Nomor keagenan diisi oleh
pihak Natural Origin Indonesia

NO. AGEN

FORM PENDAFTARAN RESELLER
DATA PRIBADI
Tandai x untuk yang sesuai

Nama Depan:

Nama Belakang:

Jenis Kelamin: [ ] Pria [ ] Wanita
Telepon:

Alamat Domisili:

Mobile:
Provinsi/Kota:

Kode Pos:

(

)

(

)

Email:

APAKAH ANDA MEMILIKI TOKO ATAU JENIS BADAN USAHA LAINNYA DIDALAM MENJUAL PRODUK NATURAL ORIGIN ?

[ ] YA

[ ] TIDAK

Jika Ya, silahkan isi beberapa informasi lainnya yang dibutuhkan

Nama Toko/Badan Usaha:
Jumlah Outlet:

Alamat Toko/Kantor:
Masukkan alamat toko
utama atau kantor pusat

Telepon:

Provinsi/Kota:
(

Kode Pos:
Facsimilie:

)

(

)

PERSETUJUAN ANTARA KEDUA BELAH PIHAK
Dengan ini pihak pertama yakni Natural Origin Indonesia selaku pemegang lisensi produk dengan merk Natural Origin memberikan
kewenangan kepada pihak kedua yakni reseller untuk menjual produk-produk Natural Origin dengan beberapa persyaratan sesuai
dengan yang tertera berikut ini:
- Pihak pertama wajib memberikan pricelist harga agen kepada pihak kedua
- Pihak pertama wajib menginformasikan apabila terdapat perubahan harga atau kondisi khusus
- Pihak kedua setuju untuk tidak merubah baik isi, formula maupun packaging tanpa ijin dari pihak pertama.
- Pihak kedua setuju untuk menjual produk dalam kondisi baik ke konsumen
- Pihak kedua setuju untuk menjaga nama baik dari produk Natural Origin
Berikut merupakan tata cara pemesanan reseller:
- Order dengan nominal minimal yakni satu juta rupiah (Pricelist reseller)
- Order pertama dengan menggunakan form PO yang didownload dari situs resmi Natural Origin Indonesia yaitu di alamat
situs www.naturalorigin.web.id
- Order berikutnya dapat via email ke sales@naturalorigin.web.id atau secara langsung melalui tim sales Natural Origin
- Pembayaran selambatnya 3 hari setelah order dilakukan
- Pengiriman dilakukan baik melalui armada pihak pertama ataupun melalui jasa ekspedisi local seperti TIKI, JNE dan lain
sebagainya.
Segala perubahan penambahan dan untuk pembatalan perjanjian ini dapat dilakukan oleh pihak pertama dengan ataupun tanpa
persetujuan dari pihak kedua. Pihak pertama berhak untuk mencabut hak reseller apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap
kesepakatan diatas. Perihal terjadinya sengketa, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah atau melalui jalur hukum
sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tgl, tanda tangan

