การยินยอมให้ ใช้ การบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ 4Life
E-SIGN เป็ นการเซ็นลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายการพาณิ ชย์ในประเทศและระหว่างประเทศ (15
U.S.C. s7001, et seq.) กาหนดไว้วา่ ผูแ้ จ้งความจานงต้องยินยอมในการเข้าร่ วมข้อตกลงฉบับอิเล็กทรอนิกส์
กับบริ ษทั 4Life Research USA, LLC (“4Life”) ก่อนการกรอกข้อมูลและข้อตกลงในรู ปแบบออนไลน์เพื่อ
เป็ นผูจ้ าหน่ายของบริ ษทั 4Life โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียดถี่ถว้ น
หากท่านได้กรอกข้อมูลและข้อตกลงผูจ้ าหน่ายกับ 4Life ทางออนไลน์แล้ว ท่านไม่ตอ้ งส่ งข้อมูลฉบับพิมพ์
ข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับ 4Life จะปรากฏให้เห็นในการบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ในการ
ทาข้อตกลง ท่านต้องยอมรับนโยบายและระเบียบการของ 4Life รวมทั้งแผนการตลาดและผลตอบแทนของ
บริ ษทั 4Life
ในการเข้าถึ งเอกสารและเข้าร่ วมข้อตกลง ท่านจาเป็ นต้องใช้โปรแกรมดังต่อไปนี้ คือ เครื่ องคอมพิวเตอร์
(“PC”) พร้ อมโมเด็ ม หรื อเครื่ องมื อเชื่ อมต่ อ อิ นเตอร์ เน็ ตอื่ นๆ โปรแกรมค้นหาทางอิ นเตอร์ เน็ ต (เช่ น,
โปรแกรม Netscape Communicator หรื อ Internet Explorer) และโปรแกรม Adobe Acrobat Reader หากมี
การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการเข้าถึงข้อตกลง ทาง 4Life จะให้
คาแนะนาและแจ้งรายการอุ ปกรณ์ และโปรแกรมที่ จาเป็ นให้ทราบ ในกรณี น้ ี ท่านสามารถเพิกถอนการ
ยินยอมได้
การยินยอมของท่านจะมีผลใช้ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ระหว่างท่านกับ 4Life
ท่ า นสามารถเพิ ก ถอนการยิ น ยอมในการใช้บ ัน ทึ ก ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ มื่ อ ใดก็ ไ ด้ ซึ่ งในกรณี น้ ี
ข้อตกลงถือเป็ นอันสิ้ นสุ ดโดยทันที หากท่านต้องการเพิกถอนการยินยอม (และด้วยเหตุน้ นั สิ้ นสุ ดข้อตกลง)
หรื ออั พ เดตข้ อ มู ล ส่ วนตั ว ท่ า นสามารถท าได้ โ ดยไปที่ เ ว็ บ ไซต์ http://www.my4life.com หรื อ
http://www.4life.com หรื อโดยการส่ ง ข้อ ความแจ้ง มาที่ 4Life ที่ อ ยู่ 9850 South 300 West, Sandy, Utah
84070 หรื อส่ งอีเมลมาที่ webmaster@4life.com
ในขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านสามารถที่จะอ่าน ดาวน์โหลด พิมพ์ และเก็บบันทึกนโยบาย ระเบียบการ
แผนการตลาดและผลตอบแทน เพื่อไว้ใช้อา้ งอิงในอนาคตได้ นอกจากนี้ ท่านสามารถที่จะส่ งคาขอเอกสาร
ฉบับ พิ ม พ์ ไ ด้ โ ดยติ ด ต่ อ มาที่ 4Life ที่ อ ยู่ 9850 South 300 West, Sandy, Utah 84070 หรื อส่ ง อี เ มลมาที่
webmaster@4life.com โดยใส่ ชื่อของท่าน รหัสผูจ้ าหน่าย ที่อยูข่ องท่านในการจัดส่ ง และอีเมลของท่าน ใน

การส่ งคาร้ องขอของท่าน ทาง 4Life จะส่ งเอกสารฉบับล่ าสุ ด ณ เวลานั้นให้แก่ ท่าน การบริ การนี้ ไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
หากท่ า นยินยอมเข้า ร่ วมข้อ ตกลง ท่ า นยินยอมให้ 4Life มี สิ ท ธิ์ แต่ เพี ย งผูเ้ ดี ย วในการแก้ไ ขข้อ ดัง กล่ า ว
(รวมทั้ง นโยบาย ระเบียบการของ 4Life แผนการตลาดและผลตอบแทนของ 4Life) โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท่านสามารถขอรับสาเนาเอกสารฉบับปั จจุบนั นี้ ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อใดก็ได้หลังจากที่ท่านได้
เข้าร่ วมข้อตกลงแล้ว เอกสารในรู ปแบบฉบับก่ อนหน้านี้ ได้ถูกเก็บไว้โดย 4Life หากท่านต้องการขอรั บ
สาเนาเอกสารนโยบายและระเบียบการ และ/หรื อ แผนการตลาดและผลตอบแทนในรู ปแบบฉบับใดๆ ก็ตาม
ของ 4Life ตั้งแต่วนั ที่ท่านทาการลงทะเบียน ท่านสามารถส่ งคาขอมาที่ 4Life ที่อยู่ 9850 South 300 West,
Sandy, Utah 84070 หรื อส่ งอีเมลมาที่ webmaster@4life.com โดยต้องใส่ ชื่อของท่าน รหัสผูจ้ าหน่ าย ที่อยู่
ของท่านในการจัดส่ ง และอีเมลของท่าน ในการส่ งคาร้องขอของท่าน ทาง 4Life จะส่ งสาเนาข้อตกลงฉบับ
ที่ท่านส่ งคาขอมา โปรดระบุวนั ที่ที่แน่ นอนของฉบับที่ท่านต้องการที่จะได้รับ บริ การนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ท่านสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของ 4Life เพื่อเข้าไปดู พิมพ์ หรื อดาวน์โหลดเอกสาร
ฉบับล่าสุ ดของนโยบาย ระเบียบการ แผนการตลาดและผลตอบแทนได้ตลอดเวลา
หากท่านให้การยินยอม และเลือกในช่ องที่กาหนดในหน้าลงทะเบียนก่อนหน้านี้ ถือเป็ นการยืนยันว่าท่าน
สามารถที่จะเข้าถึงข้อตกลงต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

