
Chủ đề 2: Hợp đồng tham

gia bán hàng đa cấp



CÁC NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG
Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp phải bao gồm các nội dung cơ bản 
sau:

 a) Tên doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, thông tin liên hệ 
của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

 b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú (hoặc đăng ký lưu 
trú đối với người nước ngoài), nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú 
trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số điện thoại, số 
tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước 
công dân hoặc số hộ chiếu của người tham gia bán hàng đa cấp; số 
giấy phép lao động trong trường hợp người tham gia bán hàng đa 
cấp là người nước ngoài;

 c) Họ tên, mã số của người giới thiệu (người bảo trợ);

 d) Thông tin về hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

 đ) Thông tin về kế hoạch trả thưởng, quy tắc hoạt động;

 e) Quyền và nghĩa vụ của các bên, đảm bảo tuân thủ các quy định 
của Nghị định này và pháp luật có liên quan;

 g) Quy định thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng 
đối với tiền hoa hồng và tiền thưởng;

 h) Quy định về việc mua lại hàng hóa;

 i) Các trường hợp chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và 
nghĩa vụ phát sinh kèm theo;

 k) Cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng.



Thông tin của CÔNG TY TNHH NGƯỜI LÁI 
XE MẶT TRỜI VIỆT NAM



Thông tin người tham gia bán hàng đa cấp



Thông tin về người bảo trợ (giới thiệu)



Điều 1. Các định nghĩa và tham chiếu



Điều 2. Nhà phân phối (“NPP”) của Sunrider Việt Nam



Điều 3. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp –
Chủng loại, chất lượng, công dụng, cách sử dụng và Bảo
hành



Điều 4. Giá cả và phương thức thanh toán



Điều 5. Hoàn trả và mua lại Hàng hóa



Điều 6. Hoa hồng, tiề thưởng và lợi ích kinh tế khác



Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Sunrider Việt Nam



Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của NPP



Điều 9. Thuế (Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập)



Điều 10. Thời hạn và hiệu lực hợp đồng



Điều 11. Chấm dứt hợp đồng NPP



Điều 12. Các điều khoản chung
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