




Điều Kiện Thương mại:

Sản phẩm mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, cam kết chính hãng.

Quý khách vui lòng Liên hệ Vken để có báo giá chính xác của từng ngày.

Giao hàng trong vòng 02 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng hoặc xác nhận đơn đặt hàng.

Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Dịch vụ sau bán hàng:

Mọi chi tiết về thông số kỹ thuật của thiết bị, Quý khách vui lòng liên hệ tới VKEN : 

0904 954 981

CATALOGUES

VKEN chúng tôi trân trọng gửi tới Quý Khách Hàng một số thông tin về sản phẩm do VKEN cung cấp, chúng tôi cam kết hàng bán 

ra thị trường đều là chính hãng chất lượng cao. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách . Xin cảm ơn !

Kính chào Quý Khách Hàng !

VKEN xin cam kết với Quý Khách hàng trong thời hạn bảo hành thiết bị, công ty miễn phí bảo hành trong thời gian bảo hành . Trong 

trường hợp thiết bị gặp sự cố, Vken sẽ nhánh chóng cử cán bộ kỹ thuật khắc phục trong vòng 02h kể từ khi nhận được thông báo 

của Khách hàng ! 

Giới Thiệu về Vken : Vken Chuyên cung cấp: Các giải pháp an ninh giám sát, kiểm soát ra vào , quản lý nhân sự,hệ thống kiểm 

soát ra vào tòa nhà.... cho các công trình, toà nhà, dự án lớn. VKEN Company luôn đảm bảo cung cấp đến khách hàng các sản 

phẩm chính hãng với chất lượng tốt nhất, đáp ứng nền tảng công nghệ mới với giá cả phải chăng nhất.

Hotline:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 
 

Địa chỉ: Tầng 5 - Số 184 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân- Hà nội 
Tel: 0904 954 981  Email: info@vken.vn 

MST: 0101219662 

Website: www.Vken.vn 

http://vken.vn/
http://vken.vn/
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