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CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ
(Áp dụng từ 01/08/2014)

KHOẢN MỤC

CƠ SỞ ĐẠI LÝ
- Tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị kỹ thuật, điện tử, sửa chữa ô tô, môtô,
xe máy.
- Là một cơ sở kinh doanh có uy tín, hiểu biết và kinh nghiệm kinh doanh về thiết bị kỹ thuật ô tô, môtô, xe máy.
- Có nghiệp vụ giao dịch thông tin qua Internet, giao dịch tài khoản, thẻ tín dụng, thương mại điện tử…
- Mua một sản phẩm với giá trị tối thiểu 500 USD hoặc hơn

ĐIỀU KIỆN
TRỞ THÀNH
ĐẠI LÝ

- Cam kết bảo vệ bản quyền sản phẩm, không được tự ý thay đổi tên, thương hiệu, nhãn mác, tem… cho nhà sản
xuất và quyền lợi cho các đại lý khác liên quan.
- Cam kết và thực hiện đúng phạm vi đăng ký cung cấp sản phẩm của đại lý.
- Đặt hàng theo mẫu đơn đặt hàng trên Website:
www.dtdauto.com ; www.cartools.com.vn ; www.cartraining.com.vn
- Thanh toán đầy đủ số tiền hàng trước khi giao hàng.
- Trong trường hợp đại lý có website thì hình ảnh và thông tin sản phẩm phải được đăng lên website đó.
- Làm hợp đồng đại lý với nhà sản xuất (Đối với công ty phải có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị, đối với
cá nhân xác nhận chữ ký kèm theo số Chứng minh thư cá nhân)
- Giá bán theo giá niêm yết của DTDAuto như trong báo giá. Các lệ phí khác đại lý tự thỏa thuận với khách hàng.
- Thông tin của cơ sở bán lại sản phẩm được ghi trong dach mục đại lý chính thức trên Website:

QUYỀN LỢI

www.dtdauto.com ; www.cartools.com.vn ; www.cartraining.com.vn
- Hưởng ngay mức chiết khấu quy định theo từng loại sản phẩm * (Mục chiết khấu)
- Được tư vấn và hỗ trợ về kỹ thuật liên quan đến sản phẩm và khách hàng

CÔNG TY DTDAUTO VIỆT NAM
Phone: 04.3784 5426; 0913.001.792
Email: dtdauto@gmail.com Website: www.dtdauto.com
Địa chỉ 2: SN 14A, ngách 79/56, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tham dự các chương trình đào tạo, hội thảo do DTDAuto tổ chức
- Quà tặng và thưởng với đại lý có doanh thu bán hàng cao trên tháng
- Hỗ trợ các hình ảnh giới thiệu sản phẩm.
- Trả hoặc đổi lại sản phẩm khi còn đảm bảo các quy định về tính mới nguyên vẹn của hàng hóa và thời gian
không quá 15 ngày (không áp dụng cho phần mềm)
-

Bước 1: Thông tin chính xác về sản phẩm đến khách hàng

-

Bước 2: Đặt hàng qua mẫu đơn quy định trên website chủ DTDAuto
Click vào đường link dưới đây để tải mẫu đơn đăng ký đặt hàng:
http://dtdauto.com/Download/ORDER%20FORM_V.zip

CÁCH THỨC GIAO
DỊCH CỦA ĐẠI LÝ

-

Bước 3: Ký hợp đồng.

-

Bước 4: Thanh toán tiền (chưa khấu trừ) qua các hình thức sau
+ Tiền mặt
+ Chuyển khoản ngân hàng (Liên hệ để biết thông tin tài khoản)

-

Bước 5: Nhận hàng trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh

DTDAuto sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý mà không cần điều kiện gì từ phía đại lý với những trường
hợp sau:

ĐIỀU KIỆN CHẤM
DỨT ĐẠI LÝ

MỨC

-

Vi phạm những cam kết, quy định, điều kiện giữa hai bên

-

6 tháng liên tục không đạt được doanh thu tối thiểu (1 sản phẩm/ tháng)

-

Có mâu thuẫn và tranh chấp giữa các khách hàng, đại lý khác

-

Có dấu hiệu vi phạm quy đinh bảo mật sản phẩm và gian lận trong thương mại làm giảm uy tín của sản
phẩm…

THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN VÀ

HẠN MỨC

MỨC DOANH THU

MỨC CHIẾT KHẤU
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CHIẾT
KHẤU

CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ
KHÁC

MỨC 1

500 – 1000 USD

7%

(Trước thuế
VAT)

(Áp dụng cho tất cả các sản
phẩm của DTDAuto, trừ các
mục sản phẩm đặc biệt phía
dưới)

MỨC 2

1001 – 4500 USD

10%

MỨC 3

4501 – 11500 USD

13%

MỨC 4

11501 USD trở lên

15%

Từ 2 bộ - 4 bộ Motoscan 4H/4HY

10%

Từ 2 bộ - 4 bộ Motoscan 4M/5

15%

MỨC 2

Từ 5 bộ trở lên cho tất cả các sp

30%

MỨC 1

Trên 05 bộ/tháng

50%

MỨC 2

Dưới 05 bộ/tháng

30%

MỨC
CHIẾT
KHẤU
CHO
CÁC SẢN
PHẨM
ĐẶC
BIỆT

SẢN PHẨM
MOTOSCAN

SẢN PHẨM
DTD CODE

MỨC 1

MỨC 1

Áp dụng giá bán đại lý đối với những đơn hàng có tổng giá trị hàng theo giá bán
lẻ trên 500 triệu đồng

MỨC 2

Đối với những đơn hàng có tổng giá trị dưới 500 triệu đồng, đại lý và nhà sản
xuất sẽ có những thỏa thuận thương lượng cụ thể

THIẾT BỊ
DẠY NGHỀ

QUY ĐỊNH KHÁC
- Sản phẩm là phần mềm không được trả lại hoặc đổi sau khi đã giao mã số kích hoạt.
- Khách hàng được chuyển đổi sản phẩm phần mềm cho máy tính khác 3 lần miễn phí, từ lần thứ 4 khách hàng trả lệ phí 20% giá trị của sản phẩm.
Bản quyền sử dụng trên máy tính cũ sẽ bị hủy và không có giá trị sử dụng và cập nhật.
- Sản phẩm là phần cứng được đổi lại sau 30 ngày đặt hàng (Sản phẩm phải còn đủ điều kiện như bảo hành)
- Khách hàng phải chịu mọi chi phí đi lại, ăn nghỉ để chuyển giao công nghệ sử dụng thiết bị.
- Giao hàng chậm nhất với EMS sau 2 ngày (Trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)
- Xuất hóa đơn GTGT theo tháng.
Mọi chi tiết xin liên hệ 04.37845426 hoặc 0913.001.792 để được hỗ trợ
“DTDAuto luôn đi tiên phong và chuyên nghiệp”

