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Chính sách bảo hành 

 

 

Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của CARLCARE 

Thương hiệu TECNO Quy trình Bảo hành 

Ngày phát hành Tháng 6, 2021 Quốc gia Việt Nam 

 

I. MỤC TIÊU 
 
Mang đến dịch vụ chất lượng cho tất cả khách hàng của TECNO 
 

II. CHÍNH SÁCH 
 
Để tiêu chuẩn hóa quy trình bảo hành cho tất cả các sản phẩm TECNO tại Việt Nam. 
 

III. THỜI HẠN BẢO HÀNH CÁC SẢN PHẨM 
 
 

1. TECNO: 
 
 TECNO cung cấp chính sách 30 ngày đổi máy lỗi chức năng do nhà sản xuất (máy lỗi khi mở 

hộp) và thời hạn bảo hành 13 tháng cho tất cả các sản phẩm TECNO. Áp dụng trên toàn kênh 
chuỗi, đại lý, cửa hàng bán lẻ, khách lẻ. 
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Tình trạng 
Thời hạn  
bảo hành 

Mô tả Giải pháp Lưu ý Tiền công Linh kiện Chú ý 

DOA (Dead 
on arrival) 

30 ngày 
Lỗi chức năng do 
nhà sản xuất 

Đổi mới 
Full box 

Trong vòng 30 ngày tính từ ngày 
kích hoạt trên hệ thống hoặc ngày 
bán cho khách, tùy thời gian nào 
đến trước. 

Miễn phí Miễn phí 

Hộp còn nguyên vẹn, không cũ, móp, xướt, 
đủ 2 tem IMEI dán hộp,trùng IMEI máy. 
Sản phẩm lỗi gửi về nhà phân phối kiểm 
tra và đổi mới. Quý khách vui lòng giữ hóa 
đơn, hộp và phụ kiện đi kèm 

DAP( Dead 
after arrival) 

Không hổ trợ 
DAP cho các 
mẫu bán 
trong 2021 

Lỗi chức năng sau 
thời gian kích 
hoạt 

 

 

  

 

  

  

Còn bảo 
hành 

101 ~ 395 ngà
y 

Lỗi chức năng do 
nhà sản xuất 

Sửa chữa   Miễn phí Miễn phí  Bảo hành 13 tháng 

Hết hạn bảo 
hành 

1 ~ 395 ngày 

Vô nước / hư 
hỏng do người 
dùng/ Rách tem 
bảo hành /… và 
các lỗi không phải 
do nhà sản xuất. 

Sửa chữa Nếu còn sửa được. Trả phí Trả phí   

Hết hạn bảo 
hành 

Từ ngày 396 Lỗi chức năng. Sửa chữa Nếu còn sửa được Trả phí Trả phí   

2. Thời hạn bảo hành phụ kiện theo máy: 
 

 Thời gian bảo hành cho phụ kiện theo máy của các sản phẩm TECNO là 6 tháng. Các loại phụ kiện theo máy gồm: pin rời, củ sạc, dây 
sạc USB, tai nghe. Riêng pin theo máy (không thể tháo rời) thì bảo hành theo hạn bảo hành của máy. 

 

3. Thời hạn bảo hành cho linh phụ kiện thay thế,mua thêm 
 

 Đối với các trường hợp thay thế linh kiện ngoài bảo hành hoặc mua thêm phụ kiện mới, thời gian bảo hành như sau: 
- Linh kiện thay thế cho máy ngoài bảo hành: áp dụng bảo hành 01 tháng cho các linh kiện thay thế máy ngoài bảo hành. 
- Phụ kiện mua thêm: áp dụng bảo hành 01 tháng cho tất cả phụ kiện khách hàng mua thêm. 

 

4. Thời hạn bảo hành cho các loại phụ kiện khác: 
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 Thời gian bảo hành cho phụ kiện của TECNO là 180 ngày. Các loại phụ kiện bao gồm: Tai nghe không dây âm thanh nổi chân 
thực, Tai nghe không dây, tai nghe có mic không dây, tai nghe, loa Bluetooth, bộ sạc, sạc dự phòng, cáp dữ liệu, gậy 
tự sướng, gậy chụp ảnh tự sướng không dây…. 

 

IV. CÁC CẤP ĐỘ BẢO HÀNH 
 

Phân loại khách 
hàng 

Thời gian phản hồi 
(Kể từ khi nhận được 

sản phẩm) 

Cấp độ 1 
Thời gian hoàn thành dự kiến 

(Kể từ khi nhận được sản 
phẩm) 

Cấp độ 2 
Thời gian hoàn thành dự kiến 

(Kể từ khi nhận được sản 
phẩm) 

Cấp độ 3 
Thời gian hoàn thành dự kiến 

(Kể từ khi nhận được sản 
phẩm) 

Chi tiết 
Đổi mới, các lỗi về: phần mềm, 
micro, bộ thu phát tín hiệu. 

Lỗi bo mạch, màn hình, 
camera, … 

Các trường hợp đặc biệt. 

Khách hàng trực 
tiếp đến TTBH 

Ngay lập tức 
Phản hồi trực tiếp cho khách 
hàng dựa vào tình hình thực tế. 

Phản hồi trực tiếp cho khách 
hàng dựa vào tình hình thực tế. 

Phản hồi trực tiếp cho khách 
hàng dựa vào tình hình thực tế. 

Khách hàng gửi qua 
bưu điện 

Trong vòng 24 tiếng 
(bằng điện thoại / tin 
nhắn / email /…  

Trong vòng 3 ngày làm việc. Trong vòng 7 ngày làm việc. Trong vòng 10 ngày làm việc. 

V. NGÀY BẮT ĐẦU TÍNH BẢO HÀNH 
 

 Kiểm tra Bằng chứng mua hàng (hóa đơn hoặc biên lai) để đánh giá quá trình bảo hành. 
- Kiểm tra xem liệu bằng chứng mua hàng có hợp lệ hay không, nếu không đáp ứng được các điều kiện dưới đây, xem như bằng chứng 

mua hàng không hợp lệ. 
• Bằng chứng mua hàng  phải được in và phát hành bởi nhà bán lẻ hoặc nhà phân phối hợp pháp. 
• IMEI của sản phẩm, Ngày mua hàng, Tên người bán hàng và giá trị đơn hàng phải được thể hiện trên bằng chứng mua hàng, không 

được chỉnh sửa hoặc thay thế trên bằng chứng mua hàng. 
- Nếu bằng chứng mua hàng hợp lệ, kiểm tra liệu rằng ngày mua hàng (cũng chính là ngày bắt đầu tính bảo hành) trên bằng chứng mua 

hàng có nằm trong thời hạn bảo hành hay không. Ví dụ: Đối với sản phẩm điện thoại, nếu nằm trong 13 tháng, thì nằm trong thời hạn 
bảo hành, nếu không nằm trong thời hạn này nghĩa là đã hết hạn bảo hành.  

- Nếu bằng chứng mua hàng không hợp lệ hoặc không thể chứng minh được, chọn một trong các phương án sau để xác định ngày bắt đầu 
tính bảo hành, và đánh giá sản phẩm còn nằm trong thời hạn bảo hành hay không. Nếu các phương án dưới đây không thể xác định 
được ngày bắt đầu tính bảo hành, sản phẩm được xem là đã hết bảo hành vì lý do không thể chứng minh được giấy tờ bằng chứng mua 
hàng hợp lệ. 
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1. Kiểm tra ngày kích hoạt sản phẩm cũng đồng thời là ngày bắt đầu tính bảo hành 
 
 Kiểm tra theo địa chỉ website sau đây: http://crmsz.tecnooa.com:6600/imeiValidate? Or http://rpt.transsion.com:6600/imeiValidate  

 

2. Kiểm tra Serial Number (S/N) để xác định ngày bắt đầu tính bảo hành 
 

 Ngày bắt đầu tính bảo hành sẽ là ngày cuối cùng của tháng sản xuất sản phẩm + 3 tháng. 
- Ví dụ: Tháng sản xuất sản phẩm là tháng 1, 2015; vì vậy ngày bắt đầu tính bảo hành là ngày 30, tháng 4, 2015. 

http://crmsz.tecnooa.com:6600/imeiValidate
http://rpt.transsion.com:6600/imeiValidate
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Ký tự Giải thích ký tự Ví dụ 

Ký tự đầu tiên Mã số năm, đại diện cho năm sản xuất sản phẩm. F là năm 2016, G là năm 2017 (Xem chi tiết 
bảng bên dưới) 

Ký tự thứ 2 Mã số tháng, đại diện cho tháng sản xuất sản phẩm. 1 là tháng 1, X là tháng 10 (Xem chi tiết bảng 
bên dưới) 

Ký tự thứ 3 và 
thứ 4 

Mã số phần mềm, đại diện cho phiên bản phần mềm của nhà sản xuất. N1 là phiên bản N1 

 Chú thích: Chi tiết mã số năm và mã số tháng 
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Mã số năm Năm Mã số tháng Tháng 

A 2011 1 Jan:1 

B 2012 2 Feb:2 

C 2013 3 Mar:3 

D 2014 4 Apr:4 

E 2015 5 May:5 

F 2016 6 Lun:6 

G 2017 7 Jul:7 

H 2018 8 Aug:8 

I 2019 9 Sep:9 

J 2020 X Oct:10 

K 2021 Y Nov:11 

L 2022 Z Dec:12 

 

VI. CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI BẢO HÀNH HOẶC SỬA CHỮA TÍNH PHÍ 
 
- Sản phẩm không có tem bảo hành khi sửa chữa lần đầu tiên. 
- Sản phẩm bị hư do thiên tai, hỏa hoạn, lụt lội, sét đánh, côn trùng, động vật vào. 
- Sản phẩm được đặt nơi bụi bẩn, ẩm ướt, bị vào nước, bị thấm nước. 
- Sản phẩm bị biến dạng do tác động nhiệt, tác động bên ngoài. 
- Sản phẩm có vết mốc, rỉ sét hoặc bị ăn mòn, oxy hóa bởi hóa chất. 
- Sản phẩm bị hư do dùng sai điện thế và dòng điện chỉ định. 
- Khách hàng gây nên những khuyết tật như biến dạng, nứt vỡ, trầy xước. 
- Sản phẩm lắp đặt, sử dụng không đúng theo hướng dẫn gây ra hư hỏng. 
- Sản phẩm bị thay đổi, sửa chữa không thuộc các Trung Tâm Bảo Hành của Carlcare hoặc các trung tâm bảo hành do Carlcare ủy quyền. 
- Sản phẩm không mua từ nguồn phân phối chính thức của Itel-Infinix-Tecno tại Việt Nam. 
- Sản phẩm hết hạn bảo hành. 
- Sản phẩm hư hỏng do sử dụng phụ kiện không chính hãng: pin,bộ sạc,tai nghe,… 
- Tự ý sửa chữa máy hoặc sử dụng các phần mềm không chính hãng. 

 

VII. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 
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 Lưu ý quan trọng: việc thẩm định lỗi chức năng do nhà sản xuất chỉ được thực hiện bởi trung tâm bảo hành ủy quyền của Carlcare. Đại lý, 
cửa hàng bán lẻ nếu đổi máy trước cho khách mà chưa qua thẩm định  thì sẽ phải chịu mọi tổn thất, rủi ro xảy ra nếu có. 

 

VIII. LƯU ĐỒ ĐỔI MÁY BỊ LỖI CHỨC NĂNG DO NHÀ SẢN XUẤT 

 

 

Diễn giải: kênh chuỗi, đại lý, shop gửi máy cho trung tâm bảo hành để thẩm định lỗi chức năng do nhà sản xuất. Nếu máy đúng là có lỗi phần 

cứng do nhà sản xuất thì trung tâm bảo hành sẽ ra biên bản xác nhận lỗi chức  năng do nhà sản xuất. Sau đó TTBH sẽ gửi trả máy lỗi về nhà phân 

phối. Nhà phân phối sẽ làm việc trực tiếp cùng kênh chuỗi, đại lý, shop để cấn trừ công nợ hoặc đổi máy mới khác. 

 Chú ý: 
 

- Lỗi phụ kiện: chỉ thay thế phụ kiện;  
- Lỗi phần mềm: chỉ nâng cấp phần mềm. 

 
 

IX. TRUNG TÂM BẢO HÀNH. 
 

 
 Truy cập website để biết thông tin chi tiết về hệ thống các trung tâm bảo hành TECNO được ủy quyền bởi Carlcare: 

https://www.carlcare.com/global/service-center/map  

Cửa hàng 
bán lẻ

Nhà phân phối 
(đại lý)

Trung tâm 
bảo hành 

Hãng TECNO

Hộp Nguyên Kiện Hộp Nguyên Kiện 

https://www.carlcare.com/global/service-center/map
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AUTHORIZED SERVICE CENTER 

ĐỊA CHỈ: HỒ CHÍ MINH 

264 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10 

See Map > 

Số điện thoại: 1900 636 039 – (028) 7303 6036 – 0902 778 171 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

AUTHORIZED SERVICE CENTER 

ĐỊA CHỈ: HỒ CHÍ MINH 

324/26 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh 

See Map > 

Số điện thoại: 0938 880 967 -  0902 565 066 - 028 7777 0118 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

 AUTHORIZED SERVICE CENTER 

ĐỊA CHỈ: HÀ NỘI 

Số 25 Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

See Map > 

Số điện thoại: 0936 168 255 – 1900 0118 

THỜI GIAN:  

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

AUTHORIZED SERVICE CENTER 

ĐỊA CHỈ: NGHỆ AN 

84 Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An  

See Map > 

Số điện thoại: 0943074789 - 0945873456 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

AUTHORIZED SERVICE CENTER 

ĐỊA CHỈ: ĐÀ NẴNG 

Tầng 3- 86 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng 

See Map > 

Số điện thoại: 0902583866 hoặc 19000118 Bấm phím 4 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

 AUTHORIZED SERVICE CENTER 

ĐỊA CHỈ: ĐÀ NẴNG 

151 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

See Map > 

Số điện thoại: (0236) 730 6039 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

https://goo.gl/maps/nvD9GhX4utMeNtHF8
https://goo.gl/maps/nvD9GhX4utMeNtHF8
https://goo.gl/maps/6sQgjSbLJgeeD7Ly9
https://goo.gl/maps/RCGM2AzFtVLcSeaa7
https://goo.gl/maps/RCGM2AzFtVLcSeaa7
https://goo.gl/maps/bhKojWAdy4sPdMQF9
https://goo.gl/maps/bhKojWAdy4sPdMQF9
https://goo.gl/maps/VaUkVUzaWt8G9Zsn8
https://goo.gl/maps/VaUkVUzaWt8G9Zsn8
https://goo.gl/maps/xDyGngxXgx1WVwM59
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COLLECTION POINT 

ĐỊA CHỈ: CÀ MAU 

12 - 14 Trưng Nhị, Phường 5, TP. Cà Mau 

See Map > 

Số điện thoại: 0903653383 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

 

  

AUTHORIZED SERVICE CENTER 

ĐỊA CHỈ: CẦN THƠ 

174 Võ Văn Kiệt, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ 

See Map > 

Số điện thoại: (0292) 625 0555 -0939138678 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

COLLECTION POINT 

ĐỊA CHỈ: ĐẮK LẮK 

122 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Mê Thuột 

See Map > 

Số điện thoại: 0869147147 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 COLLECTION POINT 

ĐỊA CHỈ: BẠC LIEU 

8 Hai Bà Trưng, Phường 3, TP. Bạc Liêu 

See Map > 

Số điện thoại: 0834379379 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

COLLECTION POINT 

ĐỊA CHỈ: BẮC GIANG 

241 - 243 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang  

See Map > 

Số điện thoại: 02043855645 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 COLLECTION POINT 

ĐỊA CHỈ: THANH HÓA 

31 Tuệ Tĩnh, Phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa 

See Map > 

Số điện thoại: 0981021789 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

https://goo.gl/maps/mvWdyHiGv8DjDEMu9
https://goo.gl/maps/TJ7bPH4beC8Gp8oq8
https://goo.gl/maps/TJ7bPH4beC8Gp8oq8
https://goo.gl/maps/dxYoarryQVTMpUnXA
https://goo.gl/maps/Vm3x82W1WTNf4rn56
https://goo.gl/maps/LJuHLbdRPiXpjD5f8
https://goo.gl/maps/PxSf5tnyH182TmBE9
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COLLECTION POINT 

ĐỊA CHỈ: ĐIỆN BIÊN 

760 Võ Nguyên Giáp, Tổ 3, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên 

Phủ  

See Map > 

Số điện thoại: 0982430999 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

 COLLECTION POINT 

ĐỊA CHỈ: PHÚ YÊN 

183 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP. Tuy Hòa 

See Map > 

Số điện thoại: 02573811911 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

COLLECTION POINT 

ĐỊA CHỈ: QUẢNG BÌNH 

360 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới  

See Map > 

Số điện thoại: 0934933773 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

 COLLECTION POINT 

ĐỊA CHỈ: QUẢNG TRỊ 

75 Đặng Dung, Phường 2, TP. Đông Hà  

See Map > 

Số điện thoại: 0888193333 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

COLLECTION POINT 

ĐỊA CHỈ: TÂY NINH   

481 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 6, Phường 3, TP. Tây 

Ninh 

See Map > 

Số điện thoại: 0908462733 

THỜI GIAN:  

 Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 COLLECTION POINT 

ĐỊA CHỈ: ĐỒNG THÁP 

149A Đường 30/4, Phường 1,TP. Cao Lãnh 

See Map > 

Số điện thoại: 0939997386 

THỜI GIAN: 

Thứ hai đến thứ bảy: 08:00 - 17:30 

 

 

https://goo.gl/maps/1e1YdaXsSo7Y6sYD9
https://goo.gl/maps/rvYJ4iX8fqUHaroi9
https://goo.gl/maps/zoU79aMfBmq9UCic8
https://goo.gl/maps/himYeLrQyaxTAzue9
https://goo.gl/maps/Fj6bQooNsNBMCRXJ6
https://goo.gl/maps/FL6oGfQsrG76DKDz5

