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"นโยบายและขั้นตอน" เหล่านี้ในรูปแบบปัจจุบันและอาจได้รับการแก้ไขตามดุลยพินิจของ QuiAri, LLC ("QuiAri” หรือ "บริษัท") รวมอยู่
ในข้อตกลงโปรโมเตอร์ QuiAri โดยและระหว่าง QuiAri และโปรโมเตอร์ อิสระ (“โปรโมเตอร์”) ตลอดนโยบายและขั้นตอนเหล่านี้เมื่อใช้
คำาว่า "ข้อตกลง" จะหมายรวมถึงข้อตกลงโปรโมเตอร์ QuiAri นโยบาย และขั้นตอน และแผนค่าตอบแทน QuiAri

หัวข้อทหัวข้อท่ี่ี 1. จรรยาบรรณจรรยาบรรณ

ในฐานะโปรโมเตอร์ คุณคือโฉมหน้าของ QuiAri คุณเป็นตัวแทนของเราทุกวันเมื่อคุณโต้ตอบและแบ่งปันเรื่องราวของคุณ เป็นสิ่งสำาคัญที่
โปรโมเตอร์ของเราต้องดำาเนินการในลักษณะที่ยึดมั่นในมาตรฐานระดับสูงของแบรนด์ QuiAri หัวข้อที่ 1 นี้เป็นจรรยาบรรณของ QuiAri 
โปรโมเตอร์จะต้องทบทวนและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของ QuiAri ตลอดเวลา เมื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ QuiAri และผลิตภัณฑ์ของ 
QuiAri สื่อสารอย่างซื่อสัตย์ เคารพ ถูกต้อง และด้วยความซื่อตรงเสมอ ความสำาเร็จร่วมกันของเราขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการปฏิบัติตาม
นโยบายและขั้นตอนรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่ใช้กับธุรกิจ QuiAri ของคุณ จรรยาบรรณนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้อง
คุณธุรกิจของคุณ QuiAri และที่สำาคัญที่สุดคือโปรโมเตอร์และลูกค้าทุกคน คุณต้องหลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ ที่อาจส่งผลเสียหรือส่งผลเสีย
ต่อ QuiAri ตลอดเวลา

1.1. ทำาหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และความถูกต้องทำาหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และความถูกต้อง

 • เคารพสิทธิของลูกค้าและโปรโมเตอร์เสมอและปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 • อย่าทำาให้ลูกค้าเข้าใจผิดหรือหลอกลวงลูกค้า
 •  แท้จริง ซื่อสัตย์ และชอบด้วยกฎหมาย เมื่อทำาหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์ สำาหรับ QuiAri คุณจะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

ทั้งหมดที่ใช้กับธุรกิจ QuiAri ของคุณ
 • ระบุตัวตนของคุณในฐานะโปรโมเตอร์ของ QuiAri เสมอเมื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ QuiAri หรือโปรแกรม QuiAri

1.2. เป็นมืออาชีพเป็นมืออาชีพ
 •  โต้ตอบด้วยความเคารพกับลูกค้าของคุณ ทีมงาน QuiAri ของคุณ โปรโมเตอร์อื่นๆ พนักงานสำานักงานบ้านและใครก็ตามที่คุณ

พบในการเชื่อมโยงกับธุรกิจ QuiAri ของคุณ
 • จัดการกับข้อร้องเรียนใดๆ อย่างรวดเร็วและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพและโดยสุจริต
 •  คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและสิ่งที่อาจเป็นความคิดเห็นหรือความปรารถนาส่วนตัวของคุณหรือ

ของเพื่อนสมาชิกในทีมของคุณในขณะที่เคารพความคิดเห็นและความปรารถนาของผู้อื่น
 •  ในฐานะตัวแทนของ QuiAri ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการให้บริการแก่ลูกค้าและโปรโมเตอร์อื่นๆ
 • โปรโมเตอร์จะต้องไม่ลบหลู่ ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท QuiAri หรือโปรโมเตอร์หรือลูกค้าของ QuiAri

1.3. ส่งเสริมการขายอย่างรับผิดชอบส่งเสริมการขายอย่างรับผิดชอบ
 •  นำาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเสมอและใช้การปฏิเสธความรับผิดชอบที่เหมาะสมเมื่อใดก็ตามที่สนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าร่วม QuiAri ใน

ฐานะโปรโมเตอร์ 
 •  ห้ามหลอกลวง ข่มขู่ หรือมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงแนะนำาว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ QuiAri 

เป็นสิ่งจำาเป็น
 • สิ่งจูงใจทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับการขายผลิตภัณฑ์ QuiAri เท่านั้น
 • โปรโมเตอร์ต้องทำางานอย่างกระตือรือร้นเพื่อสร้างและรักษาฐานลูกค้า
 • จะไม่สามารถทนต่อปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ไร้จริยธรรมได้

1.4. สื่อสารรายได้ที่อาจเกิดขึ้นอย่างแท้จริงสื่อสารรายได้ที่อาจเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

 • ไม่รับปากหรือรับประกันรายได้จำานวนใดๆ
 •  แสดงการปฏิเสธความรับผิดชอบที่เหมาะสมของผลลัพธ์ทั่วไปเสมอเมื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการ

เรียกร้องรายได้ไลฟ์สไตล์
 •   แสดงถึงระดับความพยายามและทักษะที่จำาเป็นในการประสบความสำาเร็จกับ QuiAri อย่างเหมาะสม อย่าสรุปย่อหรือระบุว่า

ต้องใช้ "การทำางานหนัก" เท่านั้น
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1.5. ซื้ออย่างรับผิดชอบซื้ออย่างรับผิดชอบ
 •  ซื้อผลิตภัณฑ์ QuiAri อย่างสมเหตุสมผลและมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ห้ามการโหลดสินค้าคงคลัง โปรดสนับสนุนให้ผู้

อื่นทำาเช่นเดียวกัน
 •  การซื้อผลิตภัณฑ์สามารถทำาได้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและ/หรือการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อความก้าวหน้า

ในตำาแหน่งหรือเพื่อรับสิ่งจูงใจ

1.6. เคารพสิทธิเคารพสิทธ ิIP
 •  ห้ามใช้ชื่อ รูปลักษณ์ รูปภาพ โลโก้ หรือทรัพย์สินอื่นใดของดารา บริษัท องค์กร หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับ

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอนุมัติหรือให้ความยินยอมก่อน
 •  ห้ามใช้เพลง วิดีโอ ภาพ หรือเนื้อหาอื่นๆ ไม่ว่าจะพบบนอินเทอร์เน็ตหรืออื่นๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

การอนุมัติ หรือความยินยอมก่อน
 •  ห้ามใช้ชื่อ QuiAri โลโก้ หรือทรัพย์สินของแบรนด์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการส่งเสริมการขายส่วนบุคคลใดๆ รวม

ถึงในหนังสือหรืองานเขียนอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก QuiAri ก่อน 

1.7. คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค
 • ป้องกันและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้า/โปรโมเตอร์หรือลูกค้า/โปรโมเตอร์ในอนาคตเสมอ 
 • การทำาธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าจะต้องดำาเนินการโดยลูกค้าบนเว็บไซต์ QuiAri

1.8. วิธีการขายที่ไม่อนุญาตวิธีการขายที่ไม่อนุญาต

 • โปรโมเตอร์จะต้องปฏิบัติตามและใช้วิธีการขายทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ตลอดเวลา
 • โปรโมเตอร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และกฎหมายอื่นๆ ที่ใช้บังคับทั้งหมดตลอดเวลา
 • โปรโมเตอร์ จะไม่ใช้ระบบการติดต่อทางโทรศัพท์อัตโนมัติหรือมีส่วนร่วมในวิธีการขายแบบ "robocall" ใดๆ 

หัวข้อที่หัวข้อที ่2.  นโยบายและขั้นตอนและแผนค่าตอบแทนที่รวมอยู่ในข้อตกลงโปรโมเตอร์ นโยบายและขั้นตอนและแผนค่าตอบแทนที่รวมอยู่ในข้อตกลงโปรโมเตอร์ 

นโยบายและขั้นตอนเหล่านี้ ข้อตกลงโปรโมเตอร์ QuiAri และแผนค่าตอบแทน QuiAri (เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลงข้อตกลง") ประกอบด้วยสัญญา
ทั้งหมดระหว่าง QuiAri และโปรโมเตอร์ 

โปรโมเตอร์เข้าใจว่านโยบายและขั้นตอนจะถูกโพสต์ไว้ใน "สำานักงานสนับสนุน" ของโปรโมเตอร์เสมอ โปรโมเตอร์ได้ทบทวนหรือตกลง
ที่จะทบทวนนโยบายและขั้นตอนภายในสาม (3) วันนับจากวันที่ทำาข้อตกลง หากโปรโมเตอร์ไม่ยอมรับนโยบายและขั้นตอน วิธีเดียวคือ
ยกเลิกและยุติข้อตกลงผ่านอีเมลแจ้งให้ QuiAri ทราบที่ support@quiari.com ความล้มเหลวในการยกเลิกและยุติข้อตกลงตามกำาหนด
เวลาถือเป็นการยอมรับนโยบายและขั้นตอนของโปรโมเตอร์

QuiAri ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายและขั้นตอนตามดุลยพินิจ การแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากที่มีการ
แจ้งเตือนและการเผยแพร่บทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมในสำานักงานสนับสนุน นโยบายที่มีการแก้ไขจะไม่มีผลย้อนหลังกับการดำาเนินการ
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ของการแก้ไข โปรโมเตอร์มีสิทธิ์ยุติข้อตกลงตามข้อ 16.1 ของนโยบายเหล่านี้ การยุติจะมีผลเฉพาะเมื่อ
อีเมลแจ้งให้ทราบและได้รับโดย QuiAri ที่ support@quiari.com ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ของการแก้ไข ความล้มเหลวในการยกเลิกข้อ
ตกลงก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ของการแก้ไข การดำาเนินงานที่ตามมาของธุรกิจ QuiAri หรือการยอมรับโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นที่ตามมาถือ
เป็นข้อตกลงของโปรโมเตอร์ ในการแก้ไข เป็นความรับผิดชอบของโปรโมเตอร์ที่จะต้องรับทราบและประเมินนโยบายและขั้นตอนปัจจุบัน
และการแก้ไขทั้งหมดตามที่โพสต์ไว้ในสำานักงานสนับสนุน และ QuiAri จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการขาดความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ
ขั้นตอนหรือการแก้ไขใดๆ ของโปรโมเตอร์ 
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2.1. นโยบายและบทบัญญัติที่แยกส่วนได้นโยบายและบทบัญญัติที่แยกส่วนได้

หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงในรูปแบบปัจจุบันหรือที่แก้ไขเพิ่มเติมถือเป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เฉพาะ
ส่วนที่เป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้ของบทบัญญัติจะถูกตัดออกจากข้อตกลงและบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ บทบัญญัติที่ถูก
ตัดจะต้องได้รับการปฏิรูปเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเดิมให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การ
มีอยู่ของข้อเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำาของโปรโมเตอร์ต่อ QuiAri จะไม่ถือเป็นการปิดกั้นหรือการป้องกันการบังคับใช้ข้อกำาหนด
หรือบทบัญญัติของข้อตกลงของ QuiAri

2.2. ข้อตกลงทั้งหมดข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลง พร้อมกับเอกสารทั้งหมดที่รวมอยู่โดยการอ้างอิงในรูปแบบปัจจุบันและที่ได้รับการแก้ไขโดย QuiAri ตามดุลยพินิจของตนแต่
เพียงผู้เดียวถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาในที่นี้เกี่ยวกับเรื่อง ข้อตกลงนี้ใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้านี้ ร่วมสมัย ที่ไม่สอดคล้องกันการ
ตกลง เจรจา การเป็นตัวแทน และสัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่มีการ
รับรองหลักประกันทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรข้อตกลงหรือความเข้าใจยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้

2.3. การเลิกจ้างโดยการเลิกจ้างโดย QuiAri

QuiAri ขอสงวนสิทธิ์และมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจในการยกเลิกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ 
(30) วัน (หรือการแจ้งเตือนที่สั้นกว่าตามที่กำาหนดโดยสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด) ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผลใด 

หัวข้อที่หัวข้อที ่3. การลงนามในหนังสือสำาคัญทางอิเล็กทรอนิกส์การลงนามในหนังสือสำาคัญทางอิเล็กทรอนิกส์ - การยินยอมให้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์การยินยอมให้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์

E-SIGN ซึ่งเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Global and National Commerce Act (15 U.S.C. § 7001, et. seq.) กำาหนดให้คุณยินยอม
ที่จะทำาข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์กับ QuiAri ก่อนที่จะมีการดำาเนินการตามข้อตกลง โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบ

1. หากคุณทำาข้อตกลงโปรโมเตอร์ของ QuiAri ทางออนไลน์และกลายเป็นโปรโมเตอร์ คุณจะไม่ต้องส่งใบสมัครแบบกระดาษ ข้อตกลง
ทั้งหมดระหว่างโปรโมเตอร์และ QuiAri จะมีหลักฐานเป็นบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามท่านต้องยินยอมให้ใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์
และต้องอ่านข้อตกลงทั้งหมดในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนและรับทราบว่าท่านได้อ่านข้อกำาหนดและเงื่อนไขทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

2. ในการเข้าถึงเอกสารที่ประกอบด้วยข้อตกลงและส่งใบสมัครออนไลน์ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์อ่าน PDF

3. โปรโมเตอร์อาจถอนความยินยอมในการใช้บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา การถอนความยินยอมดังกล่าวจะเป็นการยุติข้อ
ตกลงระหว่าง QuiAri และโปรโมเตอร์โดยมีผลทันที ในการถอนความยินยอมให้ใช้บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงผู้เดียว (และเป็นการ
ยุติข้อตกลงกับ QuiAri) โปรโมเตอร์จะต้องดำาเนินการผ่านสำานักงานสนับสนุนของโปรโมเตอร์หรือติดต่อ support@quiari.com

4. โปรโมเตอร์สามารถขอรับสำาเนาเอกสารของข้อตกลงได้โดยส่งคำาขอทางอีเมลไปที่ support@quiari.com คำาขอจะต้องมีชื่อและ
หมายเลขประจำาตัวของโปรโมเตอร์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์และที่อยู่อีเมล เมื่อได้รับคำาขอดังกล่าวจากนั้น QuiAri จะส่งจดหมายฉบับปัจจุบัน
ของเอกสารแต่ละฉบับไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ของโปรโมเตอร์ โปรโมเตอร์จะถูกเรียกเก็บเงินหนึ่งดอลลาร์ ($1.00) USD ต่อหน้าสำาหรับ
บริการนี้โดยมีการเรียกเก็บเงินขั้นต่ำาสิบดอลลาร์ ($10.00) USD

5. โปรโมเตอร์รับทราบและยอมรับว่า QuiAri อาจแก้ไขข้อตกลงและเอกสารทั้งหมดที่รวมอยู่ในที่นี้ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวตาม
ประกาศที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในเอกสารเหล่านั้น โปรโมเตอร์อาจเข้าถึงเวอร์ชันของเอกสารเหล่านี้ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่โปรโมเตอร์
ดำาเนินการข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ QuiAri จัดเก็บเอกสารที่รองรับหรือล้าสมัยและมีให้บริการโดยการติดต่อ QuiAri ข้อตกลงฉบับ
ล่าสุดมีให้บริการเสมอในสำานักงานสนับสนุนของโปรโมเตอร์สำาหรับการดู พิมพ์ และดาวน์โหลด
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6. หากมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่จำาเป็นในการเข้าถึงข้อตกลงและเอกสารที่รวมอยู่ในข้อตกลง QuiAri จะแจ้งให้
โปรโมเตอร์แต่ละรายทราบถึงสิ่งเดียวกัน และจัดทำารายการอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่จำาเป็นในการดำาเนินการดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว 
โปรโมเตอร์อาจยุติข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้เมื่ออีเมลแจ้งให้ทราบและได้รับโดย QuiAri ที่ support@quiari.comภายในสามสิบ (30) วัน
นับจากวันที่โปรโมเตอร์ได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงจาก QuiAri

7. การคลิกช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับ” ในแอปพลิเคชัน QuiAri ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหลักฐานข้อตกลง หาก
คุณคลิกช่อง “ยกเลิก” กระบวนการลงทะเบียนจะถูกยกเลิกคุณจะถูกส่งกลับไปที่หน้าแรกของ QuiAri และจะไม่มีข้อตกลงระหว่างคุณและ 
QuiAri มีผลหรือมีผลบังคับใช้

หัวข้อที่หัวข้อที ่4. การเป็นโปรโมเตอร์การเป็นโปรโมเตอร์

4.1. ระยะเวลาและการต่ออายุของธุรกิจ ระยะเวลาและการต่ออายุของธุรกิจ QuiAri

ระยะเวลาของข้อตกลงนี้คือหนึ่งปี (ขึ้นอยู่กับการยกเลิกล่วงหน้าตามนโยบายและขั้นตอน) ระยะเวลาของข้อตกลงนี้จะต่ออายุโดยอัตโนมัติ
ในแต่ละปี เว้นแต่ว่าโปรโมเตอร์จะแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมลถึง support@quiari.com ห้า (5) วันก่อนวันต่ออายุ 

มีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อไม่มีการต่ออายุ ยกเลิก หรือยุติข้อตกลงนี้ โปรโมเตอร์สละสิทธิ์ทั้งหมดที่ผู้จัดมีภายใต้ข้อตกลงและภายใต้กฎหมาย
รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง: สิทธิในทรัพย์สินขององค์กรดาวน์ไลน์เดิมของโปรโมเตอร์ และโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือค่าตอบแทนอื่นใดที่ได้
รับจากการขายและกิจกรรมอื่นๆ ขององค์กรดาวน์ไลน์เดิม โปรโมเตอร์จะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าคอมมิชชั่นโบนัสหรือรายได้อื่นๆ ที่เกิดจาก
กิจกรรมของโปรโมเตอร์หรือกิจกรรมขององค์กรการขายดาวน์ไลน์เดิมของโปรโมเตอร์
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4.2. สถานะผู้รับเหมาอิสระสถานะผู้รับเหมาอิสระ

โปรโมเตอร์ทั้งหมดเป็นผู้รับเหมาอิสระที่มีส่วนร่วมในการแสวงหาธุรกิจของตนเอง โปรโมเตอร์แต่ละรายจะต้องกำาหนดวิธีการและวิธีการ
ของตนเองในกิจกรรมการขายตามข้อกำาหนดของข้อตกลง ข้อตกลงระหว่าง QuiAri และโปรโมเตอร์ไม่ได้สร้างนายจ้าง/พนักงาน แฟรน
ไชส์ ตัวแทนความร่วมมือ หรือความสัมพันธ์ร่วมทุนระหว่าง QuiAri และโปรโมเตอร์ QuiAri จะไม่ปฏิบัติต่อโปรโมเตอร์ในฐานะพนักงาน
ของ QuiAri เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีของรัฐบาลกลางและ/หรือของรัฐหรือวัตถุประสงค์อื่นใด ห้ามมิให้โปรโมเตอร์เป็นตัวแทน ระบุ หรือ
บอกเป็นนัยถึงความสัมพันธ์ระหว่าง QuiAri และโปรโมเตอร์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โปรโมเตอร์จะไม่ทำาอันตรายและชดใช้ QuiAri 
จากการเรียกร้องความเสียหายหรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจและการปฏิบัติของโปรโมเตอร์ โปรโมเตอร์ไม่มีอำานาจ
ในการผูกมัด QuiAri กับข้อผูกพันใดๆ 

4.2.1. การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย โปรโมเตอร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบัญญัติ
ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของโปรโมเตอร์ทั้งหมด โปรโมเตอร์จะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและรายจ่ายด้านการจัดการของ
ตนเอง รวมถึงรายได้โดยประมาณทั้งหมดและภาษีการประกอบอาชีพอิสระ ในตอนท้ายของแต่ละปีปฏิทิน QuiAri จะออกแบบฟอร์ม IRS 
1099 Misc. ให้แก่โปรโมเตอร์แต่ละคนสำาหรับค่าตอบแทนที่ไม่ใช่พนักงานตามที่กำาหนด (กฎหมายปัจจุบันกำาหนดให้ 1099 มีเฉพาะราย
ได้ประจำาปีที่ได้รับเป็นเงินหกร้อยดอลลาร์ ($600.00) USD ขึ้นไปภายในหนึ่งปีปฏิทิน เนื่องจากโปรโมเตอร์ไม่ได้รับการจ้างงานจากหรือ
กับ QuiAri บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการจ่ายเงินหรือการร่วมจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือการส่งเงินตาม
กฎหมายหรือจำานวนเงินหรือเงินสมทบอื่นใดที่กฎหมายกำาหนดให้จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือส่งในนามของพนักงาน

4.3. ไม่มีการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนไม่มีการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุน/ตำาแหน่งตำาแหน่ง

เนื่องจาก QuiAri คำานวณและจ่ายค่าคอมมิชชั่นผ่าน “การจ่ายเงินในวันเดียวกัน” การเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนและ/หรือตำาแหน่งจะไม่ได้
รับการยอมรับไม่ว่าในกรณีใดๆ หลังจากที่ส่งใบสมัครต้นฉบับแล้ว

หัวข้อที่ หัวข้อที่ 5. ข้อดีของโปรโมเตอร์ข้อดีของโปรโมเตอร์

5.1. ข้อดีของโปรโมเตอร์ข้อดีของโปรโมเตอร์

การเป็นโปรโมเตอร์ทำาให้โปรโมเตอร์สามารถเข้าร่วมในโอกาสและข้อได้เปรียบที่ QuiAri มอบให้ได้ ข้อได้เปรียบเหล่านี้รวมถึงความ
สามารถของโปรโมเตอร์ในการ: (i) ซื้อผลิตภัณฑ์ QuiAri (ii) ขายผลิตภัณฑ์ QuiAri และมีคุณสมบัติและเข้าร่วมในแผนค่าตอบแทน  
(ได้รับค่าคอมมิชชั่นและรางวัลความสำาเร็จ หากมีสิทธิ์) (iii) สนับสนุนลูกค้าและผู้ส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อ
สร้างดาวน์ไลน์และก้าวไปสู่ระดับต่างๆ ภายใต้แผนค่าตอบแทน (iv) ได้รับการสื่อสาร QuiAri เป็นระยะและ (v) เมื่อชำาระค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม (ถ้ามี) เข้าร่วมในการสนับสนุนบริการและการฝึกอบรมของ QuiAri โดยสมัครใจ และโครงการสร้างแรงจูงใจ การส่งเสริมการ
ขาย สิ่งจูงใจและการรับรู้สำาหรับผู้ส่งเสริมการขาย โปรโมเตอร์เข้าใจว่าเป็นสิทธิ์ของ QuiAri แต่เพียงผู้เดียวที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคำาสั่ง
ซื้อที่ส่งโดยโปรโมเตอร์รายใดๆ

หัวข้อที่หัวข้อที ่6. ข้อกำาหนดและข้อจำากัดของโปรโมเตอร์ข้อกำาหนดและข้อจำากัดของโปรโมเตอร์

6.1. อายุทางกฎหมายอายุทางกฎหมาย

โปรโมเตอร์ต้องมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี ผลิตภัณฑ์ QuiAri ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคหรือใช้โดยบุคคลใดก็ตามที่มีอายุ
ต่ำากว่าเกณฑ์ดังกล่าว และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโปรโมตผลิตภัณฑ์ของเรา ห้ามใช้ภาพหรือภาพเหมือนของบุคคลใดๆ 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในการโฆษณาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ QuiAri

6.2. ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อ

โปรโมเตอร์ไม่จำาเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์บริการหรือโปรแกรม QuiAri เพื่อเข้าร่วมในแผนค่าตอบแทน QuiAri
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6.3. ไม่มีข้อกำาหนดสินค้าคงคลังไม่มีข้อกำาหนดสินค้าคงคลัง

โปรโมเตอร์ไม่จำาเป็นต้องซื้อหรือมีสินค้าคงคลังจำานวนใดๆ ของผลิตภัณฑ์ QuiAri และอาจรักษาบัญชีที่ใช้งานอยู่และได้รับค่าคอมมิชชั่น
โดยไม่ต้องมีสินค้าคงคลังใดๆ หรือทำาการซื้อผลิตภัณฑ์ คำาสั่งซื้อสามารถทำาธุรกรรมได้โดยตรงกับบริษัทในนามของโปรโมเตอร์ผ่านทาง
เว็บไซต์ QuiAri โปรโมเตอร์จะได้รับเครดิตเต็มจำานวนภายใต้แผนค่าตอบแทนสำาหรับการขายตรงทั้งหมดดังกล่าว โปรโมเตอร์อาจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ QuiAri เป็นจำานวนมากเพื่อขายต่อให้กับลูกค้าหรือใช้งานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ (เช่น แรงจูงใจหรือการทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์) การซื้อจำานวนมากดังกล่าวโดยโปรโมเตอร์อาจไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ของการมีคุณสมบัติสำาหรับการได้รับการยอมรับหรือ
รางวัลแห่งความสำาเร็จ และต้องไม่มากเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ของโปรโมเตอร์ใดๆ ที่ทำาการซื้อดังกล่าว 
 
6.4. ความต้องการในการฝึกอบรมความต้องการในการฝึกอบรม

โปรโมเตอร์อาจสนับสนุนโปรโมเตอร์อื่นๆ โปรโมเตอร์ผู้สนับสนุนจำาเป็นต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกอบรมโปรโมเตอร์แต่ละรายที่ได้
รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ "การฝึกอบรมที่เพียงพอ" จะรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง: แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอน แผนค่า
ตอบแทน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การเรียกร้องทางการแพทย์ และกลยุทธ์การขาย โปรโมเตอร์จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับโปรโมเตอร์แต่ละ
รายในองค์กรของตนอย่างต่อเนื่อง และจะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการกำากับดูแลการขายหรือการจัดจำาหน่าย
โดยสุจริตในการขายหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้บริโภค

6.5. การชักจูงให้โปรโมเตอร์ละเมิดนโยบายการชักจูงให้โปรโมเตอร์ละเมิดนโยบาย

โปรโมเตอร์ต้องไม่ชักจูง ส่งเสริม หรือช่วยเหลือโปรโมเตอร์รายอื่นให้ละเมิดนโยบายและขั้นตอนของ QuiAri หรือข้อตกลงใดๆ กับ 
QuiAri ทั้งทางตรงและทางอ้อม

6.6. การรายงานการละเมิดนโยบายการรายงานการละเมิดนโยบาย

โปรโมเตอร์ที่ทราบว่าโปรโมเตอร์คนอื่นได้ละเมิดนโยบายและขั้นตอนของ QuiAri หรือข้อตกลงใดๆ กับ QuiAri ควรแจ้งฝ่ายสนับสนุน 
QuiAri เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ support@quiari.com รายละเอียดของเหตุการณ์ (เช่น วันที่ จำานวนครั้งของการเกิดเหตุ และบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง) และเอกสารประกอบใดๆ ควรรวมอยู่ในรายงานเท่าที่มี

6.7. การซักถามเกี่ยวกับสื่อการซักถามเกี่ยวกับสื่อ

โปรโมเตอร์ต้องไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเกี่ยวกับ QuiAri ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของ QuiAri ข้อซักถามเกี่ยวกับสื่อทั้งหมด รวมถึงจากวิทยุ 
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ หรือสื่ออื่นใด จะต้องส่งตรงไปยังแผนกการตลาดของ QuiAri เป็นลายลักษณ์อักษรที่ support@quiari.com

6.8. การไม่ยอมรับของโปรโมเตอร์และลูกค้าของการไม่ยอมรับของโปรโมเตอร์และลูกค้าของ QuiAri

โปรโมเตอร์อาจมีส่วนร่วมในธุรกิจการตลาดเครือข่ายอื่นๆ พร้อมกันในขณะที่มีส่วนร่วมในธุรกิจของ QuiAri โดยไม่ละเมิดข้อ
ตกลง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงและเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีหลังจากการยกเลิกข้อตกลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
โปรโมเตอร์อาจไม่สามารถเข้าร่วมในธุรกิจการตลาดเครือข่ายอื่นๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือโดยอิสระ หรือร่วมกับหรือในนามของบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นใด สรรหาหรือมีส่วนร่วมในการสรรหาโปรโมเตอร์หรือลูกค้าของ QuiAri ในปัจจุบันเพื่อเข้าร่วมในธุรกิจการตลาดเครือ
ข่ายอื่นๆ อย่างไรก็ตามข้อจำากัดนี้ไม่ได้ใช้กับโปรโมเตอร์ดาวน์ไลน์หรือลูกค้าของ QuiAri ที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรโมเตอร์ คำาว่า 
"สรรหาสรรหา" "กำาลังสรรหากำาลังสรรหา" และ "การสรรหาการสรรหา" หมายถึงการสรรหาโดยตรงหรือโดยอ้อม จริงหรือโดยพยายาม การสรรหา การชักชวน การ
สนับสนุน การลงทะเบียน การส่งเสริม การช่วยเหลือ การสนับสนุน คำาแนะนำา ข้อแนะนำา หรือความพยายามที่จะโน้มน้าวโปรโมเตอร์ 
QuiAri ในปัจจุบันให้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วม 
ในธุรกิจเครือข่ายการตลาดอื่น ไม่ว่าการสรรหาบุคลากรดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยโปรโมเตอร์ที่เป็นอิสระจาก หรือร่วมกับหรือในนามของ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น มีการสรรหาเกิดขึ้นและมีข้อห้ามแม้จะริเริ่มโดย 
หรือเกิดขึ้นเพื่อตอบข้อซักถามของโปรโมเตอร์หรือลูกค้าของ QuiAri
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หากโปรโมเตอร์มีส่วนร่วมในธุรกิจอื่น หรือธุรกิจหรือโปรแกรมการตลาดเครือข่าย เป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์ที่จะต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่าธุรกิจ QuiAri ของโปรโมเตอร์ดำาเนินการตามข้อตกลงและแยกออกจากธุรกิจและ/หรือโปรแกรมการตลาดเครือข่ายอื่นๆ ทั้งนี้
โปรโมเตอร์ต้องไม่:

 ●  แสดงสื่อส่งเสริมการขายตัวช่วยการขายหรือผลิตภัณฑ์ของ QuiAri ร่วมกับหรือในสถานที่เดียวกับสื่อส่งเสริมการขายหรือตัว
ช่วยการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของ QuiAri (Pinterest และเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่
คล้ายกันได้รับการยกเว้นจากนโยบายนี้)

 ● ละเมิดข้อจำากัดในการสรรหาโปรโมเตอร์หรือลูกค้าของ QuiAri ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 ●  นำาเสนอ ส่งเสริม อภิปราย หรือแสดงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ QuiAri โดยตรงในระหว่าง
การประชุม การสัมมนา การประชุมใหญ่ การสัมมนาทางเว็บ การประชุมทางไกล หรือหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
บริการหรือธุรกิจของ QuiAri

 ●  แนะนำา พูดคุย สื่อสาร หรือขอโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อชักจูงหรือพยายามชักจูงลูกค้า โปรโมเตอร์ ผู้จำาหน่าย ผู้ผลิต 
ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทในเครือธุรกิจอื่นๆ ของ QuiAri (หรือบริษัทในเครือของ QuiAri) เพื่อจำากัด ลด หยุด หรือยุติความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับ QuiAri (หรือบริษัทในเครือของ QuiAri)

 ●  ชักจูงหรือพยายามชักจูงลูกค้า โปรโมเตอร์ ผู้ขาย ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทในเครือธุรกิจอื่นๆ ของ QuiAri (หรือบริษัท
ในเครือของ QuiAri) เพื่อจำากัด ลด หยุด หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ QuiAri (หรือบริษัทในเครือของ QuiAri)

 ●  ชักชวนหรือเบี่ยงเบน หรือพยายามชักชวนหรือเบี่ยงเบนโอกาสทางธุรกิจใดๆ ให้อยู่ห่างจาก QuiAri (หรือบริษัทในเครือของ 
QuiAri) หรือ

 ●  มิฉะนั้นจะแทรกแซงหรือพยายามที่จะแทรกแซงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สัญญา หรือเศรษฐกิจที่มีอยู่ หรือที่อาจเกิดขึ้นของ 
QuiAri (หรือบริษัทในเครือของ QuiAri)

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าบทบัญญัตินี้จะยังคงมีผลต่อไปจนกว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดหรือหมดอายุ
QuiAri และโปรโมเตอร์ยอมรับว่าการละเมิดใดๆ ของบทบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่ง QuiAri ไม่มีการเยียวยา
ที่เพียงพอตามกฎหมายและการบาดเจ็บต่อ QuiAri จะมีมากกว่าการบาดเจ็บใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับโปรโมเตอร์ที่เกิดจากการเข้าสู่คำาสั่งหรือ
การบรรเทาอื่นๆ เพื่อบังคับใช้บทบัญญัตินี้ และดังนั้น QuiAri จะมีสิทธิได้รับการบรรเทาฉุกเฉินชั่วคราวเบื้องต้นและคำาสั่งถาวรเพื่อป้องกัน
การละเมิดบทบัญญัตินี้ต่อไป

6.9. การรักษาความลับของผู้ขายการรักษาความลับของผู้ขาย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ QuiAri และข้อกำาหนดกับผู้ขาย ผู้ผลิต และซัพพลายเออร์ที่มีอยู่หรือที่อาจเป็นไปได้เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความ
ลับ โปรโมเตอร์จะต้องไม่ติดต่อพูดคุยหรือสื่อสารหรือโต้ตอบกับซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต หรือผู้จำาหน่ายที่มีอยู่หรือมีศักยภาพใดๆ โดยตรงหรือ
โดยอ้อมยกเว้นในระหว่างกิจกรรมที่สนับสนุน QuiAri ซึ่งซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต หรือผู้จำาหน่ายอยู่ตามคำาขอของ QuiAri เท่านั้น

6.10. การสนับสนุนข้ามการสนับสนุนข้าม

ห้ามมิให้มีการสนับสนุนข้ามที่เกิดขึ้นจริงหรือที่พยายามจะสนับสนุนโดยเด็ดขาด “การสนับสนุนข้ามการสนับสนุนข้าม” จะหมายถึงการลงทะเบียนโดย
โปรโมเตอร์ในสายงานที่แตกต่างกันของการเป็นผู้สนับสนุนของลูกค้าหรือโปรโมเตอร์ที่มีอยู่ของ QuiAri หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่
เป็นลูกค้าหรือโปรโมเตอร์ของ QuiAri ในช่วงหก (6) เดือนปฏิทินก่อนหน้านี้ ห้ามใช้ชื่อของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล (รวมถึงชื่อคู่สมรส
หรือญาติ) ชื่อทางการค้า DBA ชื่อสมมติ  บริษัทห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ หมายเลขประจำาตัวของรัฐบาลกลาง หรือหมายเลขประจำาตัวสมมติ
เพื่อหลีกเลี่ยงนโยบายนี้ นโยบายนี้จะไม่ห้ามการถ่ายโอนธุรกิจ QuiAri ตามข้อ 15.1 

หากมีการสนับสนุนข้ามเกิดขึ้น โปรโมเตอร์จะต้องแจ้ง QuiAri ทันที QuiAri อาจดำาเนินการทางวินัยกับโปรโมเตอร์ใดๆ ที่มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนข้ามและ/หรือโปรโมเตอร์ใดๆ ที่ได้รับการสนับสนุนข้ามไปเป็นผู้สนับสนุนที่แตกต่างกันตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว 
QuiAri อาจย้ายดาวน์ไลน์ทั้งหมดหรือบางส่วนของโปรโมเตอร์ที่กระทำาผิดไปยังองค์กรดาวน์ไลน์เดิมของตนตามดุลยพินิจที่สมบูรณ์ ไม่
จำากัด และแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม QuiAri ไม่มีภาระผูกพันในการดำาเนินการดังกล่าว 

 ผู้จัดสละสิทธิ์ปล่อย และแก้ไขคำาเรียกร้อง การป้องกัน ข้อโต้แย้ง ข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน ความเสียหาย และสาเหตุของการกระทำาต่อ 
QuiAri ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญา ความเสมอภาค หรือพื้นฐานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำาเนินการทางวินัยใดๆ 
โดย QuiAri รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการจัดการองค์กรดาวน์ไลน์ของโปรโมเตอร์ที่สนับสนุนแบบข้าม
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6.11. การกำาหนดเป้าหมายผู้ขายตรงรายอื่นการกำาหนดเป้าหมายผู้ขายตรงรายอื่น

โปรโมเตอร์จะต้องไม่กำาหนดเป้าหมาย ชักชวน ชักจูง หรือพยายามสรรหาสมาชิกของธุรกิจการตลาดเครือข่ายอื่นเพื่อเข้าร่วมหรือเข้า
ร่วมกับ QuiAri ในฐานะโปรโมเตอร์ โปรโมเตอร์แต่ละรายจะชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มที่และไม่เป็นอันตรายต่อ QuiAri จากการเรียกร้อง 
ความต้องการ ความเสียหาย การลงโทษ สาเหตุของการกระทำาการฟ้องร้องอนุญาโตตุลาการหรือการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้อง
กับการละเมิดบทบัญญัตินี้ของโปรโมเตอร์

6.12. การบันทึกการบันทึก

โปรโมเตอร์และลูกค้าจะต้องไม่ผลิตหรือทำาซ้ำาวัสดุเสียงหรือวิดีโอของ QuiAri โปรโมเตอร์และลูกค้าจะไม่ทำาการบันทึกเทปในลักษณะใดๆ 
ในการประชุม QuiAri การเข้าพบ การโทรประชุม กิจกรรม หรือการประชุมใหญ่ และจะไม่โพสต์บันทึกเสียงดังกล่าวทางออนไลน์ในสื่อ
สังคมออนไลน์ใดๆ

หัวข้อที่หัวข้อที ่7. การดำาเนินธุรกิจของโปรโมเตอร์การดำาเนินธุรกิจของโปรโมเตอร์

7.1. การเสียภาษีการเสียภาษี

โปรโมเตอร์เป็นผู้รับเหมาอิสระ และจะได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้รับเหมาอิสระสำาหรับวัตถุประสงค์ด้านภาษีของรัฐบาลกลางและ/หรือของ
รัฐทั้งหมด โปรโมเตอร์ไม่ใช่และจะไม่ถือว่าเป็นพนักงาน แฟรนไชส์ กิจการร่วมค้า หุ้นส่วน หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมาย 
สรรพากร พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พระราชบัญญัติการว่างงานของรัฐบาลกลาง พระราชบัญญัติการว่างงานของรัฐ หรือกฎเกณฑ์
ของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่น ข้อบัญญัติ กฎระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใด ในฐานะผู้รับเหมาอิสระ โปรโมเตอร์จะต้องรับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียวในการรายงานรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีของรัฐบาลกลางและ/หรือรัฐตามที่กฎหมายกำาหนด โปรโมเตอร์
แต่ละรายต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำาหรับบทลงโทษหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เป็นผลมาจากความล้มเหลวของโปรโมเตอร์ในการรายงาน
รายได้ ผลิตภัณฑ์ที่ขาย หรือข้อมูลที่จำาเป็นอื่นๆ และ/หรือความล้มเหลวของโปรโมเตอร์ในการจ่ายเงินอย่างถูกต้องใดๆ ที่จำาเป็นให้กับ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลกลางหรือรัฐใดๆ QuiAri ไม่สามารถให้คำาแนะนำาด้านภาษีแก่โปรโมเตอร์ได้ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษีของคุณเองสำาหรับคำาแนะนำาดังกล่าว

7.2. การประกันความรับผิดการประกันความรับผิด

ในฐานะผู้รับเหมาอิสระ โปรโมเตอร์จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการได้รับการประกันธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นว่าจำาเป็นหรือ
รอบคอบโดยโปรโมเตอร์ รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการประกันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริง QuiAri จะไม่ให้คำาแนะนำาแก่โปรโมเตอร์เกี่ยว
กับการตัดสินใจด้านการประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรืออย่างรอบคอบ

7.3. ข้อเรียกร้องด้านยาข้อเรียกร้องด้านยา/การแพทย์การแพทย์

โปรโมเตอร์จะต้องไม่แสดงให้เห็นโดยตรงหรือโดยอ้อมว่าผลิตภัณฑ์ QuiAri ใดๆ ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา (“FDA”) หรือพูดคุยหรือแนะนำาว่าการวินิจฉัย การประเมินผล การพยากรณ์โรค คำาอธิบาย การรักษา การบำาบัด หรือการ
จัดการหรือการเยียวยาของการเจ็บป่วย อาการเจ็บป่วย หรือโรคสามารถปรับปรุงได้โดยการบริโภคหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ โปรโมเตอร์
เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ QuiAri ไม่ได้นำาเสนอมีวัตถุประสงค์หรือพิจารณาว่าเป็นการรักษาทางยาสำาหรับความผิดปกติหรือโรคใดๆ ไม่ว่าจะ
ทางจิตหรือทางร่างกาย และโปรโมเตอร์จะไม่เป็นตัวแทน แนะนำา หรือบอกเป็นนัยว่าพวกเขาเป็น

7.4. ไม่มีตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติจากรัฐบาลไม่มีตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติจากรัฐบาล

โปรโมเตอร์จะต้องไม่เป็นตัวแทน แนะนำา หรือบอกเป็นนัยว่าผลิตภัณฑ์ QuiAri หรือโปรแกรมได้รับการอนุมัติหรือรับรองโดยหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานกำากับดูแลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงองค์การอาหารและยา นอกจากนี้ โปรโมเตอร์ไม่สามารถทำาการอ้างสิทธิ์หรือ
การเป็นตัวแทนใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ QuiAri ที่เป็นการอ้างสิทธิ์หรือการเป็นตัวแทนของยาที่ไม่มีฉลาก 
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7.5. ใบเสร็จการขายปลีกใบเสร็จการขายปลีก

ในกรณีที่มีการขายต่อผลิตภัณฑ์ที่ดำาเนินการโดยตรงระหว่างโปรโมเตอร์และลูกค้า โปรโมเตอร์จะต้องให้สำาเนาใบเสร็จการขายปลีกสอง 
(2) ฉบับแก่ลูกค้าในเวลาที่มีการขาย ใบเสร็จการขายปลีกจะต้องกำาหนดสิทธิการคุ้มครองลูกค้าบางอย่างที่ได้รับจากกฎหมายของรัฐบาล
กลาง ใบเสร็จรับเงินจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขามีสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อใดๆ ที่ยี่สิบห้าดอลลาร์ ($25.00) USD หรือมากกว่า
ภายในสาม (3) วันทำาการนับจากวันที่ขายห้า (5) วันทำาการสำาหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในอลาสกา ที่ซื้อสิบดอลลาร์ ($10.00) USD หรือมากกว่า
สิบห้า (15) วันทำาการสำาหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในนอร์ทดาโคตา ที่มีอายุหกสิบห้า (65) ปีขึ้นไปที่ซื้อห้าสิบดอลลาร์ ($50.00) USD หรือมากกว่า
และสิบห้า (15) วันหลังจากการลงทะเบียนสำาหรับโปรโมเตอร์ที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในมอนแทนา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามกฎหมาย
ไม่ใช่วันทำาการ 

7.6. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

โปรโมเตอร์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับโปรโมเตอร์ที่มีอยู่หรือ
ลูกค้าของ QuiAri โปรโมเตอร์ควรทิ้งทำาลาย ลบ และทำาลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นทันทีเมื่อการครอบครองไม่จำาเป็นอีกต่อไป "ข้อมูลข้อมูล
ส่วนบุคคลส่วนบุคคล" รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง: ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลการประกันสังคม หรือหมายเลข
ประจำาตัวผู้เสียภาษี และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดเหล่านี้

7.7. ภาระหน้าที่ของโปรโมเตอร์ภาระหน้าที่ของโปรโมเตอร์

ในการพิจารณาข้อตกลงนี้และการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ QuiAri โปรโมเตอร์ตกลงที่จะ: (1) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำา เป็น
ปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในใบสมัครของลูกค้าและ (2) รักษาและอัปเดตโปรไฟล์ของโปรโมเตอร์ทันทีเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ หากโปรโมเตอร์ให้ข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์หรือหาก QuiAri มี
เหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ QuiAri มีสิทธิ์ระงับหรือยุติบัญชี
โปรโมเตอร์และปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

7.8. การปรับเปลี่ยนบัญชีการปรับเปลี่ยนบัญช ี

โปรไฟล์โปรโมเตอร์อาจได้รับการอัปเดตโดยโปรโมเตอร์โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี QuiAri และส่งข้อมูลใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง 
support@quiari.com

7.9. รหัสผ่าน รหัสผ่าน 

โปรโมเตอร์จะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านของโปรโมเตอร์และรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำาหรับกิจกรรมทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของโปรโมเตอร์ QuiAri จะไม่รับผิดชอบต่อการยักยอก สูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบาง
ส่วนจากความล้มเหลวของโปรโมเตอร์ที่จะรักษารหัสผ่านของโปรโมเตอร์ และโปรโมเตอร์จะสละสิทธิ์ ปล่อย และแก้ไขข้อเรียกร้อง การ
ป้องกัน ข้อโต้แย้ง คำาเรียกร้อง ข้อร้องเรียน ความเสียหายและสาเหตุของการกระทำาต่อ QuiAri ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิด สัญญา 
ความเสมอภาค หรือพื้นฐานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวดังกล่าวโดยโปรโมเตอร์ โปรโมเตอร์อาจเปลี่ยนรหัสผ่านได้
ตลอดเวลาโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี QuiAri ของโปรโมเตอร์ 

7.10. การแสดงรายได้การแสดงรายได้

โปรโมเตอร์จะไม่ทำาการเรียกร้องหรือการแสดงศักยภาพหรือรับประกันรายได้หรือผลกำาไรที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม จำานวนเงินใดๆ ที่
โปรโมเตอร์ได้รับผ่านโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับการขายผลิตภัณฑ์ QuiAri เท่านั้น ไม่ใช่เพียงการกระทำาของการสนับสนุนโปรโมเตอร์อื่นๆ 
ในขณะที่โปรโมเตอร์อาจเชื่อว่าเป็นประโยชน์ที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของโปรโมเตอร์หรือรายได้ของผู้อื่นให้กับโปรโมเตอร์ที่มี
อยู่หรือที่อาจเป็นไปได้อื่นๆ แต่การดำาเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางกฎหมายและส่งผลเสียต่อ QuiAri และผู้อื่น เว้นแต่จะมีการเปิด
เผยข้อมูลที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำาหนด ดังนั้น โปรโมเตอร์จะงดเว้นจากการเป็นตัวแทน เสนอข้อเสนอแนะ การคาดการณ์ การเรียก
ร้อง หรือการประมาณการเกี่ยวกับศักยภาพของโปรโมเตอร์ หรือรายได้รับประกันของโปรโมเตอร์รายอื่นจากโปรแกรม หรือเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับรายได้ของโปรโมเตอร์เองจากโปรแกรม (รวมถึงงบค่าคอมมิชชั่นสำานักงานสนับสนุน งบการเงินธนาคาร บันทึกภาษี หรือเอกสาร
ดังกล่าวอื่นๆ) โปรโมเตอร์อาจอ้างสิทธิ์ในไลฟ์สไตล์หรือให้ตัวอย่างรายได้สมมติ หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้: (i) ข้อมูลต้องถูกต้องและ
ไม่ทำาให้เข้าใจผิด (ii) อาจไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในรายได้ที่อาจเกิดขึ้นหรือรับประกันได้ (iii) อาจไม่เปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจริง (iv) ต้อง
ระบุตัวอย่างรายได้สมมติอย่างชัดเจนและ (v) ต้องมีงบเปิดเผยรายได้
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7.11. คำาชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดเผยรายได้คำาชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดเผยรายได้

เมื่อนำาเสนอธุรกิจของ QuiAri ให้กับโปรโมเตอร์ในอนาคตหรือในกรณีใดๆ ที่โปรโมเตอร์ของ QuiAri กำาลังพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสในการ
สร้างรายได้ของ QuiAri กับโปรโมเตอร์ในอนาคต โปรโมเตอร์ที่นำาเสนอจะต้องให้คำาชี้แจงการเปิดเผยรายได้ของ QuiAri ฉบับล่าสุด 
("IDS") แก่บุคคลนั้น คุณสามารถดาวน์โหลด ID ได้จากสำานักงานสนับสนุน ในระหว่างการนำาเสนอ โปรโมเตอร์ต้องทำาให้ชัดเจนว่าไม่มี
การรับประกันรายได้และต้องตรวจสอบ ID ปัจจุบันอย่างละเอียดกับบุคคลที่อาจเป็นโปรโมเตอร์ โปรโมเตอร์จะต้องไม่ปรับเปลี่ยน เสริม 
หรือแก้ไข IDS หากโปรโมเตอร์นำาเสนอธุรกิจ QuiAri ให้กับผู้ชมโดยใช้สไลด์หรือการนำาเสนอภาพอื่นๆ หนึ่งในสไลด์หรือหน้าของ
การนำาเสนอจะต้องมี IDS ปัจจุบันและอาจไม่มีกราฟิกหรือข้อความอื่นๆ บนสไลด์หรือหน้าการนำาเสนอนั้น โปรโมเตอร์ที่นำาเสนอจะต้อง
พูดคุยอย่างละเอียดเกี่ยวกับ IDS กับผู้ชม

7.12. การนำาเสนอทางธุรกิจการนำาเสนอทางธุรกิจ

โปรโมเตอร์อาจใช้สื่อการนำาเสนอธุรกิจที่ QuiAri จัดเตรียมให้ผ่านสำานักงานสนับสนุนโปรโมเตอร์เพื่อส่งเสริม QuiAri และโปรแกรม 
การนำาเสนอทางธุรกิจของบริษัทจะต้องโพสต์ใหม่ทั้งหมด และไม่สามารถแก้ไขในทางใดทางหนึ่ง โปรโมเตอร์จะรับผิดชอบในการตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าพวกเขากำาลังใช้งานนำาเสนอทางธุรกิจของ QuiAri เวอร์ชันล่าสุด ไม่มีการนำาเสนอทางธุรกิจอื่นใดได้รับการอนุมัติให้ใช้
งานของโปรโมเตอร์

7.13. ไม่มีดินแดนพิเศษไม่มีดินแดนพิเศษ

ไม่มีดินแดนพิเศษสำาหรับวัตถุประสงค์ในการสรรหา และไม่มีโปรโมเตอร์ใดๆที่เป็นตัวแทน กล่าว หรือเป็นนัยว่าโปรโมเตอร์ของ QuiAri มี
สิทธิ์ในดินแดนพิเศษใดๆ

หัวข้อที่ หัวข้อที่ 8. รายงานรายงาน ข้อมูลที่เป็นความลับข้อมูลที่เป็นความลับ และความลับทางการค้าและความลับทางการค้า

8.1. รายงานและข้อมูลที่เป็นความลับรายงานและข้อมูลที่เป็นความลับ

ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล QuiAri เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ QuiAri ในทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สำาเนา และสื่อดิจิทัล (“ข้อมูลที่เป็นความลับของข้อมูลที่เป็นความลับของ QuiAri”) ข้อมูลที่เป็นความลับของ QuiAri รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงรายงานที่มอบให้กับ
โปรโมเตอร์ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ของ QuiAri ข้อมูลทางการเงินเช่น งบประมาณ รายได้ และรายจ่าย ลักษณะและประเภทของข้อมูล 
และรายงานที่ QuiAri เก็บรักษา รายการองค์กรและลำาดับวงศ์ตระกูลของ QuiAri รายชื่อโปรโมเตอร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรโมเตอร์
และลูกค้าของ QuiAri ที่มีอยู่เดิมและอนาคต รวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ QuiAri ให้สิทธิ์โปรโมเตอร์เข้าถึงข้อมูลบาง
ส่วนนี้ผ่านสำานักงานสนับสนุนของ QuiAri ภายใต้การรับทราบและยอมรับของโปรโมเตอร์ในหน้าที่ของการรักษาความลับและการไม่เปิด
เผยข้อมูลที่กำาหนดไว้ในข้อตกลงและภายใต้กฎหมาย

QuiAri ได้รับรวบรวม กำาหนดค่า และปัจจุบันเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของ QuiAri ผ่านการใช้จ่ายเวลา ความพยายาม และ
ทรัพยากรทางการเงินจำานวนมาก ข้อมูลรวมถึงรายงานใดๆ ที่มีข้อมูลในรูปแบบปัจจุบันและอนาคต และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
ถือเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์และความลับทางการค้าของ QuiAri ดังนั้นโปรโมเตอร์แต่ละคนยอมรับและตกลงว่า
โปรโมเตอร์ทุกคนจะต้องและต้องปกป้องความลับของข้อมูลที่เป็นความลับของ QuiAri และความลับทางการค้าและไม่เปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ นอก QuiAri โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก QuiAri ก่อน แต่สำาหรับการรับทราบ
ของโปรโมเตอร์ในการรักษาความลับและหน้าที่ของการไม่เปิดเผย QuiAri จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่โปรโมเตอร์ สิทธิ์ของโปรโมเตอร์
ในการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและความลับทางการค้าของ QuiAri รวมถึงรายงานและข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในนั้นอยู่ภายใต้
อำานาจของ QuiAri แต่เพียงผู้เดียวและอาจถูกยกเลิกปฏิเสธหรือจำากัดตามดุลยพินิจของ QuiAri แต่เพียงผู้เดียว 

8.2. วัตถุประสงค์และการใช้รายงานวัตถุประสงค์และการใช้รายงาน

 มีการจัดทำารายงานให้กับโปรโมเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวในการช่วยเหลือโปรโมเตอร์ในการทำางานกับองค์กรดาวน์ไลน์
ของพวกเขาในการพัฒนาธุรกิจ QuiAri ของพวกเขา โปรโมเตอร์อาจใช้รายงานที่จัดเตรียมให้พวกเขาเพื่อช่วยเหลือสร้างแรงจูงใจและ
ฝึกอบรมองค์กรดาวน์ไลน์ของพวกเขา
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การเข้าถึงรายงานของโปรโมเตอร์จะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน มีการจัดทำารายงานให้กับโปรโมเตอร์ของ QuiAri แต่ละรายอย่าง
เป็นความลับที่สุด ทั้งรายงานหรือข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ในรายงานจะไม่ถูกเปิดเผยโดยโปรโมเตอร์ให้กับบุคคลที่สามใดๆ หรือใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของโปรโมเตอร์ภายใต้ข้อตกลงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก QuiAri ก่อน การใช้หรือการเปิดเผยรายงานโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการใช้ในทางที่ผิดการใช้ในทางที่ผิดและการละเมิด
ข้อตกลงกฎหมายที่บังคับใช้และจะก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อ QuiAri

8.3. ข้อจำากัดข้อจำากัด

ระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้และตลอดเวลาหลังจากนั้น จะไม่มีโปรโมเตอร์ใด โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจาก QuiAri:

8.3.1. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ QuiAri แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ นอก QuiAri โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จาก QuiAri ก่อน

8.3.2. เปิดเผยรหัสผ่านของโปรโมเตอร์หรือรหัสการเข้าถึงอื่นๆ แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือ

8.3.3. ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของ QuiAri เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อผูกพันของโปรโมเตอร์ภายใต้ข้อตกลง

8.4. ส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับของส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับของ QuiAri และรายงานเมื่อยุติและรายงานเมื่อยุติ

เมื่อมีความต้องการของ QuiAri ในเวลาใดก็ตาม และเมื่อมีการยกเลิกข้อตกลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรโมเตอร์จะกลับไปที่ QuiAri 
ต้นฉบับและสำาเนาทั้งหมดของรายงานใดๆ และข้อมูลลับอื่นๆ ของ QuiAri หรือความลับทางการค้าของ QuiAri ในรูปแบบใดๆ ในการ
ครอบครองการดูแลหรือการควบคุมของโปรโมเตอร์

8.5. การละเมิดการละเมิด

ในกรณีที่โปรโมเตอร์ละเมิดพันธสัญญาใดๆ ของส่วนย่อยนี้ บริษัทอาจแสวงหาการบรรเทาตามคำาสั่งเพื่อป้องกันอันตรายที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ต่อ QuiAri หรือโปรโมเตอร์ใดๆ รวมถึงการบรรเทาอื่นๆ และการบรรเทาอื่นๆ ที่มีอยู่ สิทธิในการได้รับการบรรเทาทุกข์ตามคำาสั่ง
ศาลไม่ใช่การเยียวยาแต่เพียงผู้เดียวและ QuiAri อาจแสวงหาการเยียวยาอื่นๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายหรือในความเสมอภาค ความล้มเหลวใน
การแสวงหาการเยียวยาดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว

8.6. ข้อมูลโปรโมเตอร์ข้อมูลโปรโมเตอร์

โปรโมเตอร์แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลโปรโมเตอร์ของตนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง โปรโมเตอร์จะอัปเดตบัญชี
ของเขาหรือเธอทันทีเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในนั้น เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งที่โปรโมเตอร์จะต้องให้ที่อยู่อีเมลในปัจจุบันแก่ QuiAri เนื่องจาก
อีเมลเป็นวิธีหลักที่ QuiAri และอัปไลน์ของโปรโมเตอร์จะสื่อสารกัน โดยการยอมรับนโยบายและขั้นตอนเหล่านี้ โปรโมเตอร์ยินยอมที่
จะรับอีเมลจาก QuiAri รวมถึงจากอัปไลน์ของโปรโมเตอร์ โปรโมเตอร์แต่ละคนอาจแก้ไขข้อมูลโปรโมเตอร์ของตน (เช่น อัปเดตที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล) โปรโมเตอร์ตกลงว่า QuiAri อาจใช้ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของโปรโมเตอร์ร่วมกัน 
โปรโมเตอร์ต้องส่งเอกสารทางกฎหมายที่จำาเป็นเพื่อสนับสนุนคำาขอเปลี่ยนชื่อใดๆ 

หัวข้อที่หัวข้อที ่9. การสนับสนุนและการฝึกอบรมการสนับสนุนและการฝึกอบรม

9.1. การสนันสนุนการสนันสนุน

โปรโมเตอร์มีสิทธิ์สนับสนุนโปรโมเตอร์อื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ โปรโมเตอร์จะได้รับการชดเชยเฉพาะสำาหรับการสร้างยอด
ขายของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค ไม่ใช่แค่การสนับสนุนโปรโมเตอร์ใหม่
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9.2. เปลี่ยนผู้สนับสนุนเปลี่ยนผู้สนับสนุน

วิธีการเดียวที่จะและสถานการณ์ที่โปรโมเตอร์ที่มีอยู่อาจเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนคือการยกเลิกข้อตกลงของโปรโมเตอร์และความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับ QuiAri โดยสมัครใจ มีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากการยกเลิก โปรโมเตอร์จะสูญเสียและสละสิทธิ์ทั้งหมดให้กับองค์กรดาวน์
ไลน์เดิมของโปรโมเตอร์ หลังจากหก (6) เดือนปฏิทินนับจากวันที่สิ้นสุดข้อตกลงของโปรโมเตอร์และความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ QuiAri 
อดีตโปรโมเตอร์อาจสมัครใหม่กับ QuiAri ภายใต้ผู้สนับสนุนใหม่ หากอดีตโปรโมเตอร์ทำาข้อตกลงใหม่กับ QuiAri โปรโมเตอร์ไม่มีสิทธิ์
และไม่มีสิทธิ์เกี่ยวกับองค์กรดาวน์ไลน์เดิม

9.3. สิทธิและความรับผิดชอบของผู้สมัครสิทธิและความรับผิดชอบของผู้สมัคร

เป็นความรับผิดชอบของโปรโมเตอร์ที่มีศักยภาพในการทำาความเข้าใจสิทธิและภาระหน้าที่ของตนตามที่รวมอยู่ในข้อตกลง ส่วนหนึ่งของ
ความรับผิดชอบนี้รวมถึงการดำาเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในระหว่างขั้นตอนการสมัครเพื่อทำาความเข้าใจโปรแกรมและเลือกผู้
สนับสนุน QuiAri สนับสนุนให้โปรโมเตอร์ใหม่ทุกคนลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมภายใต้ผู้สนับสนุนที่แนะนำาผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรม
ด้วยเหตุผลด้านจริยธรรม อย่างไรก็ตามโปรโมเตอร์ทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกผู้สนับสนุนของตน ดังนั้นหากบุคคลขอจดทะเบียนภายใต้ผู้
สนับสนุนรายอื่นก่อนที่จะส่งใบสมัครโปรโมเตอร์ QuiAri ขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับคำาขอดังกล่าว 

แม้จะมีการกล่าวถึงข้างต้น หากโปรโมเตอร์ในอนาคตเป็นลูกค้าที่มีอยู่ของ QuiAri ผู้สมัครจะต้อง: (i) สมัครเป็นโปรโมเตอร์ภายใต้การ
สนับสนุนของโปรโมเตอร์ที่ลูกค้าลงทะเบียนเป็นลูกค้าหรือ (ii) ยุติข้อตกลงของลูกค้ากับ QuiAri และรอเป็นเวลาหก (6) เดือนปฏิทินก่อนที่
จะสมัครเป็นโปรโมเตอร์กับผู้สนับสนุนที่แตกต่างกัน 

หากโปรโมเตอร์ที่มีอยู่มากกว่าหนึ่งรายอ้างว่าเป็นผู้สนับสนุนของผู้สมัคร QuiAri จะถือว่าใบสมัครโปรโมเตอร์รายแรกที่ QuiAri ได้รับ
เป็นใบสมัครที่ควบคุมสำาหรับการกำาหนดดังกล่าวและจะกำาหนดให้โปรโมเตอร์ที่ระบุว่าเป็นผู้สนับสนุนในใบสมัครแรกที่ได้รับ การแก้ไข
ข้อพิพาทระหว่างโปรโมเตอร์เกี่ยวกับการเป็นผู้สนับสนุนของโปรโมเตอร์รายอื่นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรดาวน์ไลน์มี
ส่วนเกี่ยวข้อง QuiAri สงวนสิทธิ์และมีอำานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการจัดการสุดท้ายของข้อพิพาทดังกล่าวตามดุลยพินิจแต่
เพียงผู้เดียว ผู้สมัครโปรโมเตอร์รับผิดชอบความเสี่ยงที่โปรโมเตอร์หลายรายอาจอ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้สนับสนุนขององค์กรดาวน์ไลน์และ 
QUIARI อาจแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โปรโมเตอร์จะสละ ปล่อย นำาปล่อย และพ้นจาก QUIARI 
ของข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน ความเสียหาย และสาเหตุของการกระทำาต่อ QUIARI หรือเจ้าของ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือไม่ว่า
จะเกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญา ความเสมอภาค หรือพื้นฐานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของ QUIARI เกี่ยวกับการ
จัดการองค์กรดาวน์ไลน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างโปรโมเตอร์ ที่เกี่ยวกับการเรียกร้องการสนับสนุน

9.4. การสละสิทธิ์ข้อเรียกร้องการสละสิทธิ์ข้อเรียกร้อง

ในกรณีที่โปรโมเตอร์เปลี่ยนผู้สนับสนุนของตนอย่างไม่เหมาะสม QuiAri ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการจัดการสุดท้าย
ขององค์กรดาวน์ไลน์ที่พัฒนาโดยโปรโมเตอร์ในสายการสนับสนุนที่สองของตนตามดุลยพินิจที่ไม่จำากัด โปรโมเตอร์จะสละสิทธิ์ใดๆ 
ก็ตามและข้อเรียกร้องทั้งหมดต่อ QUIARI เจ้าหน้าที่ กรรมการ เจ้าของ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ของ QUIARI เกี่ยวกับการจัดการองค์กรดาวน์ไลน์ใดๆ ที่พัฒนาต่ำากว่าโปรโมเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนของตนอย่างไม่เหมาะสม

หัวข้อที่ หัวข้อที่ 10. ขั้นตอนการสั่งซื้อขั้นตอนการสั่งซื้อ 

10.1. AutoDelivery

10.1.1. ค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าใช้จ่ายรายเดือน โปรโมเตอร์อาจเลือกที่จะจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นรายเดือนตามคำาสั่งซื้อ "AutoDelivery" ที่ดำาเนินการโดย
อัตโนมัติ ในการมีส่วนร่วมใน AutoDelivery โปรโมเตอร์จะต้องสร้างโปรไฟล์ AutoDelivery เมื่อมีการลงทะเบียนครั้งแรกหรือหลังจาก
นั้นในสำานักงานสนับสนุนของโปรโมเตอร์ วิธีการชำาระเงินหลักที่ระบุไว้ในบัญชีโปรโมเตอร์จะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติสำาหรับคำาสั่งซื้อ 
AutoDelivery รายเดือนแต่ละรายการ
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10.1.2. คำาสั่งซื้อการจัดส่งอัตโนมัติที่วิธีการชำาระเงินถูกปฏิเสธอาจไม่ได้รับการดำาเนินการ QuiAri อาจพยายามประมวลผลคำาสั่งซื้อการ
จัดส่งอัตโนมัติรายเดือนอีกครั้งหากวิธีการชำาระเงินปฏิเสธอย่างไรก็ตาม QuiAri ไม่มีภาระผูกพันในการประมวลผลคำาสั่งซื้ออีกครั้งและไม่
รับประกันว่าจะมีความพยายามดำาเนินการดังกล่าว 

10.1.3. หากบัตรเครดิตกำาลังจะหมดอายุ โปรโมเตอร์รับทราบว่าธนาคารผู้ออกบัตรอาจอัปเดตวันหมดอายุของบัตรโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะ
ช่วยให้ QuiAri สามารถประมวลผลการชำาระเงินคำาสั่งซื้อได้ อย่างไรก็ตามโปรโมเตอร์ตกลงที่จะรับผิดชอบในการให้บริการชำาระเงิน
ปัจจุบัน

10.1.4. คำาสั่งซื้อการจัดส่งอัตโนมัติทั้งหมดอาจมียอดขาย อากร และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องซึ่งจะถูกเพิ่มไปยังยอดรวมของคำาสั่งซื้อ 
นอกจากนี้จะมีการเพิ่มค่าจัดส่งและการจัดการ 

10.2. ความรับผิดชอบความรับผิดชอบ AutoDelivery

หากคำาสั่งซื้อ AutoDelivery ไม่สามารถดำาเนินการได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับวิธีการชำาระเงินหลักของโปรโมเตอร์ โปรโมเตอร์ตกลงว่า 
QuiAri อาจเรียกเก็บเงินจากคำาสั่ง AutoDelivery ของโปรโมเตอร์ไปยังวิธีการชำาระเงินอื่นที่โปรโมเตอร์จัดให้ ลำาดับการเรียกเก็บเงินจะ
เป็นไปตามลำาดับที่โปรโมเตอร์แสดงรายการวิธีการชำาระเงินทางเลือกในสำานักงานสนับสนุนของโปรโมเตอร์

10.3. การยกเลิกการยกเลิก AutoDelivery

ในการยกเลิกโปรไฟล์ AutoDelivery โปรโมเตอร์จะต้องแจ้งให้ QuiAri ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยห้า (5) วันก่อนวันจัดส่งถัด
ไป คุณต้องส่งอีเมลแจ้งยกเลิกการจองไปที่ support@quiari.com การแจ้งเตือนการยกเลิกจะต้องมีหมายเลข QuiAri ID ของบัญชีเฉพาะ
ที่ถูกยกเลิก หากโปรโมเตอร์ชำาระเงินมากกว่าหนึ่ง (1) บัญชีในบัตรเครดิตของพวกเขา พวกเขาจะต้องระบุบัญชีแต่ละบัญชีที่ต้องการ
ยกเลิก โปรโมเตอร์ยอมรับว่าการส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกทางโทรศัพท์ไม่มีประสิทธิภาพ ในการยกเลิกโปรไฟล์ AutoDelivery และอาจมี
การเรียกเก็บเงินผลิตภัณฑ์ต่อไปจนกว่า QuiAri จะได้รับหนังสือแจ้งการยกเลิกตามข้อกำาหนด

10.4.  การส่งมอบผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ทันเวลาการส่งมอบผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ทันเวลา 

เมื่อชำาระเงินเรียบร้อย QuiAri จะดำาเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์และวัสดุที่เลือก หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว โปรโมเตอร์หรือ
ลูกค้าจะได้รับแจ้งโดยใช้สลิปการบรรจุภัณฑ์ที่รวมอยู่กับการจัดส่ง หากมีคำาสั่งซื้อย้อนหลังเกิดขึ้น สินค้าจะถูกจัดส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
ทำาได้โดยปกติภายในสิบ (10) วันทำาการนับจากวันที่ได้รับคำาสั่งซื้อและการชำาระเงินเดิม

10.5. รูปแบบของการชำาระเงินรูปแบบของการชำาระเงิน

เพื่อทำาให้ขั้นตอนการชำาระเงินง่ายขึ้น อำานวยความสะดวกในการจัดส่งคำาสั่งซื้อและรักษาบันทึกบัญชีโปรโมเตอร์ที่ถูกต้อง QuiAri 
กำาหนดให้ชำาระเงินโดยใช้บัตรเครดิตหลักและรูปแบบการชำาระเงินอื่นๆ ที่ยอมรับ QuiAri จะไม่รับเช็คส่วนตัว ใบสั่งซื้อเงิน หรือเงินสด

10.6. การยกเลิกคำาสั่งซื้อการยกเลิกคำาสั่งซื้อ

กฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐกำาหนดให้โปรโมเตอร์แจ้งลูกค้าว่าลูกค้ามีเวลาสาม (3) วันในการยกเลิกการซื้อครั้งแรกและได้รับเงินคืน
เต็มจำานวนเมื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์ในสภาพที่ดีมากเช่นเดียวกับตอนที่ส่งมอบ โปรโมเตอร์ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสิทธินี้ด้วยวาจา2.

2ซึ่งรวมถึงผู้มีถิ่นที่อยู่ในอลาสกา ซึ่งโดยทั่วไปมีห้า (5) วันทำาการ (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามกฎหมาย) และผู้มีถิ่นที่อยู่ในนอร์ทดาโคตาที่
มีอายุหกสิบห้า (65) ปีขึ้นไป ซึ่งโดยทั่วไปมีเวลาสิบห้า (15) วัน
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หัวข้อที่หัวข้อที ่11. การจัดส่งการจัดส่ง

11.1. การจัดส่งการจัดส่ง

หลังจาก QuiAri ยอมรับ ประมวลผล และได้รับการชำาระเงินสำาหรับคำาสั่งซื้อแล้ว QuiAri จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในการจัดส่งคำา
สั่งซื้อไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำาสั่งซื้อโดยใช้ผู้ให้บริการที่ QuiAri เลือก ความเสี่ยงของการสูญหายหรือความเสียหายจะถูกส่งต่อไปยัง
โปรโมเตอร์เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการในการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ คำาสั่งซื้อจะจัดส่งในวันทำาการเท่านั้น โปรโมเตอร์ควรใช้
เวลาประมวลผลคำาสั่งซื้อไม่เกินสอง (2) วันทำาการและอีกห้าถึงเจ็ด (5-7) วันทำาการสำาหรับการจัดส่งภายในสหรัฐอเมริกา และไม่เกินสิบ
สี่ (14) วันทำาการสำาหรับการจัดส่งนอกสหรัฐอเมริกา QuiAri จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในการส่งสินค้าตามคำาสั่งซื้อของโปรโมเตอร์ 
แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการส่งตามคำาสั่งซื้อหรือความล่าช้าใดๆ ในการจัดส่ง 

หากสินค้าไม่มีชั่วคราว โปรโมเตอร์จะได้รับแจ้งโดยใช้สลิปการบรรจุภัณฑ์ที่รวมอยู่กับการจัดส่ง หากมีคำาสั่งซื้อย้อนหลังเกิดขึ้น สินค้าจะ
ถูกจัดส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้โดยปกติภายในสิบ (10) วันนับจากวันที่ได้รับคำาสั่งซื้อและการชำาระเงินเดิม 

11.2. การติดตามคำาสั่งการติดตามคำาสั่ง

หลังจากวางคำาสั่งซื้อ QuiAri จะให้หมายเลขติดตามผ่านอีเมลยืนยันการจัดส่งภายในสอง (2) วันทำาการ โปรโมเตอร์ (หรือลูกค้าของเขา
หรือเธอที่สั่งซื้อ) อาจติดต่อฝ่ายสนับสนุนที่ support@quiari.com หากไม่ได้รับอีเมลยืนยันสำาหรับข้อมูลการติดตามคำาสั่งซื้อ เมื่อมีการจัด
ส่งคำาสั่งซื้อแล้ว ข้อมูลการติดตามจะมีให้บริการผ่านทางอีเมลและสำานักงานสนับสนุนของโปรโมเตอร์

11.3. ที่อยู่ในการจัดส่งที่อยู่ในการจัดส่ง

QuiAri จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่และจะไม่รับออเดอร์หากไม่มีที่อยู่

11.4. ค่าจัดส่งค่าจัดส่ง 

มีเพียงวิธีการจัดส่งที่ได้รับอนุญาตและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อและเว็บไซต์ของ QuiAri 
เป็นความรับผิดชอบของโปรโมเตอร์ที่จะเลือกและกำาหนดวิธีการจัดส่งที่เลือกจากตัวเลือกที่อนุญาต หากโปรโมเตอร์ไม่ได้กำาหนดวิธีการ
จัดส่งที่เลือก QuiAri จะตัดสินใจตามปัจจัยต่างๆ เช่นน้ำาหนักและปลายทาง ค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้องจะถูกคำานวณโดยอัตโนมัติในทุกคำาสั่ง
ซื้อ หากฝ่ายที่ได้รับคำาสั่งซื้อจากโปรโมเตอร์ปฏิเสธการจัดส่งและการจัดส่งถูกส่งกลับไปที่ QuiAri สถานะของโปรโมเตอร์ที่สั่งซื้อจะถือว่า 
"ไม่มีการใช้งาน" รอการแก้ปัญหาการปฏิเสธการจัดส่ง ค่าจัดส่งคืนจะถูกหักออกจากบัญชีของโปรโมเตอร์

11.5. ค่าจัดส่งค่าจัดส่ง

ค่าจัดส่ง/การจัดการและภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อจะถูกคำานวณและนำาไปใช้โดยอัตโนมัติและรวมไว้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเข้าสู่การสั่งซื้อ "รถเข็นสินค้า"

11.6. การจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ/ภาษีศุลกากรภาษีศุลกากร

QuiAri นำาเสนอการจัดส่งผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศบนพื้นฐาน “ไม่ใช่สำาหรับการขายต่อ" ("NFR") QuiAri จะไม่รับผิดชอบต่อข้อจำากัด
ทางภาษีอากรหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้ในประเทศนอกสหรัฐอเมริกา อากรหรือภาษีใดๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้กับคำาสั่งซื้อเป็น
ความรับผิดชอบของลูกค้า หากคำาสั่งซื้อถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินเว้นแต่ว่าผลิตภัณฑ์จะถูกส่ง
กลับไปที่ QuiAri ในเงื่อนไข "ขายต่อได้" ตามนโยบายการคืนสินค้าของ QuiAri
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11.7. สินค้าที่ได้รับความเสียหายสินค้าที่ได้รับความเสียหาย

ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ยอมรับการครอบครองทางกายภาพและการดูแลผลิตภัณฑ์ QuiAri 
แนะนำาให้โปรโมเตอร์ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่เสียหายทำาตามขั้นตอนนี้: (1) ยอมรับการจัดส่ง (2) ต่อหน้าตัวแทนการขนส่ง บันทึกบนใบรับ
สินค้าถึงจำานวนกล่องที่ดูเหมือนว่าจะเสียหาย (3) บันทึกสินค้าที่เสียหายรวมถึงกล่องสำาหรับการตรวจสอบโดยตัวแทนการขนส่ง (4) 
ติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อให้ตรวจสอบสินค้าที่เสียหาย (5) ยื่นคำาร้องต่อบริษัทขนส่งให้ทันเวลาและ (6) แจ้งฝ่ายสนับสนุนของ QuiAri ผ่าน
ทางอีเมเมลที่ support@quiari.com ภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงของการได้รับสินค้าที่เสียหาย

11.8. ไอเท็มที่ซื้อที่ไอเท็มที่ซื้อที ่QuiAri Swag Site

วัสดุทางการตลาด QuiAri วัสดุทางธุรกิจ QuiAri และรายการอื่นๆ ที่ซื้อในเว็บไซต์ QuiAri Swag 
(QuiAriSwag.com) จัดหาโดยซัพพลายเออร์บุคคลที่สามและ QuiAri ไม่สามารถยอมรับการคืนสินค้าใดๆ ดังกล่าว 
ขั้นตอนการคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวได้รับการประกาศไว้ที่ QuiAriSwag.com 

หัวข้อที่หัวข้อที ่12. ขั้นตอนการส่งคืนขั้นตอนการส่งคืน 
 
12.1. นโยบายการส่งคืนนโยบายการส่งคืน

ภายใต้ข้อกำาหนดและเงื่อนไขด้านล่าง QuiAri เสนอนโยบายการคืนสินค้าภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้าทั้งหมดที่ขาย
ให้กับโปรโมเตอร์ QuiAri จะต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่สั่งซื้อในเงื่อนไขที่ไม่เปิด ไม่ใช้ และ "ขาย
ต่อได้" (ดูข้อ 12.2) การคืนเงินสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายคืนได้จะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) ของราคาซื้อเดิมและน้อยกว่าสิบ
เปอร์เซ็นต์ (10%) ของค่าธรรมเนียมการซื้อคืน จะมีการคืนเงินสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งานใช้แล้วบางส่วนหรือที่ได้รับความเสียหาย
ร้อยละห้าสิบ (50%) ของราคาซื้อเดิม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและการจัดการ อากรและภาษีจะไม่ได้รับเงินคืนสำาหรับการส่งคืนใดๆ

12.2. รายการที่ขายต่อได้รายการที่ขายต่อได้

ผลิตภัณฑ์ QuiAri จะ "ขายต่อได้" ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดทั้งหมดต่อไปนี้:

 ● ไม่ได้เปิดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์

 ● ผลิตภัณฑ์และการติดฉลากเป็นปัจจุบันและไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือความเสียหาย

 ● ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาในปัจจุบัน

 ●  ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ภายในการซื้อขายเพื่อขายสินค้าในราคาเต็มและ

 ● รายการนี้ ในเวลาที่ซื้อ จะไม่ได้รับการระบุว่าเป็นรายการที่ไม่สามารถคืนได้ หยุดขาย หมดอายุ หรือตามฤดูกาล

12.3. ขั้นตอนการส่งคืนขั้นตอนการส่งคืน

โปรโมเตอร์และลูกค้าทุกคนที่ต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของ QuiAri ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ QuiAri 
ผ่านทางอีเมลที่ support@quiari.com เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีสิทธิ์ในการส่งคืนหรือไม่ หากฝ่ายสนับสนุน QuiAri ยืนยัน
ว่าผลิตภัณฑ์มีสิทธิ์ในการส่งคืนจะมีแบบฟอร์มและหมายเลขการอนุญาตการส่งคืน ("RMA") โปรโมเตอร์จะต้องทำา RMA ให้เสร็จสมบูรณ์
และส่งคืนไปยังฝ่ายสนับสนุน QuiAri เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการคืนเงินตามข้อ 12.1 เท่านั้นที่ควรส่งคืนให้ QuiAri รายการที่ส่งคืนซึ่งไม่มี
การคืนเงินจะถูกยกเลิกและไม่มีการคืนเงิน
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ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการบรรจุโดยใช้กล่องจัดส่งและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงสลิปการบรรจุต้นฉบับหรือสำาเนาที่พิมพ์ออกมา
จากใบเสร็จรับเงินของคุณ โปรโมเตอร์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง QuiAri โดยใช้วิธีการจัดส่งที่โปรโมเตอร์เลือก
และจะต้องให้หมายเลขติดตาม โปรโมเตอร์ควรจำาไว้ว่าเมื่อเลือกวิธีการจัดส่งที่ QuiAri จะต้องได้รับผลิตภัณฑ์ภายในสามสิบ (30) วันนับ
จากวันที่สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้รับหลังจากกำาหนดเวลาดังกล่าวจะถูกยกเลิกและไม่มีการคืนเงิน

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนได้จะต้องจัดส่งไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:
 
 QuiAri Returns: 
 1321 Kingsway Rd.
 Brandon, FL 33510, USA. 

หมายเลขการอนุญาต RMA จะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ การส่งคืนใดๆ โดยไม่มีข้อมูลนี้ที่มองเห็นได้ด้าน
นอกของแพคเกจจะถูกปฏิเสธโดยไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีการคืนเงิน

แจ้งหมายเลขติดตามพัสดุของคุณไปยังแผนกสนับสนุน QuiAri โดยส่งอีเมลไปที่ support@quiari.com

เมื่อได้รับและประมวลผลการคืนเงินของคุณแล้ว จะมีการคืนเงินที่เหมาะสมภายในสิบสี่ (14) วันทำาการผ่านเครดิตไปยังวิธีการชำาระเงิน
เดียวกันกับที่ใช้ในการซื้อสินค้า

12.4. กระบวนการส่งคืนสำาหรับคำาสั่งซื้อโดยตรงจากโปรโมเตอร์แบรนด์กระบวนการส่งคืนสำาหรับคำาสั่งซื้อโดยตรงจากโปรโมเตอร์แบรนด์ QuiAri

โปรโมเตอร์แบรนด์ QuiAri ทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของโปรโมเตอร์กับนโยบายและขั้นตอนของ QuiAri เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย
และกระบวนการคืนสินค้าของ QuiAri ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้สำาหรับการขายทั้งหมดที่ทำาโดยตรงกับลูกค้าโดยโปรโมเตอร์ไม่ใช่
ผ่านระบบการสั่งซื้อออนไลน์ QuiAri.com หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์จากโปรโมเตอร์ จะต้องส่งคืนโดยตรงไปยังโปรโมเตอร์เพื่อขอเงินคืน 
QuiAri จะไม่รับเงินคืนสำาหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ซื้อจากโปรโมเตอร์

12.5. แพคเกจที่ส่งคืนเนื่องจากข้อผิดพลาดแพคเกจที่ส่งคืนเนื่องจากข้อผิดพลาด

ในกรณีที่มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์เนื่องจากข้อผิดพลาดของโปรโมเตอร์หรือหากไม่ได้รับพัสดุในเวลาที่เหมาะสมและถูกส่งคืนโดยผู้ให้
บริการ QuiAri จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งซ้ำาจากโปรโมเตอร์

12.6. การคืนสินค้าคงคลังที่ไม่ได้ขายโดยการยกเลิกโปรโมเตอร์การคืนสินค้าคงคลังที่ไม่ได้ขายโดยการยกเลิกโปรโมเตอร์

นอกเหนือจากการคืนที่อาจเกิดขึ้นภายใต้การรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าสามสิบ (30) วัน โปรโมเตอร์อาจยกเลิกการคืนผลิตภัณฑ์ 
QuiAri ที่เขาหรือเธอซื้อส่วนตัวจาก QuiAri หลังจากสามสิบ (30) วันและสูงสุดหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อเพื่อคืนเงิน หากเขาหรือเธอไม่
ต้องการที่จะขายหรือใช้รายการและรายการที่สามารถขายต่อได้ เมื่อ QuiAri ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนแล้ว บริษัทจะคืนเงินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ 
(100%) ของราคาซื้อเดิมของรายการ "ขายคืนได้" และน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ (10%) ของค่าธรรมเนียมการซื้อคืน การคืนเงินจะถูกโอน 
ไปยังวิธีการชำาระเงินเดียวกันกับที่ใช้ในการซื้อสินค้าครั้งแรก โปรดรอสิบสี่ (14) วันสำาหรับการประมวลผลเมื่อได้รับคำาขอยุติการขาย

12.7. การส่งคืนโดยไม่ได้รับอนุญาตการส่งคืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากโปรโมเตอร์ปฏิเสธการจัดส่งสินค้า QuiAri ใดๆ หรือขอคืนสินค้าที่ซื้อมาก่อนหน้านี้เพื่อขอเงินคืน คำาขอดังกล่าวจะถือว่าเป็นการลา
ออกโดยสมัครใจ
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12.8. การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

QuiAri จะไม่รับการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากโปรโมเตอร์หรือลูกค้า

12.9. การปรับเปลี่ยนการส่งคืนการปรับเปลี่ยนการส่งคืน: ผลกระทบต่อคุณสมบัติผลกระทบต่อคุณสมบัติ ค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่น รางวัลแห่งความสำาเร็จรางวัลแห่งความสำาเร็จ และรางวัลโปรแกรมจูงใจและรางวัลโปรแกรมจูงใจ

คุณสมบัติ คอมมิชชั่น รางวัลประสิทธิภาพ และรางวัลโปรแกรมแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ QuiAri จะไม่ได้รับการพิจารณาจนกว่า
จะหมดระยะเวลาการส่งคืนที่เกี่ยวข้อง เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกส่งคืน QuiAri เพื่อรับเงินคืนหรือเงินถูกส่งคืนไปยังโปรโมเตอร์หรือลูกค้าเนื่องจาก
การเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือการคืนเงิน คุณสมบัติ ค่าคอมมิชชั่น รางวัลความสำาเร็จ และรางวัลโปรแกรมแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน เงินทุน หรือปริมาณจะถูกหักออกจากคุณสมบัติปัจจุบันและอนาคตของโปรโมเตอร์ ค่าคอมมิชชั่น และรางวัลความสำาเร็จ 
การหักเงินเหล่านี้จะดำาเนินการในเดือนที่ได้รับเงินคืนและจะดำาเนินการต่อไปทุกระยะเวลาค่าคอมมิชชั่นหลังจากนั้น จนกว่าค่าคอมมิชชั่น
และรางวัลความสำาเร็จจะได้รับการกู้คืนจากโปรโมเตอร์ที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นและโบนัสประสิทธิภาพในการขายผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนหรือ
การเรียกเก็บเงินที่มีข้อพิพาท ในกรณีที่ข้อตกลงของโปรโมเตอร์ใดๆ ถูกยกเลิกโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจและจำานวนค่าคอมมิชชั่นและ
รางวัลความสำาเร็จที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนหรือเงินที่ส่งคืนยังไม่ได้รับการกู้คืนอย่างสมบูรณ์โดย QuiAri ส่วนที่เหลือของยอดเงิน
ที่ค้างชำาระอาจถูกหักจากรายได้ใดๆ ที่ติดค้างอยู่กับโปรโมเตอร์ที่ถูกยกเลิก QuiAri ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและยกเลิกบัญชีใดๆ 
สำาหรับกิจกรรมการคืนสินค้าที่มากเกินไปหรือไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าด้อยคุณภาพ 

12.10. การคืนสินค้าและอุปกรณ์ช่วยในการขายโดยโปรโมเตอร์เมื่อมีการยกเลิกหรือยุติการคืนสินค้าและอุปกรณ์ช่วยในการขายโดยโปรโมเตอร์เมื่อมีการยกเลิกหรือยุติ

เมื่อมีการยกเลิกหรือยุติข้อตกลงของโปรโมเตอร์ โปรโมเตอร์อาจส่งคืนผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการขายที่เขาหรือเธอซื้อโดยตรงจาก 
QuiAri ภายในสิบสอง (12) เดือนก่อนวันที่ยกเลิกตราบเท่าที่สินค้าอยู่ในสภาพที่สามารถขายต่อได้ เมื่อบริษัทได้รับสินค้าคืนและยืนยันว่า
สินค้าเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่สามารถขายคืนได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.2 โปรโมเตอร์จะได้รับเงินคืนเก้าสิบ (90%) เปอร์เซ็นต์ของต้นทุน
สุทธิของราคาซื้อเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและการจัดการจะไม่ได้รับเงินคืน หากมีการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต การคืนเงินจะถูกโอน
กลับไปยังบัญชีเดียวกัน สินค้าที่มีการระบุอย่างชัดเจนในเวลาขายว่าไม่สามารถคืนได้ ปิดการขาย หยุดขาย หรือเป็นสินค้าตามฤดูกาล
หรือผ่านการใช้งานในเชิงพาณิชย์ตามสมควรหรืออายุการเก็บรักษา ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สามารถขายต่อได้ในขณะนี้ สินค้าจะต้องถูกส่ง
คืนภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ยกเลิกหรือยกเลิก

หัวข้อที่หัวข้อที ่13. การโฆษณาและการใช้เครื่องหมายการค้าและเนื้อหาอื่นๆการโฆษณาและการใช้เครื่องหมายการค้าและเนื้อหาอื่นๆ 

13.1. สินทรัพย์ที่มีตราสินค้าสินทรัพย์ที่มีตราสินค้า

โปรโมเตอร์อาจใช้สื่อการตลาด รวมถึงสินทรัพย์ที่แบ่งปันทางสังคม รูปภาพ วิดีโอ โบรชัวร์ ใบปลิว และคำาเชิญที่ QuiAri มีให้บริการใน
เว็บไซต์เสมือนจริงหลายแห่ง รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงพอร์ทัลโปรโมเตอร์ และเว็บไซต์ QuiAri Swag เนื่องจาก QuiAri และโปรโมเตอร์
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการขายตรงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดนี้ ยังทำาหน้าที่ปกป้อง
แบรนด์ QuiAri และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม โปรโมเตอร์ต้องไม่สร้างใบปลิวหรือคำาเชิญของตนเองเพื่อโฆษณา
หรือโปรโมตผลิตภัณฑ์ QuiAri หรือโปรแกรม

13.2. วิธีการตลาดที่โปรโมเตอร์สร้างขึ้นวิธีการตลาดที่โปรโมเตอร์สร้างขึ้น การโฆษณาการโฆษณา และสื่อส่งเสริมการขายและสื่อส่งเสริมการขาย (เครื่องมือการขายเครื่องมือการขาย)

โปรโมเตอร์จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยการขาย การโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย นามบัตร และวิธีการทางการตลาดที่ได้รับอนุมัติจาก QuiAri 
เท่านั้น (รวมเรียกว่า "เครื่องมือการขายเครื่องมือการขาย") ร่วมกับการส่งเสริมธุรกิจของ QuiAri หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของ QuiAri เอกสารเหล่านี้มีอยู่
ใน QuiAri Portal และ QuiAriSwag.com โปรโมเตอร์ต้องไม่ใช้วิธีการหรือวัสดุทางการตลาดอื่นใด รวมถึงวิธีการหรือวัสดุใดๆ ที่สร้าง
ขึ้นโดยโปรโมเตอร์
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13.3. การตลาดระหว่างประเทศการตลาดระหว่างประเทศ

โปรโมเตอร์จะต้องไม่รักษาหรือพยายามที่จะรักษาการอนุมัติสำาหรับผลิตภัณฑ์ QuiAri หรือการดำาเนินธุรกิจหรือชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ต

13.4. สัญญาในนามของสัญญาในนามของ QuiAri

โปรโมเตอร์จะต้องไม่สอบถาม สมัคร ชักชวน เจรจา จัดตั้ง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ข้อตกลง หรือ
สัญญาใดๆ ในนามของ QuiAri (หรือบริษัทในเครือของ QuiAri) โปรโมเตอร์จะต้องไม่สอบถาม สมัคร ชักชวน เจรจา จัดตั้ง หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต การอนุมัติ หรือระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของรัฐบาลในนามของหรือในนามของ QuiAri (หรือบริษัทในเครือของ 
QuiAri) 

13.5. การใช้สื่อสังคมออนไลน์การใช้สื่อสังคมออนไลน์

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำาหนดอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายและขั้นตอนเหล่านี้ หากโปรโมเตอร์ใช้สื่อสังคมออนไลน์รูปแบบ
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ QuiAri รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง บล็อก Facebook Instagram Twitter LinkedIn YouTube หรือ Pinterest 
โปรโมเตอร์ยอมรับสิ่งต่อไปนี้:

 ●  โปรโมเตอร์จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเนื้อหาทั้งหมดที่พวกเขาผลิตและการโพสต์ทั้งหมดของพวกเขาบนเว็บไซต์ส่ือ
สังคมออนไลน์ใดๆ รวมถึงการโพสต์ทั้งหมดบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ ที่พวกเขาเป็นเจ้าของดำาเนินการหรือควบคุม

 ●  โปรโมเตอร์ต้องไม่โพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือเชื่อมโยงไปยังหรือจากการโพสต์หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีความชัดเจนทางเพศ 
ลามกอนาจาร ล่วงละเมิด หยาบคาย เกลียดชัง คุกคาม เป็นอันตราย หมิ่นประมาท ละเมิด หรือเลือกปฏิบัติ (ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับ
เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกายหรืออื่นๆ) มีความรุนแรงทางกราฟิก มีพฤติกรรมที่ผิด
กฎหมายใดๆ ที่มีส่วนร่วมในการโจมตีส่วนบุคคลกลุ่มหรือนิติบุคคลใดๆ หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่
สาม

 ●  ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์หรือการลงทะเบียนที่อาจเกิดขึ้นในหรือผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ ในการประมวลผลการขาย
หรือการลงทะเบียนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์จะต้องเชื่อมโยงกับเว็บไซต์จำาลองของโปรโมเตอร์ QuiAri เว็บไซต์องค์กรของ 
QuiAri หรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของ QuiAri เท่านั้น

 ● เป็นความรับผิดชอบของโปรโมเตอร์แต่ละรายในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดการใช้งานของเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย

 ●  เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ ที่ดำาเนินการหรือควบคุมโดยโปรโมเตอร์โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งใช้เพื่ออภิปรายหรือส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ของ QuiAri หรือโอกาสของ QuiAri จะต้องไม่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์ที่มี
ลักษณะอื่นๆ ที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์บริการหรือโปรแกรมธุรกิจของบริษัทขายตรงใดๆ นอกเหนือจาก QuiAri

 ●  ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้และเป็นระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนตามปฏิทินหลังจากนั้น โปรโมเตอร์จะไม่สามารถใช้
เว็บไซต์สื่อสังคมใดๆที่พวกเขาพูดคุยหรือโปรโมตหรือได้พูดคุยหรือโปรโมตธุรกิจของ QuiAri หรือผลิตภัณฑ์ของ QuiAri 
โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อชักชวนโปรโมเตอร์ QuiAri สำาหรับโปรแกรมการขายตรงหรือการตลาดเครือข่ายอื่น (รวมเรียกว่า 
"การขายตรง") นอกเหนือจากข้อกำาหนดนี้ โปรโมเตอร์จะต้องไม่ดำาเนินการใดๆ บนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ ที่อาจคาด
การณ์ได้ว่าจะมีการสอบถามข้อมูลจากโปรโมเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจขายตรงอื่นๆ ของโปรโมเตอร์ การ
ละเมิดบทบัญญัตินี้จะถือเป็นการละเมิดบทบัญญัติที่ไม่ได้รับการร้องขอในข้อ 6.8 

 ●  หากโปรโมเตอร์สร้างหน้าธุรกิจบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ เพื่อส่งเสริมหรือเกี่ยวข้องกับ QuiAri ผลิตภัณฑ์หรือโอกาส
ของตน หน้านั้นจะต้องไม่ส่งเสริมหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือโอกาสของธุรกิจการตลาดเครือข่ายอื่นๆ นอกเหนือจาก QuiAri 
หากธุรกิจ QuiAri ของโปรโมเตอร์ถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือหากโปรโมเตอร์ไม่มีการใช้งาน โปรโมเตอร์จะต้อง
ปิดใช้งานหน้าเว็บและไม่สามารถใช้หน้าเว็บดังกล่าวในการเชื่อมต่อกับธุรกิจการตลาดเครือข่ายอื่นได้หลังจากนั้น
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13.6. เครือข่ายสังคมและฟอรัมออนไลน์อื่นๆเครือข่ายสังคมและฟอรัมออนไลน์อื่นๆ

โปรโมเตอร์ที่ต้องการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนบุคคลและฟอรัมออนไลน์เพื่อโปรโมตธุรกิจ QuiAri สามารถทำาได้ภายใต้เงื่อนไขบาง
ประการเท่านั้น โปรโมเตอร์อาจโพสต์ลิงก์โปรโมเตอร์ลงในบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวและในอีเมล เพื่อให้ผู้มุ่งหวังคลิกเพื่อเข้าชม 
เว็บไซต์จำาลองของโปรโมเตอร์ ห้ามมีการส่งเสริมหรือหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดร่วมกับการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือ
โอกาสทางธุรกิจของ QuiAri ไม่สามารถทำาการเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส่วนผสมและ/หรือประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับ QuiAri 
เฉพาะข้อความที่จัดทำาขึ้นในเอกสารของบริษัทอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่สามารถนำามาใช้เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ QuiAri หรือโอกาส
ทางธุรกิจ โปรโมเตอร์อาจระบุรายการการประชุมโปรโมเตอร์ในท้องถิ่นและกิจกรรมขององค์กรใดๆ ที่ผู้เข้าชมจะได้รับการต้อนรับ

13.7. โปรโมเตอร์จะต้องรับผิดชอบต่อการโพสต์โปรโมเตอร์จะต้องรับผิดชอบต่อการโพสต์

โปรโมเตอร์จะต้องรับผิดชอบต่อการโพสต์และกิจกรรมออนไลน์อื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ QuiAri ดังนั้นแม้ว่าโปรโมเตอร์จะไม่ได้เป็น
เจ้าของหรือดำาเนินการบล็อกหรือเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ หากโปรโมเตอร์ทำาการโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับ QuiAri หรือซึ่งสามารถติดตามได้
ถึง QuiAri โปรโมเตอร์จะต้องรับผิดชอบต่อการโพสต์ โปรโมเตอร์จะต้องรับผิดชอบต่อการโพสต์ที่เกิดขึ้นบนบล็อกหรือเว็บไซต์สื่อสังคม
ออนไลน์ใดๆ ที่โปรโมเตอร์เป็นเจ้าของดำาเนินการหรือควบคุม QuiAri ขอสงวนสิทธิ์ในการกำาหนดให้ลบโพสต์ที่ไม่สอดคล้องหรือละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกจากหน้าโซเชียลมีเดียของโปรโมเตอร์

13.8. การอนุญาตให้ใช้ชื่อและความชื่นชอบการอนุญาตให้ใช้ชื่อและความชื่นชอบ

โดยการทำาข้อตกลงนี้ โปรโมเตอร์จะให้สิทธิ์และใบอนุญาตทั่วโลกแก่ QuiAri และบริษัทในเครือและตัวแทนในการใช้งานเพื่อบันทึก ถ่าย
ภาพ เผยแพร่ ทำาซ้ำา โฆษณา แสดง แก้ไขและขายในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด ชื่อ ภาพถ่าย ข้อความ เรื่องราวส่วนบุคคล 
ความเหมือน เสียง คำาให้การ ข้อมูลชีวประวัติ ภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของโปรโมเตอร์กับ QuiAri (เรียกรวมกันว่า  
“ความเหมือนความเหมือน”) ในด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสิ่งพิมพ์ วิทยุ หรือการออก
อากาศทางโทรทัศน์ (รวมถึงการส่งสัญญาณเคเบิลและดาวเทียม) เสียงและวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่นๆ (“สื่อประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์”) โดย
ไม่จำากัดจำานวนครั้งโดยไม่มีค่าตอบแทน โปรโมเตอร์จะสละสิทธิ์ใดๆ ในการตรวจสอบหรืออนุมัติวัสดุประชาสัมพันธ์ใดๆ รวมถึงหรือมา
พร้อมกับความเหมาะสมของเขาหรือเธอ โปรโมเตอร์ปลดเปลื้อง QuiAri จากความรับผิดหรือภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจาก
การใช้ความเหมาะสมของตน รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการเรียกร้องการละเมิดความเป็นส่วนตัว การละเมิดสิทธิในการประชาสัมพันธ์ และ
การหมิ่นประมาท (รวมถึงการหมิ่นประมาทและการใส่ร้าย) โปรโมเตอร์อาจถอนการอนุญาตให้ใช้ความเหมือนของโปรโมเตอร์ใดๆ ที่ยัง
ไม่ได้รับการเผยแพร่โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง QuiAri โปรโมเตอร์เป็นตัวแทน รับประกัน และพันธสัญญาที่โปรโมเตอร์เป็น
เจ้าของหรือมีสิทธิที่จำาเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งของโปรโมเตอร์และการส่งของโปรโมเตอร์ไม่และจะไม่ละเมิด ไม่เหมาะสม ใช้หรือ
เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ และไม่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง 
คุกคาม ละเมิด หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือน่ารังเกียจ

13.9. ชื่อโดเมนและที่อยู่อีเมลชื่อโดเมนและที่อยู่อีเมล

โปรโมเตอร์ต้องไม่ใช้หรือลงทะเบียนชื่อโดเมนหรือที่อยู่อีเมลใดๆ ที่ประกอบด้วยหรือมีเครื่องหมายการค้า QuiAri หรือเครื่องหมายใดๆ 
ที่คล้ายกันอย่างสับสน ยกเว้นในช่วงระยะเวลาของข้อตกลง โปรโมเตอร์อาจใช้ชื่อโดเมนหรือที่อยู่อีเมลที่จัดเตรียมโดย QuiAri ในการ
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ QuiAri ที่เกี่ยวข้อง

13.10. เว็บไซต์โปรโมเตอร์เว็บไซต์โปรโมเตอร์

โปรโมเตอร์จะต้องไม่สร้างเว็บไซต์ของตนเองเพื่อส่งเสริมธุรกิจของ QuiAri หรือผลิตภัณฑ์ของ QuiAri หรือโอกาสทางธุรกิจ เว็บไซต์
จำาลองอย่างเป็นทางการที่จัดทำาโดย QuiAri เป็นฟอรั่มออนไลน์เดียวที่อาจมีการขายผลิตภัณฑ์ QuiAri และการลงทะเบียนโปรโมเตอร์ 
QuiAri ใหม่อาจมีการทำาธุรกรรม
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13.11. เครื่องมือค้นหาคำาหลักและแท็กเครื่องมือค้นหาคำาหลักและแท็ก Meta

QuiAri พยายามส่งเสริมแบรนด์และบริษัท สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และยกระดับชุมชน QuiAri ทั่วโลกในนามของโปรโมเตอร์อิสระของเรา
ทั่วโลกผ่านการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEM) และโปรแกรมโฆษณาออนไลน์แบบชำาระเงินอื่นๆ โปรโมเตอร์ยอมรับที่จะให้ความร่วม
มืออย่างเต็มที่กับความพยายามของ QuiAri ในการเพิ่มอันดับการค้นหาของเว็บไซต์ที่ QuiAri เป็นเจ้าของบนหน้าผลการค้นหาของเครื่อง
มือค้นหา (SERPs) ในทุกตลาด โดยการไม่แข่งขันกับสำานักงานใหญ่สำาหรับคำาหลักและวลีที่มีตราสินค้ารวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง “QuiAri” 
“MaquiX” “ลอง รัก แชร์” และอื่นๆ อีกมากมาย

13.12. การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการยุติเว็บไซต์อิสระการสร้างเครือข่ายทางสังคมและการยุติเว็บไซต์อิสระ

หากข้อตกลงโปรโมเตอร์ถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรโมเตอร์จะต้องยุติการใช้ชื่อ QuiAri เครื่องหมายการค้าทั้งหมดของ 
QuiAri ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และอนุพันธ์ทั้งหมดของเครื่องหมายดังกล่าว และทรัพย์สินทาง
ปัญญา ในการโพสต์ใดๆ และบนเว็บไซต์สื่อสังคมทั้งหมดที่เขาหรือเธอใช้ประโยชน์ หากโปรโมเตอร์โพสต์บนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์
ใดๆ ที่เขาหรือเธอเคยระบุว่าเป็นโปรโมเตอร์อิสระของ QuiAri มาก่อน อดีตโปรโมเตอร์จะต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าเขาหรือเธอไม่ใช่
โปรโมเตอร์ของ QuiAri อีกต่อไป ในกรณีที่มีการยกเลิกข้อตกลงโปรโมเตอร์ QuiAri ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อดีตโปรโมเตอร์จะต้อง
ลบการอ้างอิงทั้งหมดไปยัง QuiAri ออกจากโปรไฟล์โซเชียลเน็ตเวิร์กจากมุมมองสาธารณะภายในสิบ (10) วันนับจากวันที่ยกเลิก หาก
โปรโมเตอร์มีกลุ่มเครือข่ายทางสังคม QuiAri ที่เฉพาะเจาะจง โปรโมเตอร์จะต้องลบกลุ่มเครือข่ายทางสังคมของเขาหรือเธอออกจากมุม
มองสาธารณะภายในสิบ (10) วันนับจากวันที่สิ้นสุด ชื่อของกลุ่มเครือข่ายสังคมอาจถูกโอนไปยังโปรโมเตอร์ของ QuiAri อีกกลุ่มหนึ่งโดย
ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ QuiAri การลบการอ้างอิงไปยัง QuiAri จากเว็บไซต์อิสระจะต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดในใบสมัครและข้อตกลง
ของเว็บไซต์โปรโมเตอร์อิสระ

13.13. การขายผ่านทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สามการขายผ่านทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สาม

โปรโมเตอร์อาจขายผลิตภัณฑ์ QuiAri ผ่านทางเว็บไซต์ QuiAri ของพวกเขาและยังอาจแนะนำาให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ QuiAri ผ่าน
ทางเว็บไซต์ QuiAri การขายผลิตภัณฑ์ QuiAri หรือสินทรัพย์ที่มีตราสินค้า QuiAri ผ่านเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงเว็บไซต์
อินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สาม เช่น eBay, Amazon, Craigslist, VarageSale, Facebook Marketplace และ/หรือ Poshmark เป็น
สิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด กฎนี้จำาเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ QuiAri และเพื่อปกป้องโปรโมเตอร์ของ QuiAri จากการสูญเสียลูกค้าและโปรโมเตอร์ที่อาจไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมผ่าน
โปรแกรม QuiAri เนื่องจากมองว่าเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นแหล่งที่มาของการแข่งขัน

13.14. งานแสดงสินค้างานแสดงสินค้า

ด้วยการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก QuiAri โปรโมเตอร์อาจแสดงผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจของ QuiAri ในงานแสดงสินค้า 
คำาขอเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าจะต้องได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายสนับสนุนของ QuiAri ผ่านทางอีเมลอย่างน้อยสาม 
(3) สัปดาห์ก่อนการแสดง ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก QuiAri ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในกรณีที่ได้รับ
อนุญาต ผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจของ QuiAri เป็นผลิตภัณฑ์และโอกาสเดียวที่โปรโมเตอร์อาจนำาเสนอในบูธงานแสดงสินค้า 
เฉพาะสื่อการตลาดและเครื่องมือการขายที่ได้รับการอนุมัติจาก QuiAri เท่านั้นที่สามารถแสดงหรือแจกจ่ายได้

13.15. ร้านค้าปลีกร้านค้าปลีก

เพื่อสนับสนุนวิธีการขายตรงของ QuiAri ในการจัดจำาหน่ายและเพื่อปกป้องความสัมพันธ์ของผู้รับจ้างอิสระ โปรโมเตอร์จะต้องไม่แสดง
หรือขายผลิตภัณฑ์หรือวรรณกรรมของ QuiAri หรือในทางอื่นใดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ QuiAri หรือโอกาสทางธุรกิจในร้านค้าปลีก 
ขายส่ง คลังสินค้า หรือสถานประกอบการที่มีส่วนลด แม้จะมีการกล่าวถึงข้างต้น โปรโมเตอร์อาจแสดงและจำาหน่ายวรรณกรรมส่งเสริม
การขาย QuiAri ในงานแสดงสินค้าระดับมืออาชีพ 
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13.16. การโฆษณาทางธุรกิจทั่วไปการโฆษณาทางธุรกิจทั่วไป

โปรโมเตอร์ต้องไม่เป็นตัวแทนแนะนำาหรือบอกเป็นนัยว่ามีการเสนองาน ตำาแหน่ง เงินเดือน หรือการจ้างงานประเภทใดๆ ที่ QuiAri เพื่อ
สร้างธุรกิจ ไม่มีโฆษณาใดที่อาจส่งเสริมแสดงหรือบอกเป็นนัยถึงตำาแหน่งที่ได้เงินเดือน ตำาแหน่งผู้บริหาร ค่าจ้างรายชั่วโมง การจ้างงาน
เต็มเวลา หรือพาร์ทไทม์หรือรายได้ที่รับประกัน โอกาสทางธุรกิจของ QuiAri ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในการจ้างงานและอาจไม่ถูกนำาเสนอ
เช่นนั้น ข้อกำาหนดเช่น "ผู้จัดการฝึกหัด" "ตำาแหน่งการจัดการที่มีอยู่" "การเดินทางที่มีให้" "การโทรสำาหรับการสัมภาษณ์" "ตำาแหน่งที่มี
อยู่" "การจ้างงานในขณะนี้" และข้อความที่ทำาให้เข้าใจผิดอื่นๆ เป็นสิ่งต้องห้าม รายได้ที่เฉพาะเจาะจงอาจไม่ได้รับการสัญญาหรือบอก
เป็นนัยและการอ้างอิงถึงค่าตอบแทนใดๆ จะต้องใช้คำาว่า "โบนัส" เพื่อระบุสถานะของผู้รับจ้างอิสระของโปรโมเตอร์

13.17. สแปมและนโยบายอินเทอร์เน็ตสแปมและนโยบายอินเทอร์เน็ต

โปรโมเตอร์ต้องไม่แจกจ่ายเนื้อหาโดยการใช้รายการแจกจ่าย หรือแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รวมอยู่ใน
กระบวนการดังกล่าว ห้ามส่งสแปมหรือแจกจ่ายจดหมายลูกโซ่หรือจดหมายขยะ
โปรโมเตอร์ต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ละเมิด คุกคาม เป็นอันตราย หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือ
เนื้อหาที่น่ารังเกียจหรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลกลางรัฐท้องถิ่น
ประเทศหรือระหว่างประเทศ

โปรโมเตอร์ต้องไม่ส่งอีเมลหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบอื่นๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่
ละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือรัฐใดๆ

13.18. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ชื่อ "QuiAri" และชื่ออื่นๆ ที่บริษัทอาจนำามาใช้เป็นชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ QuiAri 
บริษัทให้สิทธิ์แก่โปรโมเตอร์แบบจำากัดในการใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในสื่อส่งเสริมการขาย ตราบเท่าที่ข้อตกลงของ
โปรโมเตอร์มีผลบังคับใช้ เมื่อมีการยกเลิกหรือยกเลิกข้อตกลงของโปรโมเตอร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ใบอนุญาตจะหมดอายุและ
โปรโมเตอร์จะยุติการใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดของบริษัทในทันที ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามโปรโมเตอร์จะไม่
สามารถใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าใดๆ ของ QuiAri ในที่อยู่อีเมล ชื่อโดเมน เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ชื่อสื่อสังคม 
ออนไลน์ หรือที่อยู่

QuiAri มักจะถ่ายทอดสดและบันทึกเหตุการณ์ตลอดจนการสัมมนาผ่านเว็บและการประชุมทางโทรศัพท์ ในระหว่างกิจกรรมเหล่านี้ ผู้
บริหารบริษัท โปรโมเตอร์ และแขกรับเชิญจะปรากฏตัวและพูดคุยกัน เนื้อหาของเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นของ
บริษัทโดยเฉพาะ โปรโมเตอร์ต้องไม่บันทึกการทำางานของบริษัทไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสด การสัมมนาผ่าน
เว็บ การประชุมทางโทรศัพท์ หรือส่งผ่านสื่ออื่นๆ

นอกจากนี้เครื่องมือการขายของ QuiAri วิดีโอเสียง พอดคาสต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีลิขสิทธิ์เช่นกัน โปรโมเตอร์จะต้องไม่คัดลอกวัสดุใดๆ ดัง
กล่าวเพื่อใช้ส่วนตัวหรือธุรกิจของพวกเขาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก QuiAri ก่อน

13.19. ห้ามทำาการบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือติดฉลากใหม่ห้ามทำาการบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือติดฉลากใหม่

ผู้ส่งเสริมการขายต้องไม่ติดฉลากซ้ำาหรือเปลี่ยนแปลงฉลากในผลิตภัณฑ์ QuiAri วัสดุทางการตลาด QuiAri หรือข้อมูลหรือวัสดุอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมในทางใดทางหนึ่ง นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตหรือกำากับเป็นลายลักษณ์อักษรจาก QuiAri อย่างไรก็ตาม
โปรโมเตอร์อาจติดฉลากที่อยู่ของพวกเขาลงบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องติดฉลากในลักษณะที่ไม่ทำาให้ความสามารถในการส่ง
คืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลดลงและไม่ครอบคลุมข้อความหรือข้อมูลอื่นๆ บนฉลาก โปรโมเตอร์ต้องไม่รีแพคหรือเติมผลิตภัณฑ์ QuiAri ใดๆ 
ผลิตภัณฑ์ QuiAri ต้องจำาหน่ายในบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุดั้งเดิมเท่านั้น การบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือการติดฉลากใหม่ของผลิตภัณฑ์ 
QuiAri อาจละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทางแพ่งหรือโทษทางอาญา
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13.20. คำารับรองผลิตภัณฑ์คำารับรองผลิตภัณฑ์

ลูกค้าและโปรโมเตอร์จะได้รับการสนับสนุนให้แบ่งปันความตื่นเต้นอันเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านคำารับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
คำารับรองและภาพถ่ายประกอบทั้งหมดจะต้องส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่กำาหนดของ QuiAri เพื่อรับเนื้อหาดังกล่าว QuiAri ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ใช้คำารับรอง คำาแถลง ภาพถ่าย และวัสดุอื่นๆ ที่โปรโมเตอร์ส่งมาด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะใช้สำาหรับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ของการค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ใครทราบล่วงหน้าหรือค่าตอบแทนใดๆ (ทางการเงินหรืออื่นๆ) เมื่อยอมรับข้อ
ตกลงนี้ โปรโมเตอร์แต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับข้อความใดๆ และทั้งหมดที่ผู้จัดทำาหรือจะทำาเกี่ยวกับ QuiAri และ/หรือผลิตภัณฑ์ของตน 
(รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้จัด) จะ: (1) แสดงให้เห็นว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริง ถูกต้อง และสนับสนุนได้ หรือไม่ 
(2) แสดงให้เห็นว่าข้อความดังกล่าวสะท้อนหรือจะสะท้อนให้เห็นในเวลาที่มีการแสดงความคิดเห็นที่แท้จริงและซื่อสัตย์ของโปรโมเตอร์
เกี่ยวกับและประสบการณ์จริงกับ QuiAri และ/หรือผลิตภัณฑ์ของ QuiAri และ (3) อนุญาตให้ QuiAri ทำาซ้ำา คัดลอก เผยแพร่ ออกอากาศ 
หรือใช้ข้อความภาพถ่ายหรือเนื้อหาใดๆ ที่ขึ้นอยู่กับหรือได้มาจากที่นั้นหรือละเว้นจากการทำาเช่นนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในลักษณะ
ใดๆ หรือสื่อใดๆ ก็ตามรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงสำาหรับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ของการค้า แม้จะมีการ
กล่าวถึงข้างต้น คำารับรองไม่สามารถใช้เพื่ออ้างสิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นตามข้อตกลงหรือกฎหมายที่บังคับใช้

หัวข้อที่หัวข้อที ่14. เงินชดเชยเงินชดเชย

14.1. แผนค่าตอบแทนและโปรแกรมข้อเรียกร้อง

เมื่อนำาเสนอหรือพูดคุยเกี่ยวกับแผนค่าตอบแทน QuiAri โปรโมเตอร์จะต้องทำาให้ชัดเจนต่อกลุ่มเป้าหมายว่าความสำาเร็จทางการเงินใน 
QuiAri ต้องใช้ความมุ่งมั่น ความพยายาม และทักษะการขาย ในทางกลับกัน โปรโมเตอร์จะต้องไม่แสดงให้เห็นว่าโปรโมเตอร์สามารถ
ประสบความสำาเร็จได้โดยไม่ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียร ตัวอย่างของข้อความที่ไม่สามารถยอมรับได้ในพื้นที่นี้รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง:

 ● มันเป็นระบบอัตโนมัติ

 ● ระบบจะทำางานให้คุณ

 ● เพียงแค่เข้ามาและดาวน์ไลน์ของคุณจะสร้างรายได้ให้

 ● เพียงแค่เข้าร่วมและฉันจะสร้างดาวน์ไลน์สำาหรับคุณ

 ● บริษัททำางานทั้งหมดให้คุณ

 ● คุณไม่ต้องขายอะไร

 ● สิ่งที่คุณต้องทำาคือซื้อสินค้าของคุณทุกเดือน

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างของการแสดงที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับแผนค่าตอบแทนและโปรแกรมของ QuiAri ที่จัดทำาขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่าง เป็นสิ่งสำาคัญที่โปรโมเตอร์จะต้องไม่ทำาสิ่งเหล่านี้หรือการแสดงที่คล้ายกันใดๆ ที่สามารถนำาไปสู่ความ
มุ่งหวังที่จะเชื่อว่าความสำาเร็จในฐานะโปรโมเตอร์ของ QuiAri สามารถทำาได้โดยไม่ต้องมีความมุ่งมั่น ความพยายาม และทักษะการขาย

14.2. ค่าธรรมเนียมการประมวลผลค่าธรรมเนียมการประมวลผล

จะมีการประเมินค่าธรรมเนียมสี่สิบเซ็นต์ ($0.40) สำาหรับค่าคอมมิชชั่นแต่ละรายการที่ QuiAri จ่ายให้กับโปรโมเตอร์
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14.3. ผู้ดำาเนินการการชำาระเงินอิสระผู้ดำาเนินการการชำาระเงินอิสระ

QuiAri ใช้ตัวประมวลผลการชำาระเงินของบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ ("ผู้ประมวลผลการชำาระเงินผู้ประมวลผลการชำาระเงิน") เพื่อจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจาก
โปรโมเตอร์ผ่านแผนค่าตอบแทน QuiAri ผู้ประมวลผลการชำาระเงินจะตั้งค่าบัญชีสำาหรับโปรโมเตอร์ ("กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส"์) และ
จะฝากเงินที่ค้างชำาระให้กับโปรโมเตอร์ไปยังบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขา ยกเว้นการชำาระเงินโบนัสประสิทธิภาพบาง
อย่างที่ทำาบนพื้นฐานข้อยกเว้น คอมมิชชั่นหรือรางวัลความสำาเร็จทั้งหมดที่โปรโมเตอร์อาจได้รับจะได้รับการชำาระเงินผ่าน E-Wallet 
(โปรโมเตอร์จะต้องมีรายได้อย่างน้อยยี่สิบดอลลาร์ ($20.00) USD ในคอมมิชชั่นและ/หรือรางวัลความสำาเร็จก่อนที่เขาหรือเธอจะได้รับ
การชำาระเงินไปยังบัญชี E-Wallet ของเขา) บริการประมวลผลการชำาระเงินนี้อาจถูกยกเลิกหรือแก้ไขโดย QuiAri หรือผู้ประมวลผลการ
ชำาระเงินได้ตลอดเวลาเมื่อมีการแจ้งให้ทราบตามที่ระบุไว้ในนโยบายและขั้นตอนเหล่านี้ โปรโมเตอร์รับผิดชอบความเสี่ยงที่ QUIARI 
และ/หรือหน่วยประมวลผลการชำาระเงินอาจทำาให้เกิดข้อผิดพลาดที่ส่งผลให้ชำาระเงินขาดหรือชำาระเงินเกินให้กับโปรโมเตอร์และ
โปรโมเตอร์มอบอำานาจ QUIARI ผ่านหน่วยประมวลผลการชำาระเงินเพื่อฝากหรือหักบัญชี E-WALLET ของเขาหรือเธอตามความจำาเป็น
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด โปรโมเตอร์เข้าใจและยอมรับว่าตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตทั้ง QUIARI หรือผู้ประมวลผลการชำาระเงินหรือ
เจ้าหน้าที่ สมาชิก กรรมการ เจ้าของ พนักงาน บริษัทในเครือ หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หรือเกิดขึ้นจากความผิดพลาดที่ส่งผลให้เกิดการชำาระเงินขาดหรือการชำาระเงินเกินให้กับโปรโมเตอร์ โปรโมเตอร์ ND สละสิทธิ์ข้อถือสิ
ทธิใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อถือสิทธินั้น

14.4. การจ่ายค่าคอมมิชชั่นการจ่ายค่าคอมมิชชั่น

จำานวนเงินขั้นต่ำาของการชำาระเงินครั้งแรกของค่าคอมมิชชั่นคือยี่สิบดอลลาร์ ($20.00) USD หากจำานวนเงินที่ได้รับน้อยกว่าจำานวนเงิน
นั้น จะมีการสะสมจนกว่าจะถึงเวลาที่จำานวนเงินนั้นเกินกว่ายี่สิบดอลลาร์ ($20.00) USD
ในฐานะที่เป็นมาตรการป้องกันการฉ้อโกง ค่าคอมมิชชั่นที่ยังคงไม่มีการอ้างสิทธิ์ในบัญชีของโปรโมเตอร์ใดๆ เป็นเวลาสิบสอง (12) เดือน
จะถือว่าได้รับการยกเว้นและละทิ้งล้างออกจากบัญชีของโปรโมเตอร์และเก็บรักษาโดย QuiAri คอมมิชชั่นที่ได้รับการยกเว้นและชำาระ
แล้วจะได้รับกลับคืนตามคำาขอเป็นลายลักษณ์อักษรของโปรโมเตอร์ไปยังฝ่ายสนับสนุน QuiAri และการยืนยันตัวตนของโปรโมเตอร์ใน
ภายหลังเท่านั้น โปรโมเตอร์จะยกเว้นการเรียกร้องทั้งหมดต่อ QuiAri ผู้ประมวลผลการชำาระเงิน และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก เจ้าของ 
พนักงาน บริษัทในเครือ และตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการล้างบัญชีของโปรโมเตอร์ หรือการถอนเงิน แม้ว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
หรือการสูญเสียดังกล่าวให้ QuiAri และ/หรือผู้ประมวลผลการชำาระเงินทราบก่อนเวลาการล้างหรือการถอน 

14.5. ยอดการจ่ายค่าคอมมิชชั่นยอดการจ่ายค่าคอมมิชชั่น

แผนค่าตอบแทนของ QuiAri จ่ายสูงถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ (55%) ของยอดขายของบริษัททั้งหมดในค่าคอมมิชชั่นและโบนัสให้กับ
โปรโมเตอร์อิสระ หากการคำานวณการจ่ายเงินใดๆ ส่งผลให้มีการจ่ายเงินรวมเกินห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ (55%) ของยอดขาย โบนัสทีมจะถูก
ปรับตามการให้คะแนนเพื่อให้การจ่ายเงินรวม (โบนัสและค่าคอมมิชชั่นทั้งหมด) ถูกจำากัดไว้ไม่เกินห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ (55%) ของยอดขาย

QuiAri ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลดค่าตอบแทนของโปรโมเตอร์ตามที่เห็นว่าจำาเป็นในการปฏิบัติตามการตกแต่งหรือคำาสั่งศาลที่
กำากับ QuiAri ให้เก็บรักษา ระงับ หรือเปลี่ยนเส้นทางค่าตอบแทนดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม
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หัวข้อที่หัวข้อที ่15. การโอนข้อตกลงโปรโมเตอร์การโอนข้อตกลงโปรโมเตอร์

15.1. การโอนทางธุรกิจการโอนทางธุรกิจ

โปรโมเตอร์ที่มีฐานะดีอาจขายโอนหรือมอบหมายธุรกิจ QuiAri ของพวกเขาโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก QuiAri ก่อน 
คำาขอขาย โอน หรือมอบหมายธุรกิจจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง support@quiari.com ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ QuiAri ว่าจะ
อนุญาตให้มีการขายหรือโอนธุรกิจหรือไม่แต่ การอนุญาตดังกล่าวจะไม่ถูกระงับอย่างไม่มีเหตุผล อย่างไรก็ตามจะไม่มีธุรกิจใดที่อยู่ใน
ระหว่างการถูกคุมประพฤติทางวินัย การระงับ หรืออยู่ภายใต้การสอบสวนทางวินัยที่จะได้รับอนุญาตสำาหรับการขาย การโอน หรือการ
มอบหมาย เว้นแต่และจนกว่าเรื่องทางวินัยจะได้รับการแก้ไขให้เป็นที่พอใจของ QuiAri แต่เพียงผู้เดียว ก่อนที่จะขาย โอน หรือมอบหมาย
ธุรกิจให้กับบุคคลที่สาม โปรโมเตอร์ต้องเสนอสิทธิ์ของ QuiAri ในการปฏิเสธครั้งแรกในการซื้อธุรกิจตามเงื่อนไขเดียวกับการเจรจาต่อ
รองกับบุคคลที่สาม บริษัทจะมีเวลาสิบ (10) วันในการใช้สิทธิในการปฏิเสธครั้งแรก

15.2. การถ่ายโอนเมื่อโปรโมเตอร์เสียชีวิตหรือความสามารถในการไร้ประสิทธิภาพการถ่ายโอนเมื่อโปรโมเตอร์เสียชีวิตหรือความสามารถในการไร้ประสิทธิภาพ

ผู้จัดอาจวางแผนธุรกิจของตนให้กับทายาทของตน เนื่องจาก QuiAri ไม่สามารถแบ่งค่าคอมมิชชั่นระหว่างผู้รับผลประโยชน์หรือผู้โอน
หลายราย ผู้รับผลประโยชน์หรือผู้โอนจะต้องจัดตั้งองค์กรธุรกิจ (บริษัท, LLC, ห้างหุ้นส่วนฯลฯ) ที่ทำาข้อตกลงโปรโมเตอร์กับ QuiAri หลัง
จากนั้น QuiAri จะโอนธุรกิจของโปรโมเตอร์ไปยังองค์กรธุรกิจและออกค่าคอมมิชชั่นให้กับองค์กร ในกรณีของการถ่ายโอนธุรกิจผ่าน
ทางตราสารหลักฐาน ผู้รับผลประโยชน์ของธุรกิจจะต้องมีหนังสือรับรองและคำาแนะนำาที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ดูแลทรัพย์สินหรือคำา
สั่งของศาลที่ให้ทิศทางในการจัดการที่เหมาะสมของธุรกิจให้แก่ QuiAri  นอกจากนี้ ผู้รับผลประโยชน์ยังต้องดำาเนินการและส่งข้อตกลง 
QuiAri ให้กับบริษัทภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ธุรกิจถูกโอน โดยอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้รับผลประโยชน์หรือธุรกิจจะถูกยกเลิก

15.3. การกระจายธุรกิจเมื่อหย่าร้างการกระจายธุรกิจเมื่อหย่าร้าง

QuiAri ไม่สามารถแบ่งค่าคอมมิชชั่นระหว่างหลายฝ่ายและไม่สามารถแบ่งองค์กรดาวน์ไลน์ได้ ดังนั้นในกรณีการหย่าใดๆ การระงับข้อ
พิพาทหรือกฤษฎีกาการหย่าใดๆ จะต้องมอบธุรกิจทั้งหมดให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
QuiAri จะยอมรับว่าเป็นเจ้าของธุรกิจจากคู่สมรสเก่าที่ได้รับมอบธุรกิจตามข้อตกลงการชำาระหนี้หรือคำาพิพากษาของศาล นอกจากนี้ คู่
สมรสเก่าที่ได้รับธุรกิจ QuiAri ยังต้องดำาเนินการและส่งข้อตกลง QuiAri ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่การหย่าร้างสิ้นสุดลงหรือ
ธุรกิจจะถูกยกเลิก

15.4. การยุบเลิกนิติบุคคลธุรกิจการยุบเลิกนิติบุคคลธุรกิจ

QuiAri ไม่สามารถแบ่งค่าคอมมิชชั่นระหว่างหลายฝ่ายและไม่สามารถแบ่งองค์กรดาวน์ไลน์ได้ ดังนั้นในกรณีที่หน่วยงานธุรกิจที่ดำาเนิน
ธุรกิจ QuiAri ยุบลง เจ้าของหน่วยงานธุรกิจจะต้องแนะนำาบริษัทเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับธุรกิจ ธุรกิจ QuiAri จะต้อง
มอบให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลรายเดียวที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทในฐานะเจ้าของธุรกิจก่อนหน้านี้ บริษัทไม่สามารถแบ่งธุรกิจระหว่าง
หลายฝ่ายหรือออกการชำาระเงินค่าคอมมิชชั่นแยกต่างหาก หากองค์กรธุรกิจต้องการขายหรือถ่ายโอนธุรกิจ QuiAri จะต้องดำาเนินการ
ตามข้อ 15.1 นอกจากนี้ผู้รับธุรกิจ QuiAri ยังต้องดำาเนินการและส่งข้อตกลง QuiAri ให้กับบริษัทภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ยุบ
เลิกธุรกิจหรือธุรกิจ QuiAri จะถูกยกเลิก
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หัวข้อที่หัวข้อที ่16. การยกเลิกการยกเลิก

16.1. การยกเลิกโดยสมัครใจการยกเลิกโดยสมัครใจ

โปรโมเตอร์ในแผนการตลาดเครือข่ายของ QuiAri มีสิทธิ์ยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การแจ้งยกเลิกจะต้องส่งเป็น
ลายลักษณ์อักษรไปยัง QuiAri ผ่านทางสำานักงานสนับสนุนของผู้เข้าร่วม การแจ้งเตือนจะต้องมีลายเซ็นของโปรโมเตอร์ ชื่อตัวบรรจง ที่
อยู่ และบัตรประจำาตัว QuiAri หมายเลข หากโปรโมเตอร์เปิดให้บริการ AutoDelivery คำาสั่งซื้อ AutoDelivery ที่รอดำาเนินการจะยังคง
ดำาเนินการต่อไป เว้นแต่โปรโมเตอร์จะขอให้ยกเลิกคำาสั่งซื้อที่รอดำาเนินการโดยเฉพาะ โปรโมเตอร์อาจยกเลิกธุรกิจ QuiAri ของตนด้วย
ความสมัครใจโดยล้มเหลวในการต่ออายุข้อตกลงในวันครบรอบปี โดยการถอนความยินยอมในการทำาสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

16.2. ผลกระทบของการยกเลิกผลกระทบของการยกเลิก

โปรโมเตอร์ที่ธุรกิจถูกยกเลิกหรือยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจะสูญเสียสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษทั้งหมดของโปรโมเตอร์ ซึ่งรวม
ถึงสิทธิของโปรโมเตอร์ในการเป็นตัวแทนโปรโมเตอร์อิสระของ QuiAri ในการขายผลิตภัณฑ์และบริการของ QuiAri และการได้รับค่า 
คอมมิชชัน โบนัส หรือรายได้อื่นๆ ที่มาจากการขายของเขาหรือเธอ และการขายและกิจกรรมอื่นๆ ของโปรโมเตอร์และองค์กรการขาย
ดาวน์ไลน์ดั้งเดิม 

16.3. ผู้อยู่อาศัยในแมริแลนด์ผู้อยู่อาศัยในแมริแลนด ์

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในแมรี่แลนด์สามารถยกเลิกข้อตกลงโปรโมชั่นได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่ได้รับสินค้าหรือ
บริการที่สั่งซื้อครั้งแรก เมื่อยกเลิก บริษัทจะซื้อสินค้าคืนและราคาซื้อคืนจะต้องเป็นอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของราคาเดิมที่จ่าย
โดยผู้เข้าร่วม

16.4. ผู้อยู่อาศัยในมอนทาน่าผู้อยู่อาศัยในมอนทาน่า

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในมอนแทนาอาจยกเลิกข้อตกลงโปรโมเตอร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ภายในสิบห้า (15) วันนับจากวันที่ลงทะเบียน และอาจส่งคืน
ชุดการขายของเขาหรือเธอภายในระยะเวลาดังกล่าวและมีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำานวนสำาหรับชุดการขายและสำาหรับการพิจารณาอื่นๆ ที่
เขาหรือเธอจ่ายภายในระยะเวลาดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรม

16.5. ผู้อยู่อาศัยในลุยเซียนาผู้อยู่อาศัยในลุยเซียนา แมสซาชูเซตส์แมสซาชูเซตส์ และไวโอมิงและไวโอมิง 

หากผู้มีถิ่นที่อยู่ในลุยเซียนา แมสซาชูเซตส์ หรือไวโอมิงยกเลิกข้อตกลงโปรโมชั่น QuiAri จะคืนเงินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของราคา
ซื้อสำาหรับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในช่วงปีปัจจุบันเมื่อมีการยกเลิก

16.6. ผู้อยู่อาศัยในเปอร์โตริโกผู้อยู่อาศัยในเปอร์โตริโก 

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในเปอร์โตริโกสามารถยกเลิกข้อตกลงโปรโมชั่นได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ลงทะเบียนหรือ
เมื่อใดก็ตามที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่สำาคัญใดๆ ของสัญญาการจัดจำาหน่ายหรือการกระทำาหรือการละเว้นใดๆ ของ
บริษัทที่ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของตัวแทนจำาหน่ายในการพัฒนาตลาดของทรัพย์สินหรือบริการ การแจ้งยกเลิกจะต้องส่งไปยัง QuiAri 
เป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่าง เมื่อมีการยกเลิก QuiAri จะต้อง: (a) ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ที่คุณซื้อจากบริษัทที่อยู่ในความครอบครองของคุณและในสภาพที่สามารถขายคืนได้ในราคาไม่น้อยกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของ
ต้นทุนสุทธิเดิม (b) คืนเงินไม่น้อยกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของต้นทุนสุทธิเดิมของบริการใดๆ ที่คุณได้รับจากบริษัท
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16.7. การหยุดดำาเนินธุรกิจการหยุดดำาเนินธุรกิจ

QuiAri ขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการและอาจยกเลิกข้อตกลงใดๆ ของโปรโมเตอร์ที่มีผลบังคับใช้เมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในสามสิบ (30) วัน (หรือเมื่อมีการแจ้งเตือนที่สั้นกว่าตามที่กำาหนดโดยสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด) ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือ 
ไม่มีเหตุผลใด 

หัวข้อที่หัวข้อที ่17. การดำาเนินการเยียวยาการดำาเนินการเยียวยา การร้องทุกข์การร้องทุกข์ และข้อร้องเรียนและข้อร้องเรียน

17.1. การคว่ำาบาตรทางวินัยการคว่ำาบาตรทางวินัย

การละเมิดข้อตกลงการดำาเนินธุรกิจใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หลอกลวง หลอกหรือผิดจรรยาบรรณ หรือการกระทำาหรือละเว้นใดๆ โดย
โปรโมเตอร์ที่บริษัทเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าอาจทำาให้ชื่อเสียงหรือความปรารถนาดีเสียหาย อาจส่งผลให้ระงับหรือยุติธุรกิจของ QuiAri 
ของโปรโมเตอร์และ/หรือมาตรการทางวินัยอื่นๆ ที่ QuiAri เห็นสมควรเพื่อแก้ไขการประพฤติมิชอบ QuiAri อาจดำาเนินการทางกฎหมาย
สำาหรับการบรรเทาทุกข์ทางการเงินและ/หรือเสมอภาค

17.2. การบรรเทาที่เท่าเทียมกันการบรรเทาที่เท่าเทียมกัน 

โปรโมเตอร์ยอมรับว่าการละเมิดพันธสัญญาจำากัดใดๆ ในนโยบายและขั้นตอนเหล่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อ 
QuiAri ซึ่งอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยความเสียหายทางการเงินเพียงอย่างเดียว โปรโมเตอร์ที่ยินยอมที่จะเข้าสู่การบรรเทา
ตามคำาสั่งและกำาหนดว่าอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อ QuiAri จะก่อให้เกิดการบรรเทาตามสิ่งที่ขาดหายไปที่มอบให้แก่ QuiAri 

17.3. ค่าธรรมเนียมการออกหมายเรียกค่าธรรมเนียมการออกหมายเรียก 

หาก QuiAri ถูกบังคับให้ตอบสนองต่อหมายศาลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของโปรโมเตอร์ QuiAri อาจเรียกเก็บเงินจากบัญชีของโปรโมเตอร์
สำาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย QuiAri ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในศาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามหมายเรียก โปรโมเตอร์อนุญาตให้ QuiAri เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปยังบัตรเครดิตหรือบัญชีอื่นๆ ที่ใช้ในการชำาระ
เงินสำาหรับคำาสั่งซื้อ AutoDelivery โดยโปรโมเตอร์ 

17.4. ความคิดเห็นเชิงลบความคิดเห็นเชิงลบ

คุณควรส่งข้อร้องเรียนและข้อกังวลเกี่ยวกับ QuiAri ทางอีเมลไปยังฝ่ายสนับสนุน QuiAri ที่ support@quiari.com โปรโมเตอร์จะต้องไม่
สบประมาท ดูหมิ่น หรือกล่าวในเชิงลบเกี่ยวกับ QuiAri โปรโมเตอร์ หรือลูกค้า เจ้าของ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหรือ
ข้อตกลง ผลิตภัณฑ์ โอกาสทางธุรกิจ หรือแผนค่าตอบแทน 

17.5. การร้องทุกข์และการร้องเรียนการร้องทุกข์และการร้องเรียน

เมื่อโปรโมเตอร์มีข้อร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียนกับโปรโมเตอร์รายอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดำาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
โปรโมเตอร์ของตน โปรโมเตอร์ที่ร้องเรียนควรรายงานปัญหาดังกล่าวต่อผู้สนับสนุนของตนก่อน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อาจ
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายสนับสนุน QuiAri ที่ support@quiari.com. QuiAri จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจพยายามช่วย
เหลือโปรโมเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหา

17.6. การรายงานข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนการรายงานข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อน

หากโปรโมเตอร์เชื่อว่ามีความผิดพลาดหรือความแตกต่างในการชดเชยในโครงสร้างหรือองค์ประกอบขององค์กรดาวน์ไลน์ของตน หรือ
ความผิดพลาดอื่นใดของ QuiAri ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของตน เป็นความรับผิดชอบของโปรโมเตอร์ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางอีเมลที่ support@quiari.com ไม่เกินหกสิบ (60) วันนับจากวันที่เกิดข้อผิดพลาด ในขณะที่ QuiAri จะใช้ความ
พยายามอย่างดีที่สุดในการแก้ไขข้อผิดพลาด บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขข้อผิดพลาด ทำาการเปลี่ยนแปลง หรือจ่ายค่าตอบแทน
ทางการเงินสำาหรับข้อผิดพลาดที่รายงานมากกว่าหกสิบ (60) วันหลังจากข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
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หัวข้อที่หัวข้อที ่18. การรับประกันการรับประกัน ข้อจำากัดของความรับผิดข้อจำากัดของความรับผิด การชดใช้ค่าเสียหายการชดใช้ค่าเสียหาย

18.1. ข้อจำากัดความรับผิดชอบของการรับประกันข้อจำากัดความรับผิดชอบของการรับประกัน
 
QuiAri รับประกันกับโปรโมเตอร์และลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ของ QuiAri ในฐานะและเมื่อส่งมอบโดย QuiAri จะปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุ 
ภาระผูกพันแต่เพียงผู้เดียวของ QuiAri ต่อโปรโมเตอร์และลูกค้าและการเยียวยาแต่เพียงผู้เดียวของโปรโมเตอร์และแต่เพียงผู้เดียวสำาหรับ
การละเมิดการรับประกันนี้ จะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ QuiAri ที่มีข้อบกพร่องและการรับการเปลี่ยนหรือการคืนเงินตามที่อธิบายไว้ใน 
หัวข้อที่ 12.1. QUIARI ขอปฏิเสธการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ QUIARI โปรแกรมสื่อการตลาด QUIARI เกียร์ 
QUIARI อุปกรณ์ทางธุรกิจ QUIARI และสาระสำาคัญอื่นๆ ของข้อตกลงไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมายรวมถึงการรับประกัน
ใดๆ ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อเรื่อง การไม่ละเมิดความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา ผลลัพธ์ 
การขาดความประมาท หรือการขาดความพยายามในการทำางานและการติดต่อกับคำาอธิบาย

18.2. ข้อจำากัดความรับผิดข้อจำากัดความรับผิด 

แม้ว่าจะมีสิ่งใดในที่นี้ที่ตรงกันข้ามหรือความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำาคัญไม่ว่าในกรณีใดก็ตามโปรโมเตอร์หรือ QUIARI (รวมถึง
บริษัทในเครือ เจ้าของ สมาชิก ผู้จัดการ พนักงาน หรือตัวแทนที่เรียกว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้อง") จะต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บุคคล 
หรือนิติบุคคลสำาหรับความพิเศษใดๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ ทางอ้อม การลงโทษหรือเป็นตัวอย่าง หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงโปรโมเตอร์หรือสาระสำาคัญในที่นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง ผลิตภัณฑ์ QUIARI, โปรแกรมสื่อการ
ตลาด QUIARI, QUIARI GEAR, หรืออุปกรณ์ทางธุรกิจของ QUIARI) ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของสัญญา
การละเมิดหรือทฤษฎีความรับผิดอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง ความประมาทหรือความรับผิดที่เข้มงวด) หรืออื่นๆ แม้ว่าโปรโมเตอร์หรือ 
QUIARI (หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆ) จะได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ในเขตอำานาจศาลที่ไม่มีผลต่อความรับ
ผิดจำากัดหรือข้อยกเว้น บทบัญญัตินี้จะไม่มีผลบังคับใช้ ในเขตอำานาจศาลที่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำากัดความรับผิดในลักษณะจำากัด 
บทบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายในเขตอำานาจศาลดังกล่าวอนุญาต

18.3. การชดใช้ค่าเสียหายการชดใช้ค่าเสียหาย

โปรโมเตอร์แต่ละรายตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และไม่ทำาอันตราย QuiAri (ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 18.2) ตัวแทน 
โปรโมเตอร์อื่นๆ ผู้ถือหุ้น สมาชิก พนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และทนายความ (รวมเรียกว่า "คู่กรณีที่ได้รับการชดใช้คู่กรณีที่ได้รับการชดใช้") จากและต่อการ
สูญเสียหรือความรับผิดใดๆ หรือทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมของทนายความ) ที่พวกเขาอาจได้รับหรือเกิดขึ้นจากการละเมิดหรือการ
ละเมิดข้อตกลงของโปรโมเตอร์ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงข้อกำาหนดหรือเงื่อนไขของข้อกำาหนดการใช้งานเหล่านี้

โปรโมเตอร์ตกลงที่จะปล่อย QuiAri และบริษัทในเครือและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำาหนดไว้ในที่นี้) จากความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากหรือเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือการดำาเนินงานของธุรกิจ QuiAri ของโปรโมเตอร์และกิจกรรมและ/หรือการละเว้นที่เกี่ยวข้อง (เช่น 
การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ QuiAri หรือแผนค่าตอบแทนการดำาเนินงานของยานยนต์ การให้เช่าสถานที่ประชุม หรือการฝึกอบรม การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่อบุคคลที่สาม ฯลฯ) โปรโมเตอร์ยังตกลงที่จะชดใช้ QuiAri และฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำาหรับการชำาระเงินใดๆ (รวมถึงค่าใช้
จ่ายในการป้องกัน) ความรับผิด ความเสียหาย ค่าปรับ บทลงโทษ หรือรางวัลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่
โปรโมเตอร์ดำาเนินการในธุรกิจของโปรโมเตอร์

18.4. ช่วงเวลาจำากัดช่วงเวลาจำากัด

การดำาเนินการใดๆ รวมถึงการดำาเนินการใดๆ ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหนึ่งคน ทั้งหมด หรือบางส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในการละเมิดสัญญาความ
เสมอภาคหรือเหตุผลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ ระหว่างโปรโมเตอร์และ QuiAri จะต้อง
นำามาภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ผู้เรียกร้องทราบหรือผ่านการตรวจสอบที่เหมาะสมที่ควรรู้เกี่ยวกับการดำาเนินการที่ก่อให้เกิดสาเหตุ
ของการดำาเนินการ ความล้มเหลวในการนำาการกระทำาดังกล่าวภายในระยะเวลาดังกล่าวจะดับลงและปิดกั้นการเรียกร้องทั้งหมดตามการ
ดำาเนินการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสละสิทธิ์ในการเรียกร้องคัดค้านหรือป้องกันข้อจำากัดอื่นใดที่มีผลบังคับใช้
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18.5. การสละสิทธิ์การสละสิทธิ์

การสละสิทธิ์โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของการละเมิดหรือการผิดนัดภายใต้บทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงจะไม่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดหรือการผิดนัดที่ตามมาภายใต้บทบัญญัติเดียวกันหรืออื่นๆ ของข้อ
ตกลงและจะไม่มีความล่าช้าหรือการละเว้นในส่วนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้หรือใช้ประโยชน์จากสิทธิหรือการเยียวยาใดๆ ที่มีหรือ
อาจมีในที่นี้ดำาเนินการเป็นการสละสิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ

18.6. เหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัย

QuiAri จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานที่เกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง เช่น การนัดหยุดงาน การกระทำาของพระเจ้า ปัญหาแรงงาน ไฟไหม้ สงคราม หรือคำาสั่งของรัฐบาล

หัวข้อที่หัวข้อที ่19. เบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด การระงับข้อพิพาทการระงับข้อพิพาท

19.1. การกระทำาของภาคีสมาชิกการกระทำาของภาคีสมาชิก และสมาชิกในครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน

คำาว่า "นิติบุคคลธุรกิจนิติบุคคลธุรกิจ" จะหมายถึงบริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด ทรัสต์ หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของหรือดำาเนินธุรกิจ QuiAri คำาว่า 
"บุคคลในเครือบุคคลในเครือ" จะหมายถึงบุคคลใดๆ ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ บริษัทจำากัด หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเป็นเจ้าของ หรือความ
รับผิดชอบในการจัดการสำาหรับ นิติบุคคลธุรกิจ นิติบุคคลธุรกิจและคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อตกลง หากหน่วยงาน
ธุรกิจและ/หรือฝ่ายใดในเครือละเมิดข้อตกลง QuiAri อาจดำาเนินการทางวินัยต่อหน่วยงานธุรกิจและ/หรือต่อฝ่ายใดๆ หรือทั้งหมดของ
หน่วยงานในเครือ นอกจากนี้หากสมาชิกครอบครัวในครัวเรือนของโปรโมเตอร์มีส่วนร่วมในการดำาเนินการที่อาจเป็นการละเมิดข้อตกลง 
การดำาเนินการของสมาชิกครอบครัวในครัวเรือนอาจถูกบังคับใช้กับโปรโมเตอร์

19.2. การมอบหมายสิทธิการมอบหมายสิทธิ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มอบหมายสิทธิหรือมอบหมายหน้าที่ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง 
แม้จะมีการกล่าวถึงข้างต้น หากผลประโยชน์ควบคุมใน QuiAri ถูกโอนไปยังบุคคลที่สามหรือหากบุคคลที่สามได้รับผลประโยชน์ควบคุม
ในสินทรัพย์ของบริษัท QuiAri อาจโอนสิทธิ์หน้าที่และภาระผูกพันในข้อตกลงทั้งหมดไปยังบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขาย
หรือโอนธุรกิจและ/หรือสินทรัพย์ของตนไปยังบุคคลที่สามดังกล่าว

19.3. การระงับการระงับ

QuiAri ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับตำาแหน่งโปรโมเตอร์ใดๆ ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามด้วยเหตุผลที่เห็นว่าโปรโมเตอร์อาจละเมิดข้อกำาหนดของ
ข้อตกลงตามที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวหรือข้อกำาหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับและมาตรฐานของการซื้อขายที่เป็นธรรม QuiAri จะ
ทำาการระงับโดยไม่สมัครใจดังกล่าวตามดุลยพินิจที่รอการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น QuiAri จะแจ้งโปรโมเตอร์ทางไปรษณีย์
และ/หรืออีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่ล่าสุดที่ระบุไว้กับ QuiAri สำาหรับโปรโมเตอร์ ในกรณีที่มีการระงับโปรโมเตอร์ QuiAri ตกลงที่จะยุติการเป็น
ตัวแทนโปรโมเตอร์ของ QuiAri ทันที การชดเชยนี้เป็นแบบสะสมและไม่ได้ยกเว้นการชดเชยอื่นๆ
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19.4. ผลกระทบของการระงับผลกระทบของการระงับ

19.4.1. ในขณะที่ถูกระงับ การใช้งานการตั้งค่า AutoDelivery ของโปรโมเตอร์อาจยังคงมีผลตามดุลยพินิจของบริษัท และอาจส่งผลให้
คำาสั่งซื้อถูกเรียกเก็บเงินไปยังวิธีการชำาระเงินหลักของพวกเขา เว้นแต่โปรโมเตอร์จะยกเลิกเป็นอย่างอื่น

19.4.2. ค่าคอมมิชชั่น การแทนที่ หรือโบนัสใดๆ ที่อาจครบกำาหนด (หากมี) จะถูกเก็บไว้ตามมติที่ค้างอยู่ของ QuiAri หากการละเมิด
ถือว่าไม่ได้รับการรับรองจาก QuiAri การระงับจะถูกยกเลิกและรายได้ที่ยังไม่ได้ชำาระจะถูกมอบให้กับโปรโมเตอร์ อย่างไรก็ตามหากการ
ละเมิดได้รับการรับรอง QuiAri อาจระงับรายได้บางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิดของ
โปรโมเตอร์

19.4.3. ในช่วงระยะเวลาการระงับที่มีผลบังคับใช้ QuiAri มีสิทธิ์ที่จะห้ามไม่ให้โปรโมเตอร์ที่ถูกระงับซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

19.4.4. โปรโมเตอร์ที่ถูกระงับไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวแทนของตนในฐานะโปรโมเตอร์หรือส่งเสริมธุรกิจของตนหรือผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะ
เวลาการระงับที่เกี่ยวข้อง

19.4.5. ค่าปรับค่าปรับ 

เมื่อสถานการณ์เห็นสมควรและตามดุลยพินิจของ QuiAri อาจกำาหนดค่าปรับทางการเงินสำาหรับการละเมิดข้อตกลงใดๆ การชดเชยนี้เป็น
แบบสะสมและไม่ได้ยกเว้นการชดเชยอื่นๆ

19.5. การระงับข้อพิพาทการระงับข้อพิพาท

แนวทางที่ครอบคลุมต่อไปนี้ในการระงับข้อพิพาทจะนำาไปใช้กับข้อพิพาททั้งหมดระหว่างโปรโมเตอร์และบริษัท ยกเว้นแต่เพียงผู้เดียวใน
การดำาเนินการใดๆ เพื่อบังคับใช้พันธสัญญาที่มีข้อจำากัดในส่วนที่ 8:

การไกล่เกลี่ยที่เป็นความลับการไกล่เกลี่ยที่เป็นความลับ ภายใต้ข้อยกเว้นในนโยบายเหล่านี้ ก่อนที่จะดำาเนินการทางกฎหมายสำาหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือ
เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือธุรกิจ QuiAri คู่สัญญาจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทโดยสุจริตผ่านการไกล่เกลี่ยที่ไม่มีผลผูกพันที่เป็นความลับ 
บุคคลหนึ่ง (1) คนที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทั้งสองฝ่ายจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ย หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยว
กับผู้ไกล่เกลี่ยภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ฝ่ายร้องเรียนส่งคำาขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องการไกล่เกลี่ย ฝ่าย
ร้องเรียนจะต้องร้องขอให้สมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน (“AAA”) แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยจะเกิดขึ้นภายในเก้าสิบ (90) วันนับ
จากวันที่ฝ่ายที่ร้องเรียนส่งคำาขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องการไกล่เกลี่ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ไกล่เกลี่ย
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการและดำาเนินการไกล่เกลี่ยจะถูกแบ่งออกอย่างเท่าเทียมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย แต่ละฝ่ายจะต้องจ่ายส่วนของ
ค่าธรรมเนียมที่ใช้ร่วมกันและค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างน้อยสิบ (10) วันก่อนการไกล่เกลี่ย แต่ละฝ่ายจะต้องจ่ายค่าทนายความ 
ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการและการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย การเรียกร้องจะดำาเนินการกับคู่สัญญาและ
ตัวกลางที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน ใน Hillsborough County, Florida สหรัฐอเมริกา และจะมีอายุไม่เกินสอง (2) วันทำาการเว้นแต่คู่สัญญา
จะตกลงเป็นอย่างอื่น 

อนุญาโตตุลาการที่เป็นความลับอนุญาโตตุลาการที่เป็นความลับ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงหากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการแก้ไขผ่านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงหากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการแก้ไขผ่านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หรือข้อเรียกร้องใดๆหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในทางใดทางหนึ่ง การละเมิดข้อเรียกร้องหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในทางใดทางหนึ่ง การละเมิดข้อเรียกร้องหรือธุรกิจ QuiAri จะถูกระงับจะถูกระงับ
ผ่านอนุญาโตตุลาการที่มีความลับที่มีผลผูกพันผ่านอนุญาโตตุลาการที่มีความลับที่มีผลผูกพัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้สละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือโดยศาลใดๆคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้สละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือโดยศาลใดๆ 
อนุญาโตตุลาการจะต้องยื่นต่อ และบริหารโดยอนุญาโตตุลาการจะต้องยื่นต่อ และบริหารโดย สมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกันตามกฎอนุญาโตตุลาการทางการค้าและขั้นตอนการไกล่สมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกันตามกฎอนุญาโตตุลาการทางการค้าและขั้นตอนการไกล่
เกลี่ยของเกลี่ยของ AAA ซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ของซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ของ AAA ที่ที ่www.adr.org. สำาเนาของกฎอนุญาโตตุลาการทางการค้าและขั้นตอนการไกล่เกลี่ยของสำาเนาของกฎอนุญาโตตุลาการทางการค้าและขั้นตอนการไกล่เกลี่ยของ 
AAA จะถูกส่งอีเมลไปยังโปรโมเตอร์เมื่อมีการร้องขอไปยังแผนกบริการลูกค้าของจะถูกส่งอีเมลไปยังโปรโมเตอร์เมื่อมีการร้องขอไปยังแผนกบริการลูกค้าของ QuiAri แม้จะมีกฎของแม้จะมีกฎของ AAA เว้นแต่คู่สัญญาจะกำาหนดเว้นแต่คู่สัญญาจะกำาหนด
ไว้เป็นอย่างอื่นไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้กับอนุญาโตตุลาการทั้งหมดให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้กับอนุญาโตตุลาการทั้งหมด:
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 ● กฎระเบียบของรัฐบาลกลางว่าด้วยหลักฐานจะมีผลบังคับใช้ในทุกกรณีกฎระเบียบของรัฐบาลกลางว่าด้วยหลักฐานจะมีผลบังคับใช้ในทุกกรณี
 ●  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีสิทธิในการค้นพบสิทธิทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลางว่าด้วยวิธีพิจารณาความคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีสิทธิในการค้นพบสิทธิทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลางว่าด้วยวิธีพิจารณาความ

แพ่งแพ่ง
 ● คู่สัญญามีสิทธิที่จะนำาการเคลื่อนไหวภายใต้กฎ 12 และ/หรือ 56 ของกฎระเบียบของรัฐบาลกลางว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งคู่สัญญามีสิทธิที่จะนำาการเคลื่อนไหวภายใต้กฎ 12 และ/หรือ 56 ของกฎระเบียบของรัฐบาลกลางว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง
 ●  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางจะควบคุมเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางจะควบคุมเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการ รวมถึงการบังคับใช้รวมถึงการบังคับใช้

บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี ้กฎหมายของรัฐฟลอริดา โดยไม่คำานึงถึงหลักการของความขัดแย้งของกฎหมายกฎหมายของรัฐฟลอริดา โดยไม่คำานึงถึงหลักการของความขัดแย้งของกฎหมาย จะควบคุมเรื่อจะควบคุมเรื่อ
งอื่นๆงอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากข้อตกลงและธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากข้อตกลงและธุรกิจ QuiAri

 ●  การพิจารณาอนุญาโตตุลาการจะเริ่มขึ้นไม่เกินสามร้อยหกสิบห้า การพิจารณาอนุญาโตตุลาการจะเริ่มขึ้นไม่เกินสามร้อยหกสิบห้า (365) วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งและจะมีอายุไม่เกินห้าวันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งและจะมีอายุไม่เกินห้า 
(5) วันทำาการวันทำาการ

 ● คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้รับการจัดสรรเวลาที่เท่าเทียมกันในการนำาเสนอกรณีที่เกี่ยวข้องคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้รับการจัดสรรเวลาที่เท่าเทียมกันในการนำาเสนอกรณีที่เกี่ยวข้อง

การดำาเนินการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะจัดขึ้นในการดำาเนินการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะจัดขึ้นใน Hillsborough County, Florida คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถเลือกอนุญาโตตุลาการคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถเลือกอนุญาโตตุลาการ
ที่เห็นชอบร่วมกันได้ที่เห็นชอบร่วมกันได ้หากคู่สัญญาไม่ตกลงกันเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการภายในหกสิบหากคู่สัญญาไม่ตกลงกันเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ยื่นอนุญาโตตุลาการผู้ร้องวันนับจากวันที่ยื่นอนุญาโตตุลาการผู้ร้อง
จะต้องร้องขอให้จะต้องร้องขอให้ AAA แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายใน
การอนุญาโตตุลาการของตนเองการอนุญาโตตุลาการของตนเอง รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการยื่นรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการยื่น รวมถึงการดำาเนินคดีต่อคำาร้องหรือการยื่นคำาร้องใดๆรวมถึงการดำาเนินคดีต่อคำาร้องหรือการยื่นคำาร้องใดๆ 
เพื่อยืนยันหรือถอนคำาชี้ขาดเพื่อยืนยันหรือถอนคำาชี้ขาด คำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และอาจลดลงเป็นคำาและอาจลดลงเป็นคำา
พิพากษาในศาลใดๆพิพากษาในศาลใดๆ ที่มีอำานาจเหนือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากจำาเป็น ข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการนี้จะยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะที่มีอำานาจเหนือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากจำาเป็น ข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการนี้จะยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะ
มีการยกเลิกหรือยุติข้อตกลงมีการยกเลิกหรือยุติข้อตกลง

บุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เข้าร่วมในการเรียกร้องใดๆ ที่สามารถอนุญาโตตุลาการได้จะมีสิทธิที่จะเรียกร้องและบังคับใช้บทบัญญัติบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เข้าร่วมในการเรียกร้องใดๆ ที่สามารถอนุญาโตตุลาการได้จะมีสิทธิที่จะเรียกร้องและบังคับใช้บทบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการของข้อตกลงนี้ราวกับว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ เป็นผู้ลงนามในที่นี้อนุญาโตตุลาการของข้อตกลงนี้ราวกับว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ เป็นผู้ลงนามในที่นี้

คู่สัญญาตัวแทนที่เกี่ยวข้องและทนายความของพวกเขาและอนุญาโตตุลาการจะรักษาความลับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการและจะคู่สัญญาตัวแทนที่เกี่ยวข้องและทนายความของพวกเขาและอนุญาโตตุลาการจะรักษาความลับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการและจะ
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามใดๆ:ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามใดๆ:

 ● สาระสำาคัญของข้อเท็จจริงพื้นฐาน หรือพื้นฐานสำาหรับ ข้อถกเถียง ข้อพิพาท หรือการเรียกร้องสาระสำาคัญของข้อเท็จจริงพื้นฐาน หรือพื้นฐานสำาหรับ ข้อถกเถียง ข้อพิพาท หรือการเรียกร้อง
 ● เนื้อหาหรือเนื้อหาของข้อเสนอการระงับข้อพิพาทหรือการอภิปรายหรือข้อเสนอการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเนื้อหาหรือเนื้อหาของข้อเสนอการระงับข้อพิพาทหรือการอภิปรายหรือข้อเสนอการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท
 ● คำาฟ้อง เนื้อหาของคำาฟ้องใดๆ และแสดงต่อคำาฟ้อง ยื่นในการดำาเนินการอนุญาโตตุลาการใดๆคำาฟ้อง เนื้อหาของคำาฟ้องใดๆ และแสดงต่อคำาฟ้อง ยื่นในการดำาเนินการอนุญาโตตุลาการใดๆ
 ●  เนื้อหาของคำาให้การใดๆ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่นำาเสนอในการพิจารณาอนุญาโตตุลาการหรือได้มาจากการค้นพบใน ●  เนื้อหาของคำาให้การใดๆ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่นำาเสนอในการพิจารณาอนุญาโตตุลาการหรือได้มาจากการค้นพบใน

อนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการ
 ● ข้อกำาหนดหรือจำานวนเงินของคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการใดๆ ● ข้อกำาหนดหรือจำานวนเงินของคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการใดๆ
 ● คำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับขั้นตอนและ/หรือประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องในคดี ● คำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับขั้นตอนและ/หรือประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องในคดี

a. ความเสียหายที่ชำาระแล้วสำาหรับการละเมิดภาระหน้าที่ในการรักษาความลับ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อผูกพันในการรักษาความลับความเสียหายที่ชำาระแล้วสำาหรับการละเมิดภาระหน้าที่ในการรักษาความลับ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อผูกพันในการรักษาความลับ
ภายใต้นโยบายการไกล่เกลี่ยหรือการอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายที่ไม่ละเมิดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สำาคัญต่อชื่อเสียงและความปรารถนาดีที่ไม่ภายใต้นโยบายการไกล่เกลี่ยหรือการอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายที่ไม่ละเมิดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สำาคัญต่อชื่อเสียงและความปรารถนาดีที่ไม่
สามารถคำานวณได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทนายความ หรือตัวแทนละเมิดบทบัญญัติการรักษาความลับของนโยบายสามารถคำานวณได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทนายความ หรือตัวแทนละเมิดบทบัญญัติการรักษาความลับของนโยบาย
นี้ ฝ่ายที่ไม่ละเมิดจะมีสิทธิได้รับความเสียหายที่ชำาระแล้วเป็นจำานวนเงินสองหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐฯนี้ ฝ่ายที่ไม่ละเมิดจะมีสิทธิได้รับความเสียหายที่ชำาระแล้วเป็นจำานวนเงินสองหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐฯ ($25,000.00) ต่อการละเมิดหนึ่งต่อการละเมิดหนึ่ง
ครั้งครั้ง การเปิดเผยแต่ละข้อกล่าวหาการเปิดเผยแต่ละข้อกล่าวหา การร้องเรียน การเรียกร้อง หรือการเปิดเผยที่ต้องห้ามอื่นๆ จะถือเป็นการละเมิดแยกต่างหาก คู่สัญญาการร้องเรียน การเรียกร้อง หรือการเปิดเผยที่ต้องห้ามอื่นๆ จะถือเป็นการละเมิดแยกต่างหาก คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าจำานวนเงินความเสียหายที่ชำาระแล้วนี้มีความสมเหตุสมผล และยกเว้นการเรียกร้องและการป้องกันทั้งหมดที่ถือเป็นทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าจำานวนเงินความเสียหายที่ชำาระแล้วนี้มีความสมเหตุสมผล และยกเว้นการเรียกร้องและการป้องกันทั้งหมดที่ถือเป็น
บทลงโทษ ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับในนโยบายการระงับข้อพิพาทนี้จะไม่จำากัดบุคคลหรือที่ปรึกษาที่ดำาเนินการโดยสุจริตจากการบทลงโทษ ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับในนโยบายการระงับข้อพิพาทนี้จะไม่จำากัดบุคคลหรือที่ปรึกษาที่ดำาเนินการโดยสุจริตจากการ
หารือข้อเรียกร้องกับบุคคลเพื่อพิจารณาว่าเขาหารือข้อเรียกร้องกับบุคคลเพื่อพิจารณาว่าเขา/เธอเป็นพยานในการกระทำาดังกล่าวหรือไม่และตามความจำาเป็นในการเบิกความพยานที่เธอเป็นพยานในการกระทำาดังกล่าวหรือไม่และตามความจำาเป็นในการเบิกความพยานที่
เกี่ยวข้องจากพยานหรือจากการอภิปรายหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ตามความจำาเป็นในการเตรียมพยานสำาหรับการเบิกความเกี่ยวข้องจากพยานหรือจากการอภิปรายหรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ตามความจำาเป็นในการเตรียมพยานสำาหรับการเบิกความ
หรือเพื่อตรวจสอบขอบเขตความรู้ของพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดี อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายจะไม่อนุญาตให้พยานหรือหรือเพื่อตรวจสอบขอบเขตความรู้ของพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดี อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายจะไม่อนุญาตให้พยานหรือ
พยานที่คาดว่าจะเก็บสำาเนาเอกสาร หลักฐาน หรือคำาฟ้องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พยานที่คาดว่าจะเก็บสำาเนาเอกสาร หลักฐาน หรือคำาฟ้องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
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b. อนุญาโตตุลาการดำาเนินต่ออนุญาโตตุลาการดำาเนินต่อ

 ●   การบรรเทาที่เท่าเทียมกันการบรรเทาที่เท่าเทียมกัน แม้จะมีข้อตกลงอนุญาโตตุลาการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงจะป้องกันคู่สัญญาฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดจากการใช้และได้รับคำาสั่งห้ามชั่วคราว คำาสั่งห้ามเบื้องต้นหรือถาวร หรือการบรรเทาทุกข์อื่นๆ ที่เท่าเทียมกันเพื่อ
ปกป้องและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญา รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงการ
บังคับใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อกำาหนดการไม่ชักชวนของข้อตกลง ในกรณีที่มีการดำาเนินการใดๆ เพื่อให้ได้รับการบรรเทาอย่างเป็น
ธรรมดังกล่าว ไม่มีฝ่ายใดสามารถยืนยันในการดำาเนินการดังกล่าวโดยการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้องค่าเสียหายข้าม หรือมิฉะนั้น
การเรียกร้องใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

 ●  การบังคับใช้รางวัลอนุญาโตตุลาการการบังคับใช้รางวัลอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นคำาร้องต่อศาลเพื่อขอให้ตุลาการบังคับใช้คำาชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ คู่สัญญายินยอมให้เขตอำานาจศาลและสถานที่แต่เพียงผู้เดียวในศาลที่อยู่ใน Hillsborough County รัฐ
ฟลอริดา หรือศาลแขวงสหรัฐอเมริกาสำาหรับ Middle District of Florida, Tampa Division ท้าทายหรือบังคับใช้คำาชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสละสิทธิ์ในการขอการยืนยันหรือสละสิทธิ์ในคำาชี้ขาดในศาลอื่นใด

c. การสละสิทธิ์การสละสิทธิ์ Class Action ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่สัญญาหรือที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจคู่สัญญาหรือที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ QUIARI จะถูกนำามาและดำาเนินการเป็นรายบุคคลจะถูกนำามาและดำาเนินการเป็นรายบุคคล คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสละสิทธิ์ในการคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสละสิทธิ์ในการ
ดำาเนินการตามอนุญาโตตุลาการหรือการฟ้องร้องหรือการกระทำาอื่นๆดำาเนินการตามอนุญาโตตุลาการหรือการฟ้องร้องหรือการกระทำาอื่นๆ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งและต่ออีกฝ่ายหนึ่งและ/หรือเจ้าของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของเจ้าหน้าที ่กรรมการ และตัวแทนกรรมการ และตัวแทน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามกลุ่มหรือแบบรวม คุณสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการสละสิทธิ์นี้ โดยส่งการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามกลุ่มหรือแบบรวม คุณสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการสละสิทธิ์นี้ โดยส่งการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ไปยังไปยัง QUIARI ตามความต้องการของคุณเพื่อเลือกที่จะไม่เข้าร่วมภายในสามสิบตามความต้องการของคุณเพื่อเลือกที่จะไม่เข้าร่วมภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่คุณสมัครรับผลิตภัณฑ์และบริการ วันนับจากวันที่คุณสมัครรับผลิตภัณฑ์และบริการ 
ประกาศการเลือกไม่ใช้จะต้องถูกส่งไปยังประกาศการเลือกไม่ใช้จะต้องถูกส่งไปยัง QUIARI ผ่านทางไปรษณีย์ที่ได้รับการรับรองที่ผ่านทางไปรษณีย์ที่ได้รับการรับรองที่ 1321 KINGSWAY ROAD, BRANDON, FL, 
33510 USA 

d. ความเสียหายที่ชำาระแล้วความเสียหายที่ชำาระแล้ว ในกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการยุติข้อตกลงของโปรโมเตอร์และ/หรือธุรกิจอิสระอย่างไม่ถูก
ต้อง คู่สัญญาตกลงว่าความเสียหายจะยากมากที่จะตรวจสอบ ดังนั้นคู่สัญญากำาหนดว่าหากการยุติข้อตกลงของโปรโมเตอร์โดยไม่เจตนา
และ/หรือการสูญเสียธุรกิจอิสระของพวกเขาได้รับการพิสูจน์และถือว่าผิดภายใต้ทฤษฎีกฎหมายใดๆ การเยียวยาของโปรโมเตอร์จะถูก
ชำาระหนี้ค่าเสียหายที่คำานวณดังนี้

 ●  สำาหรับโปรโมเตอร์ที่อยู่ในระดับค่าคอมมิชชั่น (ไม่ใช่ระดับการยอมรับ) ของ Diamond ค่าเสียหายที่ชำาระแล้วจะเป็นจำานวน
เงินชดเชยขั้นต้นที่เขา/เธอได้รับตามแผนค่าตอบแทนของ QuiAri ในหก (6) เดือนก่อนการสิ้นสุดทันที

 ●  สำาหรับโปรโมเตอร์ที่อยู่ในระดับค่าคอมมิชชั่น (ไม่ใช่ระดับการยอมรับ) ของ Green Diamond ค่าเสียหายที่ชำาระแล้วจะเป็น
จำานวนเงินชดเชยขั้นต้นที่เขา/เธอได้รับตามแผนค่าตอบแทนของ QuiAri ในเก้า (9) เดือนก่อนการยกเลิกทันที

 ●  สำาหรับโปรโมเตอร์ที่อยู่ในระดับค่าคอมมิชชั่น (ไม่ใช่ระดับการยอมรับ) ของ Purple Diamond หรือสูงกว่า ค่าเสียหายที่ชำาระ
แล้วจะเป็นจำานวนเงินชดเชยขั้นต้นที่เขา/เธอได้รับตามแผนค่าตอบแทนของ QuiAri ในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนการยุติทันที

ค่าตอบแทนรวมจะรวมค่าคอมมิชชั่นและโบนัสที่ได้รับจากโปรโมเตอร์ตามแผนค่าตอบแทนของ QuiAri เช่นเดียวกับผลกำาไรจากการขาย
ปลีกที่ได้รับจากโปรโมเตอร์สำาหรับการขายสินค้าของ QuiAri อย่างไรก็ตาม ผลกำาไรจากการขายปลีกจะต้องได้รับการพิสูจน์โดยการให้
สำาเนาที่แท้จริงและถูกต้องของใบเสร็จการขายปลีกที่สมบูรณ์และถูกต้องที่จัดทำาโดยโปรโมเตอร์ให้กับลูกค้าในเวลาที่มีการขาย คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่ากำาหนดการชำาระหนี้ความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล

ระดับ "Commission" ของโปรโมเตอร์คือระดับหรือตำาแหน่งที่พวกเขามีคุณสมบัติที่จะได้รับค่าตอบแทนภายใต้แผนค่าตอบแทน QuiAri 
ในช่วงระยะเวลาการจ่ายเงิน สำาหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ ระยะเวลาการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องในการกำาหนดระดับค่าคอมมิชชั่น
ของโปรโมเตอร์คือระยะเวลาการจ่ายเงินในระหว่างที่ธุรกิจของโปรโมเตอร์ถูกระงับหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน ระดับ "ค่า
คอมมิชชั่น" แตกต่างจาก "ระดับการยอมรับ" ซึ่งเป็นตำาแหน่งหรือระดับสูงสุดที่โปรโมเตอร์เคยได้รับภายใต้แผนค่าตอบแทน QuiAri
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e. ผู้อยู่อาศัยในหลุยเซียน่าผู้อยู่อาศัยในหลุยเซียน่า แม้จะมีสิ่งใดที่ขัดแย้งกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นและบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการที่กำาหนดไว้ข้างต้น ผู้พำานัก
อาศัยในรัฐลุยเซียนาจะมีสิทธิที่จะดำาเนินการอนุญาโตตุลาการในฟอรั่มบ้านของพวกเขาและตามกฎหมายลุยเซียนา 

19.6 การสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนการสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสละสิทธิ์และปลดเปลื้องสิทธิ์ใดๆ ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในการฟ้องร้องหรือการกระทำาใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ข้อตกลงนี้หรือธุรกิจ QuiAri โดยไม่คำานึงถึงว่าบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ จะเป็นคู่สัญญาในการฟ้องร้องหรือการกระทำาดังกล่าวอย่างเพิก
ถอนไม่ได้

19.7. ข้อพิพาทระหว่างโปรโมเตอร์ข้อพิพาทระหว่างโปรโมเตอร์

เมื่อโปรโมเตอร์มีข้อร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียนกับโปรโมเตอร์รายอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดำาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
โปรโมเตอร์ของตน โปรโมเตอร์ควรพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับโปรโมเตอร์รายอื่น หากเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตีความหรือ
การละเมิดข้อตกลงโดยโปรโมเตอร์อีกราย โปรโมเตอร์ที่ร้องเรียนหรือได้รับความเดือดร้อนจะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
แผนกสนับสนุน QuiAri ผ่านทางอีเมลหรือจดหมายรับรอง รายละเอียดของเหตุการณ์ เช่น วันที่ จำานวนครั้งของการเกิดเหตุ บุคคลที่
เกี่ยวข้อง พยาน และเอกสารประกอบอื่นๆ ควรรวมอยู่ในรายงาน การสื่อสารดังกล่าวจะต้องมีลายเซ็นของโปรโมเตอร์และหมายเลข
ประจำาตัว การร้องเรียนแบบไม่ระบุชื่อจะได้รับการยอมรับแต่ QuiAri อาจไม่ดำาเนินการแก้ไขโดยไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ จะไม่มีการรับ
โทรศัพท์ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากจะต้องแสดงเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งฝ่ายที่ร้องเรียนและท้ายที่สุดจากบุคคลที่อ้างถึงการ
ละเมิดนโยบาย QuiAri อาจแจ้งให้ผู้นำาอัปไลน์ของโปรโมเตอร์ทราบถึงการดำาเนินการใดๆ หรือการดำาเนินการที่อาจเกิดขึ้น

หัวข้อที่หัวข้อที ่20. นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายความเป็นส่วนตัว 

QuiAri ให้ความสำาคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและเข้าใจถึงความสำาคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัว "นโยบายความเป็นส่วนตัว" 
นี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กำาหนดไว้ด้านล่าง) ที่เรารวบรวมจากคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์องค์กรของ QuiAri "เว็บไซต์จำาลองเว็บไซต์จำาลอง" 
ของโปรโมเตอร์สำาหรับ QuiAri หรือสำานักงานสนับสนุนของโปรโมเตอร์ (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์เว็บไซต"์) เว็บไซต์นี้ดำาเนินการโดย QuiAri 
และโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของ QuiAri เช่นเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเทคโนโลยีบุคคลที่สามของ QuiAri ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่ง
บนเว็บไซต์นี้จะถูกเข้าถึงโดย QuiAri และโปรโมเตอร์ผู้ที่เว็บไซต์นี้ได้รับมอบหมาย (ตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) เพื่อ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป QuiAri และโปรโมเตอร์ (ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับโปรโมเตอร์) เป็น 
"ผู้ควบคุมข้อมูล" และเป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

20.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ผ่านการใช้หรือการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่โปรโมเตอร์จัดให้แก่ QuiAri "ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล" คือข้อ
มูลใดๆ ที่อาจใช้เพื่อระบุติดต่อหรือค้นหาบุคคลเดียว เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากคุณ: ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขประจำาตัวผู้เสียภาษี และข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลธนาคาร ที่อยู่เรียกเก็บเงิน ที่อยู่ IP 
ภาพหรือวิดีโอที่คุณอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ ข้อมูลหนังสือเดินทาง วันเกิด ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ และประวัติการซื้อ นอกจากนี้เรายังอาจ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่คุณส่งมาให้เรา เช่น เพื่อรายงานปัญหาหรือเพื่อส่งคำาถาม ข้อกังวล หรือความคิด
เห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใดๆ สุดท้าย เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการสำารวจ หากคุณ
เลือกที่จะตอบสนองหรือเข้าร่วมในการสำารวจดังกล่าว นอกจากนี้ โปรโมเตอร์อาจรวบรวมชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ 

ในการเป็นโปรโมเตอร์ คุณต้องให้ข้อมูลชีวประวัติและข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล) แก่
เรา ผู้สมัครเป็นโปรโมเตอร์ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขประกันสังคมของผู้สมัคร หรือหมายเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีรัฐบาลกลาง 
เพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมและยื่นแบบฟอร์มค่าตอบแทนที่จำาเป็นสำาหรับผู้ที่ไม่ใช่พนักงานสำาหรับ IRS โปรโมเตอร์และลูกค้ายังต้องให้
ข้อมูลการชำาระเงิน (เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต) นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมค่าคอมมิชชั่นและข้อมูลโบนัสของผู้ส่งเสริมการขาย
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20.2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและสัญญาของเรากับคุณ และเพื่อแสวงหาผล
ประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา ซึ่งรวมถึง: (i) สร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ของเรากับคุณ (ii) ติดต่อคุณและตอบคำาขอและข้อซัก
ถามของคุณ (iii) ให้บริการแก่คุณตามที่คุณร้องขอ (iv) แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราคิดว่าอาจเป็นที่สนใจของคุณ 
(v) ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณกับเรา (vi) ช่วยเหลือคุณในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์ (vii) การบริหารธุรกิจรวมถึงการวิเคราะห์ทางสถิติ 
(viii) ปรับปรุงเว็บไซต์โดยช่วยให้เราเข้าใจว่าใครใช้เว็บไซต์และใช้งานอย่างไร (ix) สำาหรับการป้องกันและตรวจจับการทุจริตและ (x) 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักปฏิบัติที่บังคับใช้

20.3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

20.3.1. ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล QuiAri ไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลยกเว้นกับผู้ให้บริการที่ทำาสัญญาตามที่อาจจำาเป็นเพื่อ: (a) ประมวลผลคำา
สั่งซื้อและ/หรือการคืนสินค้าและรับการชำาระเงิน (b) ดำาเนินการลงทะเบียนในฐานะโปรโมเตอร์หรือลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์ (c) รักษา
ฐานข้อมูลลำาดับวงศ์ตระกูลของเรา (d) ออกการชำาระเงินและรายงานรายได้ให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีและ (e) รักษาการสื่อสารกับคุณ 
นอกจากนี้เรายังให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้: (a) เพื่ออัปไลน์โปรโมเตอร์ตามที่อธิบายไว้ในส่วนข้อมูล "ลำาดับวงศ์ตระกูล" 
และ/หรือ (b) เพื่อมอบหมายการขายหรือการลงทะเบียนเพื่อนำาไปสู่โปรโมเตอร์ (c) หน่วยงานรัฐบาลตามที่กำาหนดตามกฎหมายและ/
หรือ (d) ไปสู่ผู้สืบทอดธุรกิจของ QuiAri “ผู้สืบทอด” คือบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ QuiAri หรือผลประโยชน์ใน
การควบคุมในหุ้นของ QuiAri หรือผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของอื่นๆ หรือทรัสต์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำาเนินธุรกิจของ QuiAri QuiAri 
กำาหนดให้บุคคลที่สามที่ดำาเนินการบริการให้เราตกลงที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นความลับและปลอดภัยและเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การดำาเนินการบริการในนามของเราเท่านั้น ข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของโปรโมเตอร์ของเรา 
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าและโปรโมเตอร์ตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาของเรากับพวกเขาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็น
ส่วนตัวที่ใช้บังคับทั้งหมด 

20.3.2. ข้อมูลข้อมูล “ลำาดับวงศ์ตระกูลลำาดับวงศ์ตระกูล” ในฐานะบริษัทการตลาดเครือข่าย QuiAri ให้ข้อมูลบางอย่างแก่โปรโมเตอร์เกี่ยวกับโปรโมเตอร์และ
ลูกค้ารายอื่นที่ลงทะเบียนในองค์กรการตลาดดาวน์ไลน์ของโปรโมเตอร์ 

 ● หากคุณกรอกแบบฟอร์ม "ติดต่อฉัน" ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มดังกล่าวจะถูกส่งไปยังโปรโมเตอร์ผู้สนับสนุน 

 ● หากคุณเข้าร่วมเป็นโปรโมเตอร์ โปรโมเตอร์ผู้สนับสนุนจะสามารถเข้าถึง: 
  o ชื่อโปรโมเตอร์ใหม่ 
  o การระบุผลิตภัณฑ์ที่โปรโมเตอร์ใหม่ซื้อ 
  o ปริมาณการขายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของโปรโมเตอร์ใหม่
  o อันดับโปรโมเตอร์ดาวน์ไลน์ 
  o การลงทะเบียนส่วนตัวของโปรโมเตอร์ดาวน์ไลน์ที่ทำาในช่วงสามสิบ (30) วันที่ผ่านมา 
  o รอบรายเดือนของโปรโมเตอร์ที่สนับสนุนส่วนตัว 
  o จำานวนโปรโมเตอร์ที่โปรโมเตอร์ดาวน์ไลน์สนับสนุนส่วนตัว 
  o ปริมาณการใช้งานทั้งหมดของโปรโมเตอร์ที่สนับสนุนส่วนตัวแต่ละราย 

โปรโมเตอร์ใดๆ สามารถดูจำานวนสายทั้งหมดของโปรโมเตอร์อื่นๆ ในดาวน์ไลน์ของพวกเขา และดูว่าสมาชิกดาวน์ไลน์ใดๆ อยู่ในสถานะ
ใช้งานอยู่ และ/หรือมีคุณสมบัติ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโปรโมเตอร์ดาวน์ไลน์จะมีให้บริการแก่โปรโมเตอร์ภายใต้สัญญาการรักษาความลับและการไม่ชักชวนใน
ข้อตกลงที่โปรโมเตอร์แต่ละรายทำากับ QuiAri อย่างไรก็ตาม QuiAri ไม่รับประกันว่าโปรโมเตอร์อื่นๆ จะปฏิบัติตามพันธสัญญาการรักษา
ความลับและการไม่ชักชวนและ QuiAri จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดพันธสัญญาเหล่านี้ของโปรโมเตอร์ 

20.3.3. ข้อมูลรวมข้อมูลรวม (ไม่สามารถระบุตัวตนได้ไม่สามารถระบุตัวตนได้) QuiAri อาจแบ่งปันข้อมูลประชากรโดยรวมกับคู่ค้า ผู้ขาย ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการบุคคล
ที่สาม และผู้ลงโฆษณาของเรา ข้อมูลนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ 
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20.3.4. การมอบหมายผู้นำาการมอบหมายผู้นำา QuiAri จะกำาหนดยอดขายที่คาดหวังเป็นครั้งคราวและนำาโปรโมเตอร์ใหม่ไปยังโปรโมเตอร์ ในกรณีเหล่านี้ 
เราจะให้ชื่อและข้อมูลติดต่อของโปรโมเตอร์ที่เหมาะสมแก่ผู้นำาและ/หรือให้ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้นำาที่คาดแก่โปรโมเตอร์

20.3.5. การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตุลาการตุลาการ และการบริหารที่จำาเป็นตามกฎหมายและการบริหารที่จำาเป็นตามกฎหมาย QuiAri จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ตามความจำาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับคำาสั่งตุลาการและการบริหารหมายศาล ข้อเรียกร้องด้านการสืบสวนทางแพ่งหรืออาญา ข้อเรียกร้อง
ด้านการบริหารและกฎระเบียบ และข้อผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ สำาหรับ QuiAri ในการดำาเนินธุรกิจในเขตอำานาจศาลบางแห่ง QuiAri อาจ
ได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนและความลับบางอย่างต่อหน่วยงานกำากับดูแลในเขตอำานาจศาลเหล่านั้น ข้อมูลดัง
กล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงข้อมูลรายได้และข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ QuiAri มีอำานาจในการให้ข้อมูลตามที่เราเห็นว่าจำาเป็น 

20.4. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

QuiAri ตั้งอยู่และเว็บไซต์นี้ และโฮสต์อยู่ในสหรัฐอเมริกา หากคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้จากนอกสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคล
ใดๆ ที่คุณแบ่งปันกับเราจะถูกจัดเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะถูกจำากัดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ สัญญา หรือมาตรฐาน
วิชาชีพ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็น
ส่วนตัวนี้

หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่อาจไม่ให้
ความคุ้มครองในระดับที่คล้ายคลึงหรือเพียงพอกับที่ EEA จัดหาให้ (รวมถึงสหรัฐอเมริกา) QuiAri ต้องอาศัยข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองที่เพียงพอสำาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการถ่ายโอนจาก EEA 

20.5. สิทธิของคุณสิทธิของคุณ

บุคคลใน EEA มีสิทธิ์ในข้อมูลบางอย่างซึ่งอาจอยู่ภายใต้ข้อจำากัดและ/หรือข้อจำากัด สิทธิเหล่านี้รวมถึงสิทธิในการ: (i) ร้องขอเข้าถึงและ
แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา (ii) ขอรับข้อจำากัดของการประมวลผลหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา
และ (iii) ขอสำาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาที่จะให้แก่พวกเขาหรือบุคคลที่สามในรูปแบบดิจิทัล หากคุณต้องการใช้สิทธิ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังกล่าวข้างต้น โปรดส่งคำาขอของคุณถึงเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง นอกจากนี้บุคคลยังมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนเกี่ยว
กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของตน

20.6. การสื่อสารการสื่อสาร 

20.6.1. การสื่อสารจากการสื่อสารจาก QuiAri และจากโปรโมเตอร์อัปไลน์ต่างๆและจากโปรโมเตอร์อัปไลน์ต่างๆ QuiAri ส่งอีเมลต้อนรับโปรโมเตอร์และลูกค้าใหม่ทั้งหมดเพื่อยืนยัน
หมายเลขประจำาตัว โปรโมเตอร์และลูกค้าทุกคนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ QuiAri ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอพิเศษ และจดหมายข่าว
เป็นครั้งคราว 

20.6.2. ติดต่อโดยโปรโมเตอร์อื่นๆติดต่อโดยโปรโมเตอร์อื่นๆ โปรโมเตอร์อาจได้รับการติดต่อจากผู้สนับสนุนหรือโปรโมเตอร์อัปไลน์อื่นๆ 

20.6.3. ฝ่ายบริการลูกค้าฝ่ายบริการลูกค้า QuiAri สื่อสารกับโปรโมเตอร์และลูกค้าผ่านอีเมล จดหมายข้อความ สื่อสังคมออนไลน์ และโทรศัพท์เป็นประจำา 
เพื่อให้บริการที่ร้องขอและเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ QuiAri ของพวกเขา QuiAri สื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่ลูกค้าดังกล่าวซื้อจาก QuiAri การสื่อสารดังกล่าวอาจเป็นทางอีเมล จดหมายปกติ ข้อความ สื่อสังคมออนไลน์ หรือโทรศัพท์ QuiAri ยัง
สื่อสารกับโปรโมเตอร์ผ่านการฝากข้อความไว้ในสำานักงานสนับสนุนของโปรโมเตอร์ 

20.7. เบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด 

20.7.1. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล ข้าพเจ้าเข้าใจว่า QuiAri เป็นเจ้าของข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว และพวก
เขาจะไม่ขาย แบ่งปัน หรือให้เช่าข้อมูลนี้แก่ผู้อื่น โดยการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ QuiAri ใดๆ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ QuiAri 
ใช้แบรนด์ ชื่อ วิดีโอ ภาพถ่าย เรื่องราวส่วนตัว และ/หรือความคล้ายคลึงในการโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายและยกเว้นการเรียกร้อง
ทั้งหมดสำาหรับค่าตอบแทนสำาหรับการใช้งานดังกล่าว 
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20.7.2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล QuiAri จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จำาเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำาหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น รวมถึงการปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ทางกฎหมาย

20.7.3. ความปลอดภัยความปลอดภัย QuiAri ดำาเนินการและรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ การบริหาร และทางเทคนิคที่สมเหตุสม
ผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญเสีย การใช้งานในทางที่ผิด หรือการเข้าถึงการเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง หรือการทำาลายโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 
แม้จะใช้การเข้ารหัส SSL เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทางออนไลน์แต่ QuiAri ก็พยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลแบบออฟไลน์เช่น
กัน ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดถูกจำากัดในสำานักงานของเรา เฉพาะพนักงานที่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำางานที่เฉพาะเจาะจง (เช่น 
เสมียนเรียกเก็บเงิน หรือตัวแทนบริการลูกค้า) เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ พนักงานจะได้รับการอัปเดท
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวและได้รับการฝึกอบรมให้สอดคล้องกัน 

20.7.4. ลิงก์ของบุคคลที่สามลิงก์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังหรือจากเว็บไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่า QuiAri จะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้าน
ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว เราขอแนะนำาให้ผู้ใช้ตระหนักถึงเมื่อพวกเขาออกจากเว็บไซต์ของเราและอ่านข้อความเกี่ยว
กับข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ คำาชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ 
QuiAri เท่านั้น 

20.7.5. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ของรัฐแคลิฟอร์เนียการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย
มาตรา § 1798.83 อนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราที่เป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียสามารถขอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของเราต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขา หากต้องการส่งคำาขอดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามที่
อธิบายไว้ด้านล่าง

20.7.6. ความเป็นส่วนตัวของเด็กความเป็นส่วนตัวของเด็ก เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เยาว์ หากคุณมีอายุต่ำากว่าสิบแปด (18) ปี ห้ามใช้เว็บไซต์นี้ เราจะ
ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ จากบุคคลที่อายุต่ำากว่าสิบแปด (18) ปี หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก
อายุต่ำากว่าสิบแปด (18) ปีโดยไม่ได้รับการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลดังกล่าว 

20.7.7. การเลือกใช้กฎหมายการเลือกใช้กฎหมาย ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุม การตีความ และการบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของรัฐฟลอริดารวมถึงการ
เลือกใช้หลักกฎหมาย 

ติดต่อเราติดต่อเรา
หากคุณมีคำาถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ support@quiari.com หรือทางไปรษณีย์ที่:

QuiAri, LLC 
1321 Kingsway Road 
Brandon, FL 33510 USA


