
Retailing Customers - Returns Policy 
Khách Hàng Bán Lẻ - Chính Sách Đổi Trả 

Kilo’s Returns Policy is designed to help the long-term goal of creating long term value to all 
persons active within its supply and sales chain. In order to do this, Kilo Platforms must function 
efficiently and the returns policy will help make sure everyone benefits in the long term.  
Chính Sách Đổi Trả của Kilo được thiết kế để giúp đạt được mục tiêu dài hạn là tạo ra giá trị 
lâu dài cho tất cả những người hoạt động trong chuỗi cung ứng và bán hàng của nó. Để làm 
được điều này, Nền tảng Kilo phải hoạt động hiệu quả và chính sách đổi trả sẽ giúp đảm bảo 
mọi người đều có lợi trong dài hạn. 
  
The Retailing Customer may refuse to accept goods incorrectly supplied immediately on delivery 
and shall do so on behalf of Kilo (with ownership not yet transferring to the Retailing Customer). 
After the Retailing Customer accepts delivery, it will be deemed to have accepted the Goods in 
the condition received.  The Retailing Customer will carefully inspect Goods on delivery. Goods 
may be refused by the Retailing Customer for one of the following reasons (any of which 
resulting in the Goods being “incorrectly supplied”): 
Khách Hàng Bán Lẻ có thể từ chối nhận hàng được cung cấp không chính xác ngay khi giao 
hàng và sẽ thay mặt Kilo làm như vậy (với quyền sở hữu chưa được chuyển giao cho Khách 
Hàng Bán Lẻ). Sau khi Khách Hàng Bán Lẻ chấp nhận giao hàng, sẽ được coi là đã chấp nhận 
Hàng Hóa trong tình trạng đã nhận. Khách Hàng Bán Lẻ sẽ kiểm tra cẩn thận Hàng Hóa khi 
giao hàng. Hàng Hóa có thể bị Khách Hàng Bán Lẻ từ chối vì một trong các lý do sau (bất kỳ lý 
do nào dẫn đến việc Hàng Hóa “được cung cấp không chính xác”): 

1. Incorrect Goods – the Goods supplied are in fact not the same Goods as ordered (for 
example: brand, type/model and colour); 
Hàng Hóa không đúng – Hàng Hóa được cung cấp trên thực tế không giống như Hàng 
Hóa đã đặt hàng (ví dụ: nhãn hiệu, loại/kiểu mẫu và màu sắc); 

2. Damaged Packaging: – the product packaging (immediately covering the Goods as part 
of the product that will eventually be sold to consumers) is damaged (for example: seal 
broken); 
Bao bì bị hư hỏng: – bao bì sản phẩm (bao bọc sát Hàng Hóa như một phần của sản 
phẩm cuối cùng sẽ được bán cho người tiêu dùng) bị hư hỏng (ví dụ: niêm phong bị 
hỏng); 

3. Damaged or Defective Goods – the Goods supplied are damaged or defective (including, 
without limitation, being scratched, crushed, squashed. In the case of fresh produce 
(perishables), this includes where the appearance of the produce is poor so that it cannot 
be resold;  
Hàng Hóa bị hư hỏng hoặc bị lỗi – Hàng Hóa được cung cấp bị hư hỏng hoặc bị lỗi (bao 
gồm nhưng không giới hạn, bị trầy xước, dập nát, bẹp không thể bán lại). Trong trường 



hợp của sản phẩm tươi sống (dễ hỏng), điều này bao gồm hình thức của sản phẩm là quá 
tệ không thể bán lại; 

4. Past Expired Goods – the Goods delivered are past the sell-by date;  
Hàng Hóa quá hạn sử dụng – Hàng Hóa được giao đã quá hạn bán; 
  

5. Wrong Quantity – the quantity of the Goods supplied is incorrect; and 
Sai số lượng - số lượng Hàng Hóa được cung cấp không chính xác; và/hoặc 

6. Incomplete Goods – Goods supplied are incomplete because an item (part of the Goods) 
is missing (for example: an accessory is missing). 
Hàng Hóa không hoàn chỉnh – Hàng Hóa được cung cấp không hoàn chỉnh vì thiếu một 
phần (là một phần của Hàng Hóa) (ví dụ: thiếu một phụ kiện). 

Should the Retailing Customer immediately refuse acceptance of any incorrectly supplied Goods 
then the Retailing Customer may elect to either have (i) Goods replaced, or (ii) the purchase 
price in respect of the Goods refunded. The Retailing Customer will inform the Affiliate 
Distributor (acting on behalf of Kilo) which of (i) or (ii) shall apply and notify Kilo. Where a 
refund is applicable, Kilo will use its best efforts to ensure this occurs within 14 (fourteen) days. 
Nếu Khách Hàng Bán Lẻ ngay lập tức từ chối chấp nhận bất kỳ Hàng Hóa nào được cung cấp 
không chính xác thì Khách Hàng Bán Lẻ có thể chọn (i) Hàng Hóa được đổi, hoặc (ii) giá mua 
đối với Hàng Hóa được hoàn lại. Khách Hàng Bán Lẻ sẽ thông báo cho Nhà Phân Phối Liên Kết 
(thay mặt cho Kilo) là điều (i) hoặc (ii) sẽ được áp dụng và thông báo cho Kilo. Nếu có thể hoàn 
lại tiền, Kilo sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo việc này xảy ra trong vòng 14 (mười bốn) ngày. 

As set out in the T&Cs, the Retailing Customer receives Goods on behalf of Kilo. The Retailing 
Customer may not engage with the Affiliate Distributor on behalf of Kilo in any other way (but 
can engage with the Affiliate Supplier acting for itself, without any liability to Kilo).  
Như đã nêu trong T&Cs, Khách Hàng Bán Lẻ nhận Hàng Hóa thay mặt cho Kilo. Khách Hàng 
Bán Lẻ không được giao ước với Nhà Phân Phối Liên Kết thay mặt cho Kilo theo bất kỳ cách 
nào khác (nhưng có thể giao ước với Nhà Phân Phối Liên Kết thay mặt cho chính mình, mà 
không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Kilo). 

Where Goods are replaced, then any replacement Goods will be subject to the T&Cs. 
Nếu Hàng Hóa được đổi, thì bất kỳ Hàng Hóa đổi sẽ phải tuân thủ T&Cs. 


