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CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT
NHẬP KHẨU VIỆT HOA

KHUYẾN CÁO
(V/v: Xâm phạm nhãn hiệu Pentax-Italy đã được pháp luật bảo hộ tại Việt Nam)
Kính gửi: Quý khách hàng
Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều đơn vị phân phối, cung cấp hàng giả, hàng nhái thương hiệu máy
bơm Pentax - Italy rất tinh vi từ hình dáng, mẫu mã, tem mác , giấy tờ. Việc này gây nhầm lẫn cho khách hàng,
người tiêu dùng, công chúng, cơ quan quản lý nhà nước ……về nguồn gốc hàng hóa, làm ảnh hưởng không tốt
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi và công tác phát triển thương hiệu xây dựng hình ảnh PentaxItaly. Vậy chúng tôi thay mặt thương hiệu Pentax - Italy tại Việt Nam gửi tới Quý khách hàng một số những
đặc điểm phân biệt hàng chính hãng và hàng giả, nhái như sau :
1.1

\

Tất cả các sản phẩm Pentax- Italy chính hãng khi xuất kho đều được dán tem chống hàng giả do Công ty
CP Phát Triển Khoa học Công Nghệ ViNa (Viết tắt Vina CHG) thuộc Bộ công an cấp. Trên tem chống hàng giả
có đầy đủ thông tin như Logo Pentax, mã số bảo hành và khách hàng có thể kiểm tra hàng chính hãng bằng
cách cào lớp tráng bạc để lấy mã an ninh rồi nhắn tin SMS theo cú pháp CHG_PEN_ mã an ninh gửi 8077
hoặc check mã barcode tất cả đều hiển thị thông tin nhà nhập khẩu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất
nhâp khẩu Việt Hoa, khi chiếu tia cực lên tem sẽ hiển thị Logo Pentax nổi.
1.2.

Giấy tờ CO,CQ, Packing list, Serinumber rõ ràng, sắc nét; đầy đủ số Invoice, seri của từng sản phẩm và
được ký, đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu Tư thương mại và Xuất nhập
khẩu Việt Hoa.
1.3

Tất cả thông tin như : Logo Pentax, xuất xứ “ Made in Italy”, trang web của hãng
www.pentax-pumps.com được in trực tiếp lên vỏ thùng.

1.4

Dán đầy đủ tem phụ của nhà nhập khẩu là Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhâp khẩu Việt Hoa,
rõ ràng model, seri ngoài vỏ thùng trùng khớp với tem mác được đóng, dán trên máy bơm ( hình ảnh ).
1.5

Tem mác trên bơm đặt cạn và bơm nước thải Công nghiệp dòng DMT, DVT, DCT…Từ năm 2019 sẽ có
dạng màu đen, được in tự động bằng Lazer thể hiện rõ model, Q, H, seri, date của từng sản phẩm (Q, H trên tem
trùng khớp với Catalogue ). Seri trên máy bơm trùng khớp với vỏ thùng và CO, CQ. Đặc biệt trên tem mác có
in barcode. Khi dùng smart phone check sẽ hiện ra số seri trùng khớp với giấy tờ thông tin ngoài vỏ thùng
Tem mác trên bơm chìm loại thân Inox, nhựa là loại tem dán dầu, mặt trong tráng bạc, không bị phai trên
nước,có barcod
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Hoa với mong muốn khách hàng mua đúng hàng
chính hãng rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng.
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