lời cảm ơn trân trọng đến Quý Nhà Phân Phối vì sự tin 

tưởng dành cho sản phẩm và môi trường kinh doanh tại Sunrider, cũng như những nỗ lực 

không ngừng của các Anh Chị trong suốt thời gian qua đã mang sức khoẻ và cuộc sống hạnh 

phúc đến với cộng đồng. 

Trong thời vừa gian vừa qua, Công ty Sunrider Việt Nam đã thực hiện nâng cấp, cải thiện toàn 

bộ hệ thống công nghệ thông tin theo đúng quy định pháp luật cũng như tạo giao diện truy 

cập dễ dàng cho các Nhà phân phối. Tuy nhiên trong quá trình hoàn thiện hệ thống đã phát 

sinh một lỗi kỹ thuật trong việc cập nhật và tính toán các khoản hoa hồng trả thưởng, dẫn đến 

hệ thống bị ẩn đi khoản Hoa Hồng Khởi Động Nhanh. Theo quy định tại Kế hoạch trả thưởng 

của Sunrider Việt Nam, nội dung khoản thưởng này yêu cầu điều kiện là “Nhà Phân Phối 

Sunrider sẽ nhận được Hoa Hồng Khởi Động Nhanh 5% trên tổng doanh số tính thưởng cá 

nhân của các Nhà Phân Phối mới trong vòng 04 (bốn) tháng liên tiếp kể từ tháng đăng ký. Yêu 

cầu Nhà Phân Phối tuyến trên phải có Điểm số cá nhân (150QV) để được nhận Hoa Hồng Khởi 

Động Nhanh từ tuyến dưới.” 

Ngay khi phát hiện lỗi kỹ thuật này, Sunrider Việt Nam đã ngay lập tức khắc phục lỗi kỹ thuật 

trên hệ thống, Quý Nhà phân phối có thể truy cập vào mã số tài khoản của mình để xem cập 

nhật khoản hoa hồng khởi động nhanh này nếu đạt điều kiện theo quy định nếu trên. Theo 

đó, Công ty Sunrider Việt Nam sẽ thực hiện thanh toán bổ sung khoản hoa hồng khởi động 

nhanh này cho các Nhà phân phối đủ điều kiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ban 

hành thông báo này.   

Một lần nữa, Công ty Sunrider Việt Nam xin trân trọng cáo lỗi với tất cả các Nhà phân phối 

của Sunrider trước sự cố này. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm, góp ý và tiếp tục 

hợp tác của Quý Nhà Phân Phối. Mọi thắc mắc, kiến nghị nào liên quan đến các vấn đề trên, 

kinh mong Quý Nhà phân phối liên hệ đường dây nóng hoặc email cho Sunrider Việt Nam. 

Kính chúc Quý Nhà Phân phối luôn phát triển và thành công. 

Trân trọng cám ơn. 

Sunrider Việt Nam 

 TPHCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021 

 

 


