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CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN 

 

ALA bảo đảm chất lượng của hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất và hàng hóa sẽ không gây hại với điều kiện 

được sử dụng đúng mục đích, quy định và theo hướng dẫn đã cung cấp. 

Việc trả lại sản phẩm có thể được thu xếp vì những lý do sau đây: 

• Nếu sản phẩm hết hạn sử dụng/không chính xác/hư hỏng, trong bao bì gốc khi giao hàng 

• Nếu khách hàng không hài lòng với sản phẩm khi giao hàng và sản phẩm vẫn còn trong tình trạng ban đầu 

và còn niêm phong bao bì 

1. Quý khách vui lòng quay phim lại quá trình bóc hàng để làm bằng chứng giải quyết các khiếu nại sau này 

(nếu có). ALA chỉ giải quyết các đơn hàng có đầy đủ cơ sở hình ảnh, clip chứng minh được việc hàng hóa 

không đúng như yêu cầu của Quý khách. 

2. Quý khách phải kiểm tra bất kỳ thiếu sót và/hoặc hư hại nào đối với hàng hóa khi nhận hàng, nhưng quý vị 

không thể mở bao bì sản phẩm. Nếu phát hiện bất kỳ sản phẩm nào hết hạn sử dụng, bị thiếu, không chính 

xác hoặc hư hỏng bên trong sau khi nhận được đơn hàng, vui lòng gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng 

của ALA để thông báo việc trả lại đơn hàng của quý vị trong vòng 14 ngày tiếp theo kể từ ngày nhận hàng 

hàng; nếu không, chúng tôi sẽ có toàn quyền từ chối các yêu cầu và khiếu nại của quý vị sau 14 ngày kể từ 

ngày Quý khách nhận hàng. Tất cả các yêu cầu hoàn tiền sẽ được xem xét theo từng trường hợp và phải 

được sự chấp thuận của công ty. 

3. ALA bảo lưu quyền từ chối bất kỳ yêu cầu hoàn tiền nào cho sản phẩm đã bị mở hoặc qua sử dụng. Chúng 

tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý khách về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại, tiền phí hoặc 

phí tổn nào. 

4. Hàng hóa được hoàn tiền theo giá tiền khi xác nhận đơn hàng. 

5. Chúng tôi sẽ không cho phép các trường hợp hoàn tiền cho các đơn hàng được thanh toán bằng cách quy 

đổi điểm thành viên, eVoucher, đơn hàng có áp dụng khuyến mãi. 

6. Phí giao hàng sẽ không được hoàn lại. 

7. Nếu cần đổi bất kỳ sản phẩm nào, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàngcủa ALA trước khi thực hiện 

bất kỳ hành động nào bằng cách gửi sản phẩm qua bưu điện hoặc để lại tại cửa hàng. 

8. Đối với các mặt hàng trả lại cho ALA, xin vui lòng trả lại cùng với mẫu phiếu trả hàng đã được điền đầy 

đủ và biên lai gốc. Đối với trường hợp trả hàng qua đường bưu điện, chỉ cần có mẫu phiếu trả hàng đã được 

điền đầy đủ. Xin lưu ý rằng việc hoàn tiền sẽ không được xử lý tại cửa hàng, chúng tôi sẽ chỉ bắt đầu quy 

trình trả hàng khi Nhà Kho ALA nhận được hàng và hóa đơn. 

 

 

Xin chân thành cảm ơn! 
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