АСУУЛТ БОЛОН ХАРИУЛТ
АСУУЛТ 1. Би утсаар холбогдож ID дугаараа сэргээх боломжтой юу?
Хариулт: Тийм, та 1800-1101 дугаарт холбогдон ID дугаараа сэргээх боломжтой. Сэргээсний дараагаар санал болгож
буй бүтээгдэхүүний хөтөлбөрийн дагуу захиалгаа хийж хөнгөлөлтийн хувиа баталгаажуулаарай. Захиалга нь 35% эсвэл
42%-ийн хөнгөлөлттэйгээр хийгдэх болно
АСУУЛТ 2. Хэрвээ би ПИН кодоо мартсан бол Mn.MyHerbalife.com сайтын дагуу сэргээж болох уу?
Хариулт: Тийм, та ID дугаараа сэргээсний дараагаар бүртгэлтэй и-мэйл хаягийн дагуу ПИН кодоо сэргээн авах
боломжтой. Мөн Мэдээлэл Харилцааны албатай холбогдон ПИН кодоо авах боломжтой.
АСУУЛТ 3. ID дугаарын дууссан хугацаанаас хамаарч энэхүү Үнэ Төлбөргүй Сэргээх аянд оролцох хязгаарлалт
бий юу? Хариулт: Хязгаарлалт байхгүй. Энэхүү аянд таны ID дугаар хэзээ идэвхигүй болсоноос үл хамааран оролцох
боломжтой. Хугацаанаас хамаарч нэмэлт бичиг баримт шаардагдах магадлалтай, дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мэдээлэл
Харилцааны Албатай холбогдож авна уу.
АСУУЛТ 4. Үнэ Төлбөргүй Сэргээх аянд оролцохдоо би Жил Бүрийн Гишүүнчлэлийн Суурь Хураамжийг төлөх
шаардлагатай юу?
Хариулт: Шаардлагагүй. Сэргээсний дараагаар санал болгож буй бүтээгдэхүүний хөтөлбөрийн дагуу захиалгаа хийж
хөнгөлөлтийн хувиа баталгаажуулахад хангалттай. Захиалга нь 35% эсвэл 42%-ийн хөнгөлөлттэйгээр хийгдэх болно.
Мөн компани танд нэмэлтээр 1 жилийн Гишүүнчлэлийн Суурь Хураамжийн хөнгөлөлтийг бэлэг болгон олгох болно.
* Мэдээлэл Харилцааны Албаны цагийн хуваарь: Даваа-Баасан гарагуудад 10:00 – 18:00.

АСУУЛТ БОЛОН ХАРИУЛТ
АСУУЛТ 5. Үнэ Төлбөргүй Сэргээх аянд оролцохдоо би бүтээгдэхүүний захиалга хийх шаардлагатай юу?
Хариулт: ID дугаараа сэргээж хөнгөлөлтийн хувиа баталгаажуулахын тулд бүтээгдэхүүний хөтөлбөрийн дагуу
захиалга хийхийг санал болгож байна.
АСУУЛТ 6. Захиалгаа би хэзээ хийх хэрэгтэй вэ?
Хариулт: ID дугаар сэргээсэн тухайн өдөртөө та захиалгаа хийх хэрэгтэй.
АСУУЛТ 7. Идэвхигүй болсон Бие Даасан Гишүүний ID дугаарыг спонсор нь сэргээж болох уу?
Хариулт: Болохгүй. Бие Даасан Гишүүн зөвхөн өөрөө 1800-1101 дугаарт холбогдож хувийн мэдээллээ
баталгаажуулсанаар ID дугаараа сэргээх боломжтой.

АСУУЛТ 8. Үнэ Төлбөргүй Сэргээх аянд оролцохдоо бичиг баримтыг бүрдүүлэх шаардлагатай юу?
Хариулт: Хувийн мэдээлэл болон овог, нэр засварлах/өөрчлөх тохиолдолд иргэний үнэмлэхний урд болон ард
хэсгийн хуулбарыг шаардагдах маягтын хамт ирүүлнэ.
АСУУЛТ 9. Спонсорын үүднээс би идэвхигүй болсон Бие Даасан Гишүүдийн мэдээллийг компаниас авах
боломжтой юу?
Хариулт: Бие Даасан Гишүүний хувийн мэдээллийг хамгаалах дүрмийн дагуу, компани идэвхигүй болсон
гишүүдийн мэдээллийг олгох боломжгүй. Улс орнуудад Бие Даасан Гишүүдэд Үнэ Төлбөргүй сэргээх аяны талаар
мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй байдаг.

АСУУЛТ БОЛОН ХАРИУЛТ
АСУУЛТ 10. Үнэ Төлбөгүй сэргээх аянд хамрагдаж сэргээгдсэн доод багийн гишүүдийн мэдээллийг спонсор нь хаанаас
харах боломжтой вэ?
Хариулт: Споснор нь Mn.MyHerbalife.com сайтад нэвтэрч орон Bizworks үйлчилгээний “Доод багийн хураангуй Нэмэлт тайлан”
хэсэгт орон нарийвчилсан тохиргооноос “Үнэгүй сэргээх аянд хамрагдсан” гишүүдийг тодотгон тайлангаа уншуулж харах
боломжтой.

