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ЯК ВЕСТИ БІЗНЕС З TNI В УКРАЇНІ 
 

Ласкаво просимо до компанії Tahitian Noni International Україна. Цей документ 
створений для того, щоб допомогти вам досягти успіху, оскільки ви починаєте 
робити перші кроки як Незалежний консультант (НК) у компанії Tahitian Noni 
International Україна. У розділах, поданих нижче, ви знайдете загальний огляд 
багатьох основних бланків, правил та загальних понять, з якими ви маєте 
ознайомитися, щоб досягти успіху як НК TNI в Україні. Однак цей документ не є 
вичерпним, і більш повну інформацію можна знайти у зводі правил TNI Україна та 
іншій літературі, виданій корпорацією. Крім того, коли ви будуєте ваш бізнес 
Tahitian Noni ™, вам слід завжди підтримувати зв’язок з вашим спонсором, який і 
буде постійним джерелом інформації. 
 
Ми в захопленні від тих можливостей, які дає нам ваш ринок, і з задоволенням 
робимо сік TAHITIAN NONI™ доступним у вашій країні. Проте структура нашого 
бізнесу в Україні не звільняє вас від зобов’язань перед законом чи податкових 
зобов’язань, які ви мали раніше відповідно до законодавства України. Як завжди, 
саме ви повинні впевнитися, що ви виконуєте ваші особисті і ділові зобов’язання в 
Україні. 
 

Як стати спонсором і зареєструватися як новий НК 
 

В якості НК ви можете спонсорувати будь-кого будь-де в світі. Щоб стати 
спонсором нового НК, вам треба, щоб він/вона заповнили бланк угоди НК TNI 
Україна.. Під час реєстрації НК повинен надати копію паспорта і сторінку з 
паспорта про місце прописки. Бланк угоди НК TNI Україна міститься у папці з 
контрактом, що знаходиться у вашого спонсора. Бланк також можна роздрукувати 
з Інтернету за адресою www.nonioffice.com (Україна). Угода НК – це двосторонній 
документ, що містить необхідні пояснення на зворотній стороні аркуша. Ви можете 
надіслати бланк УНК до Tahitian Noni International, скориставшись електронною 
поштою. Візьміть до уваги, що два підписаних оригінали цього документа, щоб 
уникнути тимчасового припинення вашого рахунку, повинні бути надіслані до 
українського відділення Tahitian Noni International протягом 30 діб від дня 
подання заяви.   
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Зверніть увагу, що відповідно до законодавства України проведення 
індивідуальних рекламних акцій стосовно будь-якого продукту чи можливостей 
підприємницької діяльності вважається діяльністю приватного підприємця. Якщо 
ви бажаєте підключати інших НК і будувати бізнес, вам необхідно заповнити угоду 
про умови обслуговування і зареєструватися приватним підприємцем.     

 
Ви можете зареєструватися як НК двома способами:  
 
1.  Поштою:  
 
Надсилайте всі необхідні документи до українського офісу за адресою: Софійська 
23, офіс 2, 01001, Україна. 
 
3. Електронною поштою:  
 
Надсилайте всі необхідні документи до наступної електронної скриньки: 
ukraineforms@tni.com. Знову зверніть увагу на те , що два підписаних оригінали 
угоди НК і угоди про умови обслуговування , щоб уникнути тимчасового 
припинення вашого рахунка, повинні бути надіслані до українського відділення 
Tahitian Noni International  протягом 30 діб від дня подання заяви.   
 
Оплата за реєстрацію: відбувається, коли Ви стаєте НК. Реєстраційний внесок 
складає 240 гривень (включаючи ПДВ). Як тільки Ви станете Незалежним 
Консультантом, Ви отримаєте безкоштовний стартовий набір. Стартовий набір 
містить наступні матеріали українською мовою: звіт правил, угода з НК, угода про 
умови обслуговування, бланки банківських депозитів для виплати комісійних та 
інший маркетинговий матеріал. 
 
Реєстраційні внески будуть сплачуватися тим самим чином що й оплата за 
замовлення (Будь ласка дивіться розділ про оплату замовлень що знаходиться 
нижче). 
 
 
Перелік необхідних документів 
 
Документи, необхідні для реєстрації приватним підприємцем: 
 

1. Копія паспорта – перша сторінка і сторінка з реєстрацією  
2. Два оригінали угоди НК 
3. Два оригінали угоди про умови обслуговування 
4. Копія свідоцтва ПП  
5. Бланк для заповнення даних банківського рахунка (заповніть спеціальний 

бланк, який розміщений на веб-сайті) 
6. Сертифікат про оплату єдиного податку  
 

Документи, необхідні для реєстрації юридичної особи: 
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1. Копія паспорта – перша сторінка і сторінка з реєстрацією 
2. Два оригінали угоди НК 
3. Два оригінали угоди про умови обслуговування 
4. Копія уставу  
5. Копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи  
6.  Бланк для заповнення даних банківського рахунка (заповніть спеціальний 
бланк, розміщений на веб-сайті)  

 
Як замовити продукцію TAHITIAN NONI™ 

 
Продукцію можна замовити двома способами: 
 

1. Особистий вивіз із місцевого українського офісу 
2. По телефону через відділ продажу і обслуговування в США  

 
Як сплатити за продукцію TAHITIAN NONI™ 

 
Оплата в офісі 
 
Оплата готівкою 
 
Ви приходите в офіс, агент розміщує Ваше замовлення і Ви заповнюєте бланк 
передоплати, в якому вказується номер розміщеного замовлення. Потім Ви 
відносите цей бланк до будь-якого банку і проплачуєте цю суму. Банк видає Вам 
квитанцію про оплату. Ви приносите квитанцію до українського офісу і забираєте 
продукцію. Ви можете знайти бланки передоплати в нашому офісі або на Ноні-
офісі в розділі документів. 
 
Оплата кредитною карткою 
  
При оплаті кредитною карткою в офісі, агент розміщує Ваше замовлення і 
проводить Вашу картку через термінал. Необхідна сума автоматично знімається з 
Вашої картки. Вам видається чек і Ви забираєте коробку з соком. Ми приймаємо 
Visa, Master Card і Visa Electron. 
 
(Будь ласка відмітьте що залежно від банку, в якому Вам було видано картку, цей 
процес може зайняти до двух діб або більше у деяких випадках.  Картки Приват 
Банку скоротять процес до однієї доби з часу транзакції).  
 
Оплата без присутності в офісі 
 
Оплата готівкою 
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Якщо Ви хочете оплатити Ваше замовлення готівкою без присутності в офісі, Вам 
необхідно зателефонувати в російський відділ обслуговування і розмістити 
замовлення. Потім Вам доведеться розпечатати бланк передоплати замовлення в 
секції документів на Ноні-офісі. Ви повинні заповнити цей бланк (не забудьте 
вказати номер замовлення за який Ви проводите оплату). Після того принесіть цей 
бланк до будь-якого банку і відішліть суму на рахунок TNI в Україні. Реквізити 
TNI України вже будуть указані в бланку. Як тільки ми побачимо що Ваше 
замовлення сплачене, ми відправимо його Вам поштою.  
 
Оплата кредитною карткою без присутгості в офісі ще не визначена. Ми 
сподіваємося надати Вам цю послугу в найближчий час.  
 
Дивіться лист розцінок на Ноні Офісі для теперішніх 
розцінок  
 
 

Доставка продукції TAHITIAN NONI™  
 

Tahitian Noni International має особливу домовленість з компанією DHL.  
Доставка всіх Ваших замовлень буде здійснюватись компанією DHL до Вашого 
місця проживання.  Якщо під час замовлення Ви вказали спосіб доставки як 
особистий вивіз, Ви зможете забрати Ваше замовлення в офісі за адресою: 
Софійська 23, офіс 2, Київ 01001, Україна між 15-ою і 19-ою годинами за 
українським часом.  

  
  

Як записатися до програми Автодоставки  
 
Участь у програмі Автодоставки (CAS) або набуття права брати у ній участь (Case 
Autoship Qualified – CASQ) необхідні для того, щоб отримати привілеї, зокрема, 
нагороди, контактну інформацію про потенційних клієнтів, скасування плати за 
поновлення тощо. Автодоставка складається з чотирьох варіантів (включаючи план 
попередньої купівлі або скорочено ППК), які докладно пояснені в УНК або у 
бланку змін та зарахування до програми Автодоставки продукції. Дійсний бланк з 
інформацією про негайну оплату необхідний для запису на будь-яку програму. 
Щоб отримати додаткові пояснення, читайте зведення правил. 
 
Для того щоб приймати участь у будь-якій програмі Автодоставки окрім ППК, Вам 
необхідно придбати кредитну картку Master Card або Visa від Приват Банку. 
 
Надішліть заповнений і підписаний бланк з планом попередньої купівлі і Зміни та 
зарахування до програми Автодоставки  для інших варіантів Автодоставки до: 
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Ел. пошта: Ukraineforms@tni.com 
 

ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕВІРКИ НА ВІДПОВІДНІСТЬ  
 
Згода на рекламу: 
НК слід подавати їхні реклами на розгляд до Global Compliance Department (відділу 
контролю) при TNI Corporate Office. Розгляд триває два тижні. Пропозиції можуть 
бути надіслані до Ukraineforms@tni.com 
  
Повідомлення про порушення правил, а також про порушення правил 
розміщення реклами 
Повідомлення про порушення правил слід надсилати у письмовій формі до 
Ukrainesuggestions@tni.com ; по факсу 495-545-0812 До уваги: Compliance; або за 
адресою P.O. Box 4000, Orem UT 84059, Attn: Compliance. Повідомлення про 
порушення правил повинні містити якомога більше даних (імена, дати, місця, копії 
будь-яких незаконних рекламних оголошень тощо). 
  
Зміна Спонсора і Рахунка НК: 
Всі зміни щодо спонсорства, вивільнення лінії спонсорської підтримки або зміни 
щодо рахунку НК, зокрема, продажу чи передачі дистриб’юторства, смерті НК, 
переїзду з однієї країни в іншу, тощо повинні надсилатися на eлектронну адресу 
ukrianeforms@tni.com. Всі зміни щодо спонсорства повинні надійти до півночі 15-
го числа кожного місяця. 
  
Заява на реєстрацію підприємства 
Додаток до заяви на реєстрацію підприємства та інші ділові бланки слід надсилати 
по факсу чи поштою до київського офісу. Щоб отримати додаткові пояснення, 
читайте зведення правил.  
 

Як отримувати комісійні 
 
 

1. TNI виплачує комісійні відповідно до компенсаційного плану компанії. Ви 
можете знайти цей план у звіті правил.  

2. Відповідно до українського законодавства для того, щоб отримати прибуток 
від роздрібної торгівлі чи реклами продукції/послуг, необхідно 
зареєструватися приватним підприємцем.  Якщо TNI не отримає сертифікат 
реєстрації приватного підприємця, всі зароблені комісійні перейдуть до 
наступного вищерозміщеного НК, який зареєстрований як приватний 
підприємець.  

3. Комісійні сплачуються лише у гривнях прямим банківським депозитом 
безпосередньо на Ваш банківський рахунок. Мінімальна плата становить 
250 гривень. Для того, щоб ви змогли отримувати комісійні, надішліть до 
місцевого українського офісу підписаний бланк згоди про виплату прямим 
депозитом (остання сторінка зводу правил). Якщо ви зареєстровані як 
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приватний підприємець і надіслали нам сертифікат вашої реєстрації, але не 
надали нам банківську форму, будь-які комісійні зароблені вами будуть 
утримані TNI до тих пір поки компанія не отримає дану форму і внесе її в 
систему.  Будь ласка візьміть до уваги, що ви повинні бути зареєстрованими 
як приватний підприємець, перш ніж ви отримаєте будь-які комісійні, і 
надати TNI копію свідоцтва реєстрації приватного підприємця і сертифікат 
про сплату єдиного податку.  

 
Надішліть заповнений і підписаний бланк згоди про виплату ПРЯМИМ 
ДЕПОЗИТОМ до: 
 
Ел. пошта: Ukraineforms@tni.com 
 
За додатковою інформацією зверніться до відділу по роботі з клієнтами: 
 
Ukraineforms@tni.com або зателефонуйте 586-2709 по Києву і 8-044-586-2709 за 
Києвом. 
 
* Майте на  увазі, що даний документ може зазнати змін.  

 
9 січня, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


