Thanh toán - Vận chuyển

Cửa Hàng Vũ Ngọc - Mobile
- Địa chỉ : Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
- Điện thoại : (0241) 3821337 - Di động : 0979.913.808
- Email : vungocmobile@gmail.com

- Website : http://giaimadienthoai.com.vn
- Website: http://www.vungoc-mobile.com

Chú ý:
1- Đối với một số dòng máy có thể giải mã - mở mạng từ xa qua số IMEI (Các điện thoại bị
khóa vào mạng T-Mobile, Cingular, Vodafone, Orange, AT&T...). Quý khách có thể thanh
toán qua Ngân hàng (VietcomBank, Agribank...). Chi tiết về số tài khoản vui lòng xem
phía trên. Sau khi thanh toán xong, xin quý khách vui lòng báo cho cửa hàng biết qua
điện thoại bằng tin nhắn SMS hoặc gửi thư điện tử (Email). Trong đó ghi rõ: tên, số
điện thoại, số tài khoản ngân hàng, loại máy, số IMEI, mạng mà máy bị khoá
vào).
Sau khi nhắn tin xong xin quý khách chờ 1~15 ngày tùy theo loại máy và mạng,
cửa hàng sẽ gửi mã số để mở khóa mạng (code) và hướng dẫn giải mã qua email hoặc tin
nhắn SMS baclofène prix .
2 - Đối với một số dòng máy không thể giải mã - mở mạng từ xa (cần phải có máy tại cửa
hàng để giải mã - mở mạng). Quý khách vui lòng gửi máy đến cửa hàng bằng dịch vụ
chuyển phát nhanh Tín Thành (www.ttcvina.com), Hợp Nhất (www.hopnhat.vn) Bưu chính
Viettel (www.viettelpost.com.vn) hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh EMS của bưu điện Việt
Nam (www.vnpost.vn). Sau khi giải mã xong, cửa hàng sẽ gửi trả lại cho quý khách cũng
bằng EMS. Phí gửi do quý khách chịu (phí gửi là 30.000đ ~ 50.000đ) tùy theo trọng lượng,
xa hay gần, vui lòng cộng thêm vào tổng chi phí khi thanh toán hoặc tự thanh toán phí
vận chuyển khi nhận hàng.
3 - Đối với một số máy phải gửi đến cửa hàng để giải mã - mở mạng - dịch chuyển ngôn
ngữ - Repair boot - sửa lỗi.. quý khách chú ý đóng gói cẩn thận tránh hư hỏng trầy xước
vỏ hoặc màn hình máy trong quá trình vận chuyển, riêng Pin của máy hãy tháo rời gói
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riêng không để trong máy (Nếu để Pin trong máy hãy lấy miếng băng dính cách điện dán
vào điểm tiếp xúc của Pin với máy trước khi lắp Pin vào máy).

Vận chuyển
Quý khách hãy tự lựa chọn dịch vụ chuyển phát nhanh nào thuận tiện nhất khi phải
gửi máy đến cửa hàng để làm.
1 - Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS (Hãy đến bưu điện Việt Nam gần nhất của VIETNAM
POST)

Tra cứu hàng hóa chuyển phát nhanh VNPT

2 - Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS (Hãy đến điểm giao dịch của Viettel Post gần nhất)

Tra cứu hàng hóa chuyển phát nhanh Viettel

3 - Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế Tín Thành (TTC Express).
Website : http://www.ttcvina.com
Số điện thoại của Tín Thành tại một số tỉnh,thành phố trong cả nước
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