
              CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 
                                 SẢN PHẨM DTD CODE 

                                                                                                                                    (Ngày câp nhật: 21/11/2018) 

Khách hàng:  

Điện thoại: 

Email:  

Địa chỉ:  

  Ngày tháng: 21/11/2018 

 Thời gian:      
   

Phần mềm tiếng 
Việt chuyên nghiệp tra 

cứu & phân tích mã lỗi ô 
tô, xe máy 
DTD Code 

(ET1005) 

 

Phiên bản trên máy tính và 
phiên bản trên điện thoại hệ 
điều hành iOS và ANDROID 

Khách hàng Các lựa chọn 
Đơn giá bán lẻ (VNĐ)  

và % chiết khấu  

Khách hàng dùng 
thử phần mềm 

DTD Code trên điện 
thoại hệ điều hành 
iOS và ANDROID 

Dùng thử 15 ngày Miễn phí 

Khách hàng đã sử 
DTD Code trên máy 

tính 
 

Tặng bản quyền sử 
dụng 01 năm đầu tiên 
cho 01 điện thoại 

Miễn phí / 01 điện thoại/ 01 năm 

Hỗ trợ giá bán 02 bản 
quyền sử dụng 01 năm 
đầu tiên cho điện thoại 
khác 

500.000/ 01 điện thoại/ 01 năm 

Chính sách khuyến 
mại đặc biệt cho 
300 khách hàng 

đầu tiên mua 
DTD Code cho 

hệ điều hành iOS 
(Áp dụng đến hết 

30/11/2018) 

Tặng 50% giá bán bản 
quyền sử dụng 01 năm 
đầu tiên 

Đơn giá VNĐ/ 
01 thiết bị/ 

01 năm 

% 
Giảm 
giá 

Số tiền 
thanh toán 

(VNĐ) 

1.000.000/  
01 thiết bị/ 

01 năm 
50% 500.000 đ 

Học viên lớp điện, 
điện tử ô tô của 

DTDAuto 

Tặng 30% giá bán 01 
bản quyền sử dụng 01 
năm đầu tiên cho học 
viên 

1.000.000/ 
01 thiết bị/ 

01 năm 
30% 700.000 đ 

Khách hàng mới 

Mua bản quyền và sử 
dụng 01 năm đầu tiên 

1.000.000/ 01 thiết bị/ 01 năm 

Phí gia hạn 01 năm 
tiếp theo 

1.000.000 / 01 thiết bị/ 01 năm 

Lưu ý:  

- Khách hàng chỉ được lựa chọn một chính sách bán hàng có hỗ trợ tốt nhất 

- Đây là sản phẩm phân tích mã lỗi bằng tiếng Việt chuẩn đầy đủ, chính xác, tin cậy nhất hiện nay được nhiều khách hàng 
Việt Nam trong nước và nước ngoài lựa chọn sử dụng.  
- Sản phẩm cập nhật tự động liên tục và thường xuyên (ít nhất 1 tháng/ lần)  
- Hiện tại DTDAuto ngừng phát hành DTD Code phiên bản vĩnh viễn như trước đây 

- Phần mềm cài đặt trực tiếp hoặc từ xa thông qua các chương trình hỗ trợ 

- Thời gian cung cấp trong vòng 2 giờ kể từ khi nhận được thanh toán của khách hàng 

 
 

“DTDAUTO luôn đi tiên phong và chuyên nghiệp” 

 
 
DTDAUTO VIET NAM            
Địa chỉ:  Nhà D1 ngõ 93 đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Điện thoại:   1900 2228 / 0913 555 416                         
Email: dtdauto@gmail.com                   
Website:http://www.dtdauto.com; http://www.cartools.com.vn 
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