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HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG TEM ĐIỆN TỬ ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ 

BẢO HÀNH HÀNG VVP CHÍNH HÃNG- THÁI LAN  

DO CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ AN THÀNH  

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM 

 

Để giúp Quý Khách phân biệt hàng thật hàng giả VVP, Công ty An Thành xin gửi một số 

thông tin để kiểm tra tem như sau: 

1.Mô tả:Tem chống hàng giả và bảo hành điện tử của Công ty An Thành có màu sắc sắc nét, 

với phần cào tráng bạc. Tem vỡ, chống tái sử dụng nên chỉ sử dụng được một lần duy nhất khi bóc 

tem ra khỏi sản phẩm. 

2.Đặc điểm của tem:Có 02 thành phần chính 

 

                                                                                

 

 

Mã an ninh dưới lớp phủ cào để kiểm tra 

hàng chính hãng và kích hoạt bảo hành 

Mã Qr code truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

3. Cách kiểm tra thông tin như sau: 

Cách 1: Dùng Smartphone để quét mã QRcode kiểm tra hàng chính hãng 

Bước 1: Cào lớp phủ cào trên tem hiển thị mã An Ninh. 

Bước 2 : Dùng điện thoại thông minh có ứng dụng quét Qr code để quét mã   

Bước 3: Điền đầy đủ vào Thông tin truy xuất để kích hoạt thông tin bảo hành điện tử 
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Bước 4: Hệ thống sẽ thông báo về kết quả truy xuất cho thông tin sản phẩm chính Hãng hay 

không và bắt đầu kích hoạt thời gian bảo hành sản phẩm 

     

 

CẢNH BÁO: Đối với mỗi sản phẩm sẽ đều được đánh số thứ tự mỗi lần quét mã. Nếu số lần được 

quét cho 1 sản phẩm từ lần 2 trở đi hệ thống sẽ gửi thông tin cảnh báo tới Quý khách như sau: 
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Tuy nhiên, nếu quét từ lần thứ  5 trở đi hệ thống sẽ gửi thông tin cảnh báo như hình bên dưới 

tới Quý Khách. Lúc đó xin Quý Khách hãy liên hệ trực tiếp tới Hotline của công ty theo số: 

0934.507.228/ 0927.091.983 để được tư vấn truy xuất lại nguồn gốc sản phẩm.  

 

 

Cách 2:Dùng hình thức nhắn tin để kiểm tra hàng chính hãng và bảo hành điện tử 

Bước 1:Cào lớp tráng bạc chính giữa trên tem 

Bước 2: Soạn tin nhắn theo cú pháp: TCG AT MAPIN GỬI 8077 

Trong đó MAPIN chính là mã số phía sau lớp tráng bạc. Mỗi một tin nhắn sẽ được tính phí là 

1.000đ/tin nhắn 

Bước 3: Tổng đài 8077 sẽ gửi lại thông tin phản hồi về sản phẩm. Xác nhận sản phẩm có nguồn gốc 

đúng hàng chính Hãng hay không 
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CẢNH BÁO: 

- Nếu khi nhập mã phủ cào lần đầu mà tổng đài trả về kết quả: Mã số của Quý khách đã được 

kiểm tra như bên dưới, vui lòng liên hệ lại với Công ty An Thành theo số hotline: 0934.507.228 / 

0927.091.983 để được truy xuất lại mã bảo hành sản phẩm. 

 

Công ty An Thành chỉ sử dụng duy nhất một cú pháp nhắn tin để kích hoạt bảo hành điện tử là TCG 

AT MAPIN GỬI 8077 và bảo hành dựa trên số điện thoại đã sử dụng để kích hoạt bảo hành. Vì vậy 

Quý khách hàng lưu ý nhập đúng cú pháp và đúng số điện thoại của mình để được đảm bảo quyền lợi 

bảo hành của sản phẩm.  

Bên cạnh đó, Công ty An Thành có hệ thống lưu trữ dữ liệu để kiểm tra và đối chiếu thời gian 

xuất xưởng của sản phẩm giúp quá trình bảo hành đúng hàng, đúng sản phẩm mà công ty phân phối. 

Công ty An Thành một lần nữa xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã đồng hành và tin 

dùng sản phẩm của công ty chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ AN THÀNH 

Văn phòng giao dịch:  Lô 161-162 khu dịch vụ 6 - Xa La - Hà Đông - Hà Nội. 

Điện thoại:   0243.756.4324 

Showroom:   175 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại showroom: 0243.382.2988 

Cửa hàng:   51 Thuốc Bắc - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Điện thoại cửa hàng:  0243.266.8554 

Website:  www.anthanhvvp.vn 


