
  ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN, GIAO NHẬN 

HÀNG, GỬI LẠI HÀNG HÓA 
 

1. Đặt Hàng  

 Trực tiếp tại Văn Phòng công ty CNI Việt Nam 

 Mua hàng qua điện thoại 

  

2. Giao Hàng  

 Nhà Phân Phối nhận hàng trực tiếp tại văn phòng công ty CNI.  

 Giao hàng tận nơi với chi phí 49,000 VNĐ / lần trên toàn Việt Nam, không 

giới hạn cân nặng và số kiện hàng. 

 Thời gian giao hàng tối đa trong 7 ngày làm việc 

  

3. Thanh Toán   

 Trực tiếp tại văn phòng công ty bằng những phương thức sau: 

+ Tiền mặt.  

+ Thẻ ngân hàng. 

+ Thẻ tín dụng. 

+ Thẻ ghi nợ. 
 

 Chuyển khoản:  

 Người thụ hưởng: CTY TNHH CNI VIỆT NAM 

 Số tài khoản: 0071000970418 

 Tên ngân hàng: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt 

Nam (Vietcombank). Chi Nhánh: Hàm Nghi  

  

4. Hoàn Trả Các Sản Phẩm Có Thể Bán Được 
 Tất cả trường hợp hoàn trả phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

+ Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn; 

+ Kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại. 

 Nhà phân phối được hoàn trả sản phẩm nếu chất lượng của sản phẩm có vấn đề 

trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận hàng sản phẩm. 

 Công ty sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Số tiền 

hoàn trả tương đương với giá mua hàng ban đầu trừ đi Hoa Hồng đã nhận, trừ 

đi 10% chi phí quản lý hành chính và vận chuyển (chỉ áp dụng trong trường 

hợp Nhà Phân Phối chấm dứt hợp đồng). 

 

 Lưu ý: 
 Thông tin địa chỉ giao hàng/ Tên & số điện thoại người nhận phải được cung cấp 

trên đơn hàng để đảm bảo hàng được giao đúng nơi. 

 Khi chuyển khoản ghi rõ nội dung: “Đơn hàng cho ai/ mã số nào”. Ví dụ: Mua 

mã Gold cho Nguyễn Văn A. Nhà Phân Phối vui lòng cung cấp đầy đủ chi tiết nội 

dung thanh toán để công ty có thể dễ dàng xác định đơn hàng. 

 Công ty chỉ xử lý đơn hàng khi nhận được số tiền thanh toán vào tài khoản của CNI 

Việt Nam với đầy đủ thông tin thanh toán như yêu cầu. 

 Công ty không chịu trách nhiệm bất cứ trường hợp nào chuyển nhầm tài khoản 

hoặc không đầy đủ thông tin. 


