
 
 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

PHIẾU SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA ƯU ĐÃI “TẤT TOÁN NHẸ NHÀNG – RƯỚC NGÀN QUÀ TẶNG” 

 

1. Cách thức sử dụng:  

Chỉ với 3 bước đơn giản, khách hàng có thể sử dụng “Phiếu sử dụng dịch vụ” một cách dễ dàng.  

Bước 1: Xuất trình Phiếu Sử dụng dịch vụ khi đến các Đại lý ủy quyền của Toyota/Toyota Sure/Lexus 
trên toàn quốc 

Bước 2: Tận hưởng các dịch vụ tại Đại lý  

Bước 3: Thanh toán bằng Phiếu & phần chênh lệch (nếu có) 

2. Điều kiện sử dụng 

• Hạn sử dụng Phiếu: 6 tháng kể từ ngày TFSVN phát hành phiếu, sẽ được ghi rõ trên phiếu khi 

giao đến khách hàng.  

• Các Phiếu hợp lệ khi có đầy đủ thông tin, con dấu và tem của TFSVN.  

• Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt & không hoàn lại tiền thừa.  

• Khách hàng xuất trình Phiếu trước khi sử dụng dịch vụ tại đại lý. 

• Số Vin (số khung) trong Phiếu phải trùng với số Vin của xe thực tế.  

• Phiếu Sử dụng dịch vụ sẽ được chia làm nhiều coupons để khách hàng thuận tiện sử dụng 

trong một lần hoặc nhiều lần, tùy theo nhu cầu.  

• Khách hàng vui lòng sử dụng dịch vụ với giá trị thấp hơn hoặc bằng giá trị của Phiếu Sử dụng 

dịch vụ. Trường hợp sử dụng dịch vụ có chi phí cao hơn giá trị của Phiếu, quý khách sẽ phải 

thanh toán phần chênh lệch cho Đại lý. 

• Giá trị của Phiếu Sử dụng dịch vụ đã bao gồm thuế VAT  

3. Hình ảnh minh họa của Phiếu Sử dụng dịch vụ: 

 

 
 

 
 

 

 
Phần thông tin của khách hàng dùng để 

Đại lý đối chiếu khi sử dụng dịch vụ 

Các coupon của Phiếu Sử dụng Dịch vụ sẽ được TFSVN ghi 

nhận trị giá và giá trị trước khi gửi CPN đến khách hàng  

-------------Hết-------------- 


