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THÔNG BÁO 
(Thay đổi chính sách bảo hành sản phẩm năm 2023) 

 

ICAR Việt Nam xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi 

trong suốt thời gian qua. Dựa trên yêu cầu của các Đại lý và đảm bảo nhu cầu bảo hành dài của người tiêu 

dùng, từ thực tế khảo sát của ICAR về mối quan tâm của người tiêu dùng về thời gian bảo hành: mong 

muốn sản phẩm được bảo hành dài hơn 2 năm và sẵn sàng chi trả thêm tiền. ICAR quyết định đưa ra chính 

sách bảo hành bổ sung để thỏa mãn đề nghị của đại lý, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng như sau: 

I. Nội dung chính sách  

Sản phẩm áp dụng Chính sách bảo hành tiêu chuẩn Chính sách bảo hành mở rộng 

Elliview U3 

Elliview U4 

Elliview S4 

36 tháng (3 năm) 

Được mua gói từ 1 năm, tối đa 2 năm 

Khách lẻ: 1.000.000 VNĐ/năm 

Đại lý/NPP: 500.000 VNĐ/năm 

Các sản phẩm khác Giữ nguyên Không có 

 Điều kiện mua gói bảo hành mở rộng: Mua kèm ngay khi mua sản phẩm mới và cùng kích hoạt 1 thời 

điểm với gói bảo hành tiêu chuẩn 

 Lưu ý riêng đối với sản phẩm Android Box Ellivew D4 như sau: 

Sản phẩm Bảo hành Giá Khách lẻ Quà tặng 

Android Box Elliview D4  

 

6 năm 
9.800.000 Bản đồ Vietmap S2 

Sim Data 4G/ngày (6 tháng) 3 năm 
7.800.000 

II. Quy định chung 

- Các sản phẩm được kích hoạt bảo hành trước ngày 01/01/2023 thì không thay đổi thời gian bảo 

hành quy định trước đây. 

- Những sản phẩm hiện đang tồn kho tại các đại lý cũng giống như các sản phẩm trong kho của ICAR: 

 Kích hoạt bảo hành từ ngày 01/01/2023 thì áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn mới. 

 Kích hoạt trước ngày 01/01/2023 thì áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn trước đó. 

III. Hiệu lực 

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến khi có văn bản thay thế. 

 Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

CÔNG TY TNHH ICAR VIỆT NAM 

(Đã ký) 

 


