KESEPAKATAN PROGRAM AUTO-DELIVERY
LIFEPHARM GLOBAL NETWORK
Program Auto-Delivery (“Program”) LifePharm Global Network (“LifePharm”) adalah kesepakatan
opsional di mana Independent Business Owner melakukan pemesanan produk yang berkelanjutan
(atau “tetap”) untuk ditagihkan ke kartu kredit atau eWalletnya. Dengan melakukan pemesanan ini,
para Independent Business Owner yang ingin berpartisipasi dalam Program ini menyetujui syarat
dan ketentuan berikut ini:
A.
B.

C.

D.

E.

Saya akan menentukan produk dan jumlah yang ingin saya terima setiap bulan pada 		
Kesepakatan Program yang terlampir, yang adalah bagian dari Kesepakatan ini.
Saya telah memberikan pada LifePharm, pada bagian di atas, nomor Kartu VISA, MasterCard,
Discover/Novus atau American Express, berikut tanggal kadaluwarsanya. Semua pembelian
saya sesuai Program akan dibayarkan dengan eWallet, kecuali jika saya mengganti metode
pembayaran saya.
Saya mengerti dan menyetujui bahwa produk-produk yang dipilih pada Kesepakatan Program
akan dikirimkan kepada saya di alamat yang terdaftar setiap bulannya seperti yang saya
tentukan. Setiap perubahan yang ingin saya lakukan terhadap pemesanan Auto-Delivery saya
harus dilakukan di Virtual Office LifePharm saya atau dengan menghubungi Representatif
Layanan Pelanggan LifePharm. Jika perubahan saya diterima dalam 14 hari dari tanggal
Auto-Delivery saya berikutnya, perubahan bisa diimplementasikan setelah pemesanan 		
berikutnya telah dikirim. Metode pembayaran yang telah saya pilih tidak akan diubah tanpa
pemberitahuan tertulis saya terlebih dulu.
Saya mengerti bahwa LifePharm bisa menghentikan atau memberlakukan penyesuaian
harga atas produk tertentu yang telah saya pilih pada Kesepakatan Program saya. Dalam
situasi ini, LifePharm akan merilis informasi yang relevan di publikasi LifePharm dan akan
terus memenuhi pemesanan Auto-Delivery saya, terkecuali jika saya meminta LifePharm
untuk melakukan pengaturan lain. Harga dan biaya pengiriman akan disesuaikan secara
otomatis untuk mencerminkan perubahan tersebut. Saya mengerti bahwa saya akan 		
menerima pengembalian dana 100 persen dipotong 10 persen biaya penyetokan ulang atas
produk apapun yang mengalami kenaikan harga jika saya memberitahu LifePharm dalam
30 hari kalender dari tanggal pemesanan produk, atau jangka waktu yang ditentukan oleh
hukum negara bagian di mana saya tinggal terkait pengembalian dana demikian, mana pun
yang lebih panjang, selama produk belum dibuka dan masih dalam kondisi bisa dijual kembali.
Saya mengotorisasi LifePharm untuk mengatur pemotongan eWallet dan kartu 			
kreditsebagaimana dispesifikasikan pada Kesepakatan Program untuk pembayaran 		
atas pemesanan Auto-Delivery bulanan (untuk membayar biaya produk, pengiriman dan
pajak penjualan). LifePharm tidak akan memotong biaya lain apapun dari akun kartu kredit
saya terkecuali biaya-biaya yang telah saya otorisasi. (Tagihan pajak penjualan bisa berubahubah sesuai perubahan pada tingkat pajak penjualan yang berlaku). Untuk mempersiapkan
produk saya untuk dikirim pada tanggal pengiriman yang dijadwalkan, saya mengerti bahwa
kartu kredit saya bisa dipotong hingga 7 hari sebelum tanggal pengiriman yang dijadwalkan.
Saya tidak akan menuntut LifePharm atas kerugian khusus atau konsekuensial apapun, baik
langsung maupun tak langsung, yang diakibatkan oleh kesalahan pemotongan atas
rekening saya.
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F.

Saya mengerti dan menyetujui bahwa Kesepakatan ini bisa langsung diterminasi tanpa 		
pemberitahuan jika kartu kredit yang digunakan untuk penagihan pembelian produk telah
kadaluwarsa, dibatalkan, atau diterminasi.
G.
Saya mengerti bahwa saya berhak menghentikan Kesepakatan Program ini kapan pun,
dengan atau tanpa alasan. Saya mengerti bahwa terminasi seperti ini harus dalam bentuk
tertulis, dengan menghubungi Representatif Layanan Pelanggan, atau dengan menghentikan
program Auto-Delivery saya di Virtual Office LifePharm saya. Saya mengerti dan menyetujui
bahwa LifePharm bisa membatalkan Kesepakatan Program ini kapan pun, dengan atau
tanpa alasan, tanpa pemberitahuan tertulis. Selain dari terminasi Kesepakatan oleh 		
pihak LifePharm mana pun, Kesepakatan ini akan tetap berlaku hingga saya mengubah
Kesepakatan ini dengan mengajukan perubahan tertulis, atau hingga saya mengirimkan
secara tertulis pembatalan saya atas Kesepakatan ini kepada LifePharm berikut tanda tangan,
nama tercetak, alamat dan nomor KTP saya (atau NPWP untuk usaha). Pembatalan akan
efektif di bulan kalender di mana pengajuan diterima oleh LifePharm, selama rekening saya
belum dipotong untuk bulan itu. Jika tidak, pembatalan akan efektif di bulan berikutnya
setelah bulan di mana pemberitahuan pembatalan saya diterima oleh LifePharm.
H.
Bagi para Independent Business Owner LifePharm, saya mengerti bahwa syarat dan 		
ketentuan pada Kesepakatan ini tidak meniadakan atau memodifikasi dalam bentuk 		
apapun syarat dan ketentuan pada Aplikasi Independent Business Owner dan Kesepakatan
dengan LifePharm saya, atau pun Kebijakan dan Prosedur LifePharm.
I.
Saya mengerti bahwa semua produk yang dipesan di bawah Program ini, terkecuali jika
ditentukan lain, boleh dikembalikan sesuai panduan umum Pengembalian Produk LifePharm
yang berlaku saat itu.
J.
Saya mengerti bahwa LifePharm berhak memodifikasi Program Auto-Delivery sesuai 		
kebijakannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
K.
Jika muncul halangan pada pemrosesan pembayaran Auto-Delivery, akan dilakukan panggilan
resmi kepada Independent Business Owner.
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