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Kính gửi Quý khách hàng,

NGƯỜI
SỬ DỤNG

Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm của Roto Việt
Nam.
Ra đời cách đây hơn 80 năm tại Đức, Roto là một trong những nhà sản
xuất hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ phụ kiện cho cửa sổ & cửa đi
trên thế giới. Để tìm hiểu thêm về Roto, mời quý khách tham khảo thêm
thông tin tại website:
http://roto-frank.com.vn (Roto Vietnam)

ROTO
FRANK

http://roto-frank.com/en (Roto Worldwide)
Hệ thống sản phẩm của Roto gồm có:
•
•
•

CÔNG TY
SX CỬA

Phụ kiện cửa nhôm
Phụ kiện cửa nhựa
Hệ nhôm Rotoi với thiết kế đặc biệt cho thị trường Châu Á

Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0983500860 để được tư vấn trực tiếp

Người sử dụng
•Yêu cầu công ty sx cửa bổ sung điều khoản sử dụng hàng chính hãng trong
hợp đồng và có xác nhận được gửi trực tiếp từ VPĐD Roto về số lượng và
chủng loại phụ kiện được lắp đặt tại công trình.
•Liên hệ trực tiếp với VPĐD Roto để yêu cầu bảo hành sản phẩm trong
trường hợp Công ty sản xuất cửa không tiến hành bảo hành.

Công ty sản xuất cửa
•Tư vấn và thiết kế kiểu dáng cửa phù hợp với thiết kế của người sử dụng.
•Sản xuất cửa hoàn chỉnh được lắp phụ kiện của hãng Roto Frank theo yêu
cầu của người sử dụng.
•Bảo hành sản phẩm cho người sử dụng trong trường hợp sản phẩm bị lỗi.

Roto Frank
•Cung cấp vật tư phụ kiện kim khí cho đơn vị sản xuất cửa nhựa, cửa nhôm
tại thị trường Việt Nam.
•Hỗ trợ về kỹ thuật lắp đặt, bảo hành sản phẩm cho các Công ty sx cửa.
•Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi, Roto sẽ tiến hành gửi hàng để Công ty
thay thế ngay cho khách hàng, việc xác minh sản phẩm có được bảo hành
hay không sẽ được đánh giá sau.
•Hỗ trợ thông tin về sản phẩm và đảm bảo quyền lợi về bảo hành cho người
sử dụng.
•Cung cấp giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ hàng trực tiếp cho người sử dụng.

