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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
Roto Frank là công ty sản xuất phụ kiện cửa hàng đầu thế giới có xuất xứ từ Đức. Các sản phẩm
của Roto tại thị trường Việt Nam đều được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu, bảo hành 1 đổi 1 về
tính năng vận hành 10 năm trên thế giới.
Hệ thống sản phẩm của Roto bao gồm:
- Phụ kiện cửa nhựa: Phù hợp với đa số các loại profile trên thị trường như Conch, Shide,
Rehau,…
- Phụ kiện cửa nhôm: Phù hợp với hệ nhôm RotoI, Xingfa55, SW.
Do đặc thù profile nhôm có nhiều loại & biến thể khác nhau, nên để chính xác, Quý khách hàng
có thể gửi mặt cắt hệ nhôm để kỹ thuật Roto kiểm tra sự phù hợp với phụ kiện.
- Hệ nhôm RotoI: Loại có cầu và không cầu cách nhiệt.
Về chính sách bán hàng của Roto Việt Nam:
- Đối với khách hàng là người sử dụng trực tiếp: Roto là nhà cung cấp phụ kiện cửa cho các đơn
vị lớn như EuroWindow, LifeWindow, EBM, Sado group,... Do đó, khách hàng có thể liên hệ
với các đơn vị sản xuất cửa & yêu cầu họ báo giá cửa có sử dụng phụ kiện của Roto để được biết
giá thành phẩm.
- Đối với khách hàng là các đơn vị gia công sản xuất cửa xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Roto
để được tư vấn. Mức chiết khấu tùy thuộc vào giá trị đơn hàng. Với các dự án đặc biệt, khối
lượng lớn, Roto có chính sách giá riêng.
- Khách hàng tùy theo nhu cầu và dự kiến sản lượng hàng năm, có thể cam kết doanh số với Roto
để được hưởng ưu đãi chiết khấu theo năm nếu đạt được cam kết.

