
 
Thông báo Chính Sách Bán Hàng ô tô tháng 06/2022 

Mã văn bản: 20220602_ThongbaoCSBHthang62022 

Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast xin thông báo Chính Sách Bán Hàng ô tô tháng 06/2022 đến Quý khách hàng. 

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 02/06/2022 – 30/06/2022 

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng ký hợp đồng mua xe và thanh toán đủ tiền, xuất hóa đơn trong thời hạn chương trình 

3. Bảng giá chi tiết:  

 



4. Quy định khác 

• Xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 được sử dụng cả 02 loại Voucher Vinhomes mệnh giá 150tr và 200tr để thanh toán. Số lượng Voucher được sử dụng thanh toán tối đa 02 Voucher/xe. 

• Giá bán xe VF e34, VF 8, VF 9 trên chưa bao gồm gói ADAS và Smart Service áp dụng cho Khách hàng ký mới. Riêng các Khách hàng đã đặt cọc trong thời gian mở bán được 
tặng miễn phí gói tính năng này như trong các thông báo Chính Sách Bán Hàng mở bán trước đây. 

• Các Khách hàng Fadil đã ký hợp đồng đặt cọc Tháng 4 - Tháng 5/2022 nhưng chưa nhận xe do VF thiếu xe giao được quyền giữ Chính Sách Bán Hàng Tháng 5 như hợp đồng 
đã ký. 

• Quy định bán hàng đối với xe Fadil và Lux SA2.0: 

o VinFast sẽ phân bổ xe trả nợ các đơn hàng tồn ký trước T6/2022. Yêu cầu các Showroom/Nhà Phân Phối giao xe trả nợ đơn hàng tồn theo đúng phân bổ xe của 
VinFast. Những trường hợp Khách hàng không lấy/hoán đổi xe Showroom/Nhà Phân Phối phải báo cáo và được sự phê duyệt của VinFast mới được đổi bán cho Khách 
hàng khác. 

o Đối với hợp đồng ký mới: Showroom/Nhà Phân Phối chỉ được ký hợp đồng theo đúng số lượng xe được VinFast phân bổ trong tháng 6. Những trường hợp 
Showroom/Nhà Phân Phối ký hợp đồng ngoài số lượng được phân bổ trong Tháng 6 sẽ phải tư chịu trách nhiệm với Khách hàng nếu không có xe giao. 

 

Vui lòng liên hệ Showroom và Nhà Phân Phối để có thêm thông tin chi tiết. 

Hotline: 1900 232389 

 


