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I. Thông tin về chủ sở hữu Website: 

Quý khách đang truy cập vào website thuộc Công ty TNHH Thương Mại  Điện Tử Vinh Hiển: 

- Giấy chứng nhận ĐKKD/MST số: 0302538267 cấp lần đầu ngày 4/2/2002. 
- Địa chỉ trụ sở: 12 Bàu Cát 3, P14, Tân Bình , TP.HCM 
- Điện thoại: 19001522 / 028-36225599 Fax: 028-38494877 
- Email: dvkh@vinhhien.vn  / support@vinhhien.vn  

 

II. Điều khoản Đặt hàng và Mua hàng: 

– Để mua các sản phẩm, dịch vụ trên web, Quý khách có thể liên hệ đặt hàng bằng hình thức 
gọi các số điện thoại 1900-1522 hoặc 028-36225599, hoặc qua email dvkh@vinhhien.vn để 
nhận báo giá và ký hợp đồng mua bán thiết bị. 
– Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, quý khách vui lòng cung cấp đúng và đầy 
đủ các thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương 
trình khuyến mãi (nếu có) mà quý khách tham gia. 

III. Điều khoản vận chuyển và lắp đặt: 

Quý khách vui lòng kiểm tra thật kỹ hàng hoá, đối chiếu sản phẩm với chứng từ, phiếu bảo 
hành (nếu có) trước khi nhận. Trường hợp Quý khách nhờ người thân nhận hàng, thì vẫn cần 
kiểm tra hàng kỹ trước khi nhận. Sau khi đã giao hàng thành công, chúng tôi chỉ chịu trách 
nhiệm nếu xảy ra lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất (mọi trường hợp khác sẽ không thuộc trách 
nhiệm của chúng tôi). 

–        Quý khách lưu ý: Tất cả các sản phẩm Giám sát hành trình, Camera hành trình và 
các phụ kiện khác bán ra đều có đầy đủ chứng từ như: Hóa đơn bán hàng; hoặc (và) Phiếu 
giao hàng; hoặc (và) Biên bản giao hàng; hoặc (và) Hóa đơn tài chính . Do vậy khách hàng có 
quyền từ chối nhận hàng khi không có 1 trong 4 loại chứng từ trên, việc này nhằm đảm bảo 
chất lượng sản phẩm, mua đúng hàng của Công ty Vinh Hiển, đồng thời đảm bảo quyền lợi 
của Quý khách trong việc Đổi/Trả hàng. 

–        Thời gian giao hàng có thể chậm hơn dự kiến vì một số lý do như: Địa chỉ khách hàng 
không đúng, Khách hàng không có ở nhà, Nhân viên giao hàng không liên hệ được với khách 
hàng, thiên tai, hỏa hoạn,… Nếu vì lý do chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách để sắp xếp lại thời 
gian giao hàng hợp lý. 

–        Trường hợp đã quá số thời gian dự kiến mà khách hàng chưa nhận được hàng, vui lòng 
phản hồi lại để chúng tôi có biện pháp khắc phục nhanh nhất. 

Hiện chúng tôi đang có các hình thức giao hàng như sau: 
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1.    Nhận hàng trực tiếp tại Công ty Vinh Hiển 

–        Với những khách hàng đến mua hàng tại Công ty Vinh Hiển, Quý khách sẽ nhận hàng 
trực tiếp tại trụ sở công ty. 

–        Quý khách vui lòng kiểm tra thật kỹ hàng hoá, đối chiếu sản phẩm với chứng từ, phiếu 
bảo hành (nếu có) trước khi nhận. 

–        Quý khách sẽ được nhân viên bán hàng cung cấp đầy đủ chứng từ Hóa đơn bán hàng; 
hoặc (và) Hóa đơn tài chính . Quý khách có quyền yêu cầu nhân viên bán hàng cung cấp 
chứng từ nếu chưa cung cấp kịp thời. 

Riêng hóa đơn tài chính đối với khách hàng không ở TPHCM, chúng tôi sẽ cung cấp sau khi 
Quý khách thanh toán đầy đủ đơn hàng. 

2.    Nhân viên giao hàng tại địa điểm khách hàng: 

–        Với những khách hàng muốn giao hàng tại khu vực có văn phòng/phòng giao dịch của 
Công ty Vinh Hiển như TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, TP.Hà Nội , TP. Hải Phòng,TP. Cần Thơ, 
Đà Lạt, Nha Trang, Bình Thuận, Buôn Mê Thuột, Thanh Hóa, Hà Nam, Quảng Nam … nhân 
viên Vinh Hiển sẽ giao hàng tại một địa chỉ Quý khách yêu cầu.  

–        Một số trường hợp khách hàng đặt mua sản phẩm cần lắp đặt và giá trị lớn và có địa chỉ 
ở các tỉnh lân cận các địa điểm nêu trên, nhân viên chúng tôi sẽ thực hiện với chi phí phát sinh 
ngoại tỉnh do khách hàng chi trả (nếu khách hàng yêu cầu). 

–        Thông thường khách hàng tại TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, TP.Hà Nội , TP. Hải 
Phòng,TP. Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang, Bình Thuận, Buôn Mê Thuột, Thanh Hóa, Hà 
Nam, Quảng Nam đặt hàng trong ngày thì sẽ nhận được hàng ngay trong ngày hoặc sau 01 
ngày làm việc nhưng không quá 03 ngày làm việc. 

–        Bộ phận Giao hàng sẽ liên lạc trước để Quý khách sắp xếp thời gian, địa điểm cụ thể để 
giao hàng cho Quý khách. 

–        Quý khách vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ hàng hoá ngay khi nhận hàng từ nhân viên 
giao hàng, nếu có vấn đề liên quan tới chủng loại, mẫu mã, chất lượng, số lượng hàng hoá 
không đúng như trong đơn đặt hàng, Quý khách vui lòng báo ngay cho chúng tôi để phối hợp 
xử lý. Nếu không có bất cứ vấn đề gì, Quý khách vui lòng nhận hàng và ký phiếu giao hàng. 

–        Quý khách nhận hàng, ký vào phiếu giao hàng và thanh toán cho nhân viên giao nhận 
toàn bộ hoặc một phần (nếu đã đặt cọc) giá trị hàng hóa đã mua (bao gồm giá trị tiền 
hàng + phí vận chuyển + phí phát sinh khác (nếu có)). 
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–        Trường hợp hàng hóa phải chuyển từ kho chứa hàng ở xa về kho tại công ty Vinh Hiển 
hoặc phải chuyển hàng đi ngoài các tỉnh nói trên, nhân viên bán hàng sẽ liên hệ với Quý khách 
để thương thảo lại về thời gian giao hàng. 

–        Trường hợp vì một lý do nào đó nhân viên không thể giao hàng kịp thời, chúng tôi sẽ liên 
hệ lại và thông báo cho Quý khách được biết. 

3.    Nhân viên chuyển phát giao hàng tại địa điểm khách hàng 

–       Với những khách hàng thuộc các huyện tỉnh ở xa, trường hợp chúng tôi không thể giao 
hàng được, chúng tôi sẽ ủy quyền cho 1 số đơn vị chuyển phát như VNPT, Viettel, hoặc 1 
số đơn vị chuyển phát có uy tín khác. 

–       Khi đặt hàng, Quý khách vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo 
yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong việc cung cấp hàng hóa và nhận thanh 
toán nhanh chóng. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp giao hàng 
chậm trễ hay thất lạc vì các thông tin do Quý khách cung cấp không chính xác. 

–       Thời gian giao hàng tùy thuộc vào Quý khách lựa chọn chuyển phát nhanh hay chuyển 
phát thường với chi phí do khách hàng chi trả, thời gian này chỉ mang tính chất tương đối. 

·         Chuyển phát nhanh: Từ 1 đến 3 ngày làm việc, 

·         Chuyển phát thường: Từ 5 đến 7 ngày làm việc 

–     Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ hàng hoá ngay khi nhận hàng từ người chuyển phát 
hàng hoá, nếu có vấn đề liên quan tới chủng loại, chất lượng, số lượng hàng hoá không đúng 
như trong đơn đặt hàng, Quý khách vui  báo ngay cho chúng tôi để phối hợp với đơn vị chuyển 
phát hàng hóa xử lý. 

4.    Giao hàng qua xe chở khách (nhà xe) tại các bến xe. 

–     Thông thường hình thức giao hàng này sẽ áp dụng cho khách hàng ở các huyện, tỉnh xa 
trung tâm; và Quý khách có người quen – thân, tin cậy vào xe khách. 

–     Vinh Hiển sẽ thực hiện giao hàng cho Quý khách qua xe chở khách theo đúng yêu cầu 
của khách hàng. 

–     Quý khách vui lòng cung cấp chính xác thông tin nhà xe cho chúng tôi: Tên nhà xe (tên xe), 
Họ tên chủ xe (hoặc lái xe, phụ xe), Biển số xe, thời gian xe đến và xe đi tại các bến xe,… và 1 
số thông tin khác. 
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–     Quý khách vui lòng thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trước khi chúng tôi chuyển hàng 
hoặc chủ (nhà) của xe khách sẽ thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trước khi nhận. Đồng thời, 
Quý khách nên yêu cầu chủ xe (người nhận hàng từ chúng tôi) kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi 
nhận. 

5.    PHÍ GIAO HÀNG 

5.1   Phí giao hàng cho khách hàng có địa chỉ ở nội thành TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 
TP.Hà Nội , TP. Hải Phòng,TP. Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang, Bình Thuận, Buôn Mê Thuột, 
Thanh Hóa, Hà Nam, Tam Kỳ: 

–       Công ty Vinh Hiển giao hàng và lắp đặt miễn phí thiết bị tại các địa điểm nêu trên.  

5.2 Phí giao hàng cho khách hàng có địa chỉ ở các huyện, tỉnh xa trung tâm: 

Giá bán chưa gồm phí giao hàng ngoại tỉnh (không nằm trong các khu vực TP.Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, TP.Hà Nội , TP. Hải Phòng,TP. Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang, Bình Thuận, 
Buôn Mê Thuột, Thanh Hóa, Hà Nam, Tam Kỳ). Mức phí phụ thu chuyển chậm tối thiểu thông 
thường như dưới đây. Trường hợp phí vận chuyển cao hơn mức tối thiểu này, chúng tôi sẽ 
thông báo cụ thể cho quý khách. Lưu ý mức phí phụ thu này đã bao gồm phí lắp đặt, hướng 
dẫn sử dụng ngoại tỉnh (nếu có)  

–       Với đơn hàng thiết bị trị  giá dưới 50 triệu Quý khách vui lòng trả thêm phí vận chuyển là 
500.000 VNĐ 

–       Với đơn hàng cà phê dưới 10.000.000 VND, Quý khách vui lòng trả thêm phí vận chuyển 
là 300.000 VND 

–       Với đơn hàng trị giá từ máy từ 50 triệu  trở lên, Quý khách được MIỄN PHÍ vận chuyển. 

IV.    Điều khoản Bảo hành sản phẩm: 

1. Cty Vinh Hiển bảo đảm rằng đây là thiết bị được sản xuất mới và không bị bất kỳ lỗi nào vào 
thời điểm bàn giao máy cho Quý Khách. 

2. Thời gian bảo hành: (kể từ ngày mua thiết bị) 

Tùy theo chủng loại thiết bị và điều kiện mua bán, điều khoản bảo hành được nêu rõ tại hợp 
đồng mua bán thiết bị. 

3. Nếu Quý khách cần dich vụ bảo hành, vui long liên hệ đến tổng đài Chám sóc khách hàng 
của chúng tôi tại 1900-1522 / support@vinhhien.vn và sắp xếp phương tiện - thiết bị của bạn để 
hẹn lịch kiểm tra – bảo hành thiêt bị. Thời gian đáp ứng kiểm tra sản phẩm cho quý khách trong 
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vòng 24-48 giờ, ngoại trừ ngày nghỉ, ngày lễ. Quý khách vui lòng cung cấp chứng từ mua hàng 
(như biên nhận,biên bản bàn giao,…), tài liệu để chứng minh rằng Quý khách có quyền sử 
dụng dịch vụ bảo hành. 

4.Vinh Hiển GPS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tổn hoặc hư hỏng nào xảy ra 
trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến con người, vật nuôi hoặc tài sản – những vấn đề xảy ra 
do không tuân thủ nguyên tắc an toàn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng, đặc biệt những vấn đề 
liên quan đến lắp đặt, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị. 

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO HÀNH  MIỄN PHÍ: 

–  Cung cấp được chứng từ mua hàng (Biên bản bàn giao hoặc  biên bản nghiệm thu hoặc hợp 
đồng lắp đặt..). 
 
–  Tem bảo hành trên thiết bị còn nguyên vẹn. 
 
– Thiết bị còn trong thời hạn bảo hành. 
 
– Vinh Hiển sẽ sửa chữa các lỗi trong phạm vi được bảo hành mà không thu thêm bất kỳ khoản 
phí nào trong thời gian hợp lý sau khi nhận được thông báo về các lỗi đó. Vinh Hiển sẽ xác định 
lỗi – bởi các kỹ thuật viên được ủy quyền – có thuộc phạm vi bảo hành hay không trước khi tiến 
hành sửa chữa. 
 
– Bất kỳ dịch vụ nào được thực hiện đối với thiết bị theo các điều khoản bảo hành sẽ không kéo 
dài hoặc mở rộng thời gian bảo hành và phạm vi bảo hành. 
 
CÁC LỖI KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HÀNH MIỄN PHÍ  

– Các lỗi được xác định là hậu quả của việc sử dụng không đúng cách, lơ đãng, cố ý hoặc 
không cẩn thận trong quá trình sử dụng hoặc cất giữ (ví dụ: Không tuân theo hướng dẫn sử 
dụng đối với thiết bị…). 
 
– Các lỗi được xác định là hậu quả của việc tự lắp đặt không đúng cách (không lắp nguồn điện 
phù hợp..), việc bảo dưỡng hoặc sửa chữa được thực hiện bởi những người không được ủy 
quyền hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. 
 
– Hoạt động không hiệu quả do việc sử dụng các phụ tùng thay thế không phải được cung cấp 
bởi Công ty Vinh Hiển. Chúng tôi sẽ từ chối bảo hành vĩnh viễn đối với các thiệt bị đã bị tháo 
ráp, thay đổi linh kiện bởi những bên không do chúng tôi ủy quyền. 
 
– Bị hư hỏng do bị phóng điện sét, ẩm mốc, lửa, điện áp không thích hợp, nguồn điện không ổn 
định, các mối tiếp đất không tốt hoặc những nguyên nhân không phải do nhà sản xuất. 

 



 

   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VINH HIỂN 
                                            12 Bàu Cát 3 – P14 – Tân Bình – Tp.HCM 

                             Tel: 028-36225599   Fax: 028-38494877  email: dvkh@vinhhien.vn   www.vinhhien.vn 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Điều khoản sử dụng Website – Công ty TNHH TM Điện Tử Vinh Hiển  @ 2020 Trang 6/8 
 

V. Điều khoản bảo mật thông tin: 

Chính sách bảo mật thông tin cá nhận được dựa theo Điều 68 đến Điều 73, Mục 1 Bảo vệ 
thông tin cá nhân trong TMĐT (Chương V) quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP. 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả 
năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi 
xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm: 

Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế,Họ Tên,địa chỉ liên 
lạc,Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn…Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng 
biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên website 
www.vinhhien.vn/www.v-ecom.biz/vinhhien3 và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự 
nguyện cung cấp. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Công ty có thể 
công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên khác như: các đại lý của chúng 
tôi, các dịch vụ tiếp nhận và giao sản phẩm,nhằm gửi sản phẩm đến cho khách hàng trong thời 
gian sớm nhất theo thông tin đơn hàng. 

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng 
dưới các hình thức như: xác nhận thông tin đơn hàng,xác chuyển sản phẩm cho khách 
hàng,xác nhận thời gian giao nhận sản phẩm theo thông tin khách hàng,xác nhận địa điểm giao 
nhận sản phẩm… 

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của 
chúng tôi, trong quá trình khách hàng tạo đơn hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các 
thông tin đã cung cấp trong quá trình tạo đơn hàng. 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 

CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN TỬ VINH HIỂN 
Địa Chỉ: 12 BÀU CÁT 3, P14, TÂN BÌNH, TP.HCM 
Hotline: 19001522 / 028-36225588 
Email: dvkh@vinhhien.vn 
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5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của 
mình 

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc 
khách hàng của công ty theo số hotline nói trên. 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

Công ty sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ 
các đại lý, các bộ phận tiếp nhận đơn hàng và chuyển đơn hàng đến khách hàng theo thông tin 
đơn hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Công Ty có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin 
cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe 
dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. công ty cam kết tuân thủ 
cá quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia. 

VI. Điều khoản thanh toán: 

Quý khách lưu ý, Quý khách đang truy cập vào website Giới thiệu sản phẩm của Công ty Vinh 
Hiển, website này không phải trang website bán hàng trực tuyến. Giá niêm yết trên trang 
website chính thức của Vinh Hiển không chưa gồm thuế GTGT. Sản phẩm có thể không còn 
trong kho tại thời điểm Quý khách quan tâm. Các thông số kỹ thuật hoặc thiết kế hay mã sản 
phẩm cũng có thể thay đổi từ phía nhà sản xuất mà không cần thông báo trước. Quý khách vui 
lòng liên hệ nhân viên tư vấn bán hàng để có thông tin cập nhật, giá tốt nhất hoặc các chương 
trình khuyến mại hấp dẫn. 

Thanh toán trực tiếp 

Quý khách hàng vui lòng thanh toán trực tiếp tại trụ sở Công ty Vinh Hiển trước khi mua hàng.  

Ngay sau khi hoạt động thanh toán của quý khách được hoàn tất, nhân viên kế toán sẽ gửi lại 
cho quý khách phiếu thu và hóa đơn tài chính (đối với thanh toán bằng tiền mặt), sau đó nhân 
viên kinh doanh sẽ thông báo khách hình thức giao nhận hàng. Nếu khách mua tại các địa điểm 
khác hóa đơn tài chính sẽ được gửi sau cho quý khách sau khi Quý khách đã thanh toán đầy 
đủ. 

Thanh toán bằng chuyển khoản 

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản trong trường hợp khách ở xa không tiện thanh toán 
bằng tiền mặt: 

Tên TK: CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN TỬ VINH HIỂN Số tài khoản: 1988679 

Ngân hàng: Ngân Hàng ACB chi nhánh Lê Văn Sĩ 
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Điện thoại: 028 36225599 Fax 028 38494877 

Lưu ý: Để đảm bảo tính chính xác của đơn hàng, ngay sau khi quý khách chuyển tiền xin vui 
lòng fax giấy ủy nhiệm chi có dấu ngân hàng chuyển tiền để nhân viên kinh doanh làm căn cứ 
giữ hàng theo đúng thỏa thuận cho quý khách. 

 

VII. Chính sách đổi trả - hoàn tiền: 

 Quý khách vui lòng kiểm tra thật kỹ hàng hoá trước khi nhận. Vinh Hiển không chấp 
nhận đổi trả hàng sau khi giao nhận với bất kỳ lí do nào. 

 Nếu có lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, Vinh Hiển sẽ thay phụ tùng chính hãng miễn phí 
theo quy định của chính sách bảo hành nói tại Hợp đông mua bán. 

Những đóng góp của Quý khách sẽ góp phần làm tăng chất lượng dịch vụ của chúng tôi nhằm 
phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Mọi chi tiết hoặc thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ 
với chúng tôi qua bộ phận Dịch vụ khách hàng: 19001522 (từ 7h30 đên 21h00, 7 ngày/tuần, 
ngoại trừ ngày nghỉ , ngày lễ). Email: dvkh@vinhhien.vn 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 


