
“Quyền lợi tài khoản VIP” trang nội dung

Quyền lợi khi tạo tài khoản hoặc thăng cấp thành tài khoản VIP
1.Bạn sẽ được xem danh sách các nhà máy của từng sản phẩm tương ứng, hàng triệu nhà máy đang chờ đợi bạn!
2.Bạn có thể ủy thác cho nhân viên chăm sóc hỗ trợ công việc theo yêu cầu, đề xuất các nhà máy Trung Quốc để
bạn lựa chọn và liên hệ, không giao dịch trung gian gây chênh lệch giá.
3.Nếu gặp trở ngại về ngôn ngữ, bạn có thể ủy thác việc thương lượng và phiên dịch cho nhân viên chăm sóc hỗ
trợ.
4.Nếu chưa nắm rõ về thủ tục thông quan, bạn có thể ủy thác cho nhân viên chăm sóc hỗ trợ xử lí các thủ tục
thông quan，cung cấp dịch vụ vận chuyển (giao hàng).
5.Nếu vì tình trạng dịch bệnh hoặc vì một số lí do không tiện đến Trung Quốc khảo sát, bạn có thể ủy thác cho
nhân viên đang công tác ở Trung Quốc thay mặt bạn kiểm tra và xử lí công việc và các vấn đề liên quan khác.
(Ghi chú: Các điều khoản phục vụ ở mục 3, 4, 5 nếu có phát sinh chi phí ngoài ý muốn, quý khách vui lòng tự thanh
toán)
Phí áp dụng đối với tài khoản VIP

Thời hạn tại khoản VIP Giá Ghi chú

6 tháng 10,000,000VND
1.Thời hạn được tính thống nhất là 30 ngày mỗi
tháng, thời hạn được tính từ lúc đóng phí và hệ
thống sẽ nâng cấp tài khoản thành VIP.
2. Khi thương phẩm là sản phẩm kỹ thuật số, không
khuyến khích đổi trả trong 7 ngày nếu không có lí
do, khi đã thanh toán đồng nghĩa với việc bạn đã
đồng ý thụ hưởng quyền lợi này.

12 tháng 16,000,000VND

36 tháng 32,000,000VND

Phương thức chuyển khoản

Vui lòng chọn kỳ hạn VIP, sau đó nộp phí kỳ hạn VIP tương ứng với số tài khoản ngân hàng trực thuộc công ty thụ
hưởng tại website.
Tên công ty thụ hưởng:
Số tài khoản ngân hàng:
Tên ngân hàng：

Điện thoại liên hệ



1. Ghi chú quan trọng
1. Trước khi trở thành thành viên VIP, bạn cần phải đăng ký để trở thành thành viên của website.
2. Khi người dùng chuyển khoản, vui lòng kiểm tra kỹ thông tin: số tài khoản, tên và chọn kỳ hạn VIP.
3. Sau khi chuyển tiền bạn vui lòng liên hệ đến bộ phận chăm sóc khách hàng qua điện thoại hoặc số tài khoản
bạn vừa thực hiện giao dịch, sau khi bộ phận chăm sóc khách hàng xác nhận, sẽ lập tức mở quyền VIP cho thành
viên vừa đăng ký.


