
PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG PIAGGIO LÀ GÌ? 
Phụ tùng chính hãng là phụ tùng được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của của Tập đoàn Piaggio và các nhà 
cung cấp ở trong và ngoài nước theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của Tập đoàn Piaggio. Phụ tùng chính hãng 
có cùng tiêu chuẩn chất lượng với phụ tùng được lắp trên xe Piaggio/Vespa nguyên bản tại nhà máy. Phụ tùng 
chính hãng có các đặc điểm: 

• • Bao bì tiêu chuẩn với tem nhãn được cung cấp bởi Piaggio Việt Nam 
• • Được cung cấp qua hệ thống đại lý và dịch vụ do Piaggio Việt Nam ủy nhiệm 

 

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG 
PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG 
 
Cùng tiêu chuẩn chất lượng và lắp ráp với các linh kiện khác trên xe 
Độ bền và độ tin cậy cao do được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao của Tập đoàn Piaggio 
Có độ chính xác cao khi lắp ráp trên xe 
Giúp xe hoạt động ổn định và an toàn 
Đảm bảo yếu tố thẩm mỹ của xe Piaggio/Vespa cũng như các tính năng kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

 

CÁCH NHẬN BIẾT PHỤ TÙNG CHÍNH HIỆU 
Phụ tùng chính hiệu được cung cấp tại các điểm dịch vụ do Piaggio Việt Nam ủy nhiệm với bao bì đóng gói và 
tem nhãn theo quy chuẩn của Tập đoàn Piaggio. Phụ tùng phải còn nguyên đai nguyên kiện trong túi hoặc hộp với 
tem chính hãng. 
Khách hàng có quyền yêu cầu đại lý cho xem phụ tùng trước khi thay thế. Nếu khách hàng có nghi ngờ về việc 
đại lý sử dụng phụ tùng không chính hiệu, xin vui lòng liên hệ với hotline của Piaggio Việt Nam theo số 1800-
5555-85 

 

TEM PHỤ TÙNG CHÍNH HIỆU 
Phụ tùng đóng gói tại Piaggio Việt Nam 

 



Phụ tùng nhập khẩu 

 

 
MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁC PHỤ TÙNG CHÍNH 
HIỆU CỦA PIAGGIO 
Phụ tùng trong hộp

 

 

 

 



Phụ tùng trong bao gói 

 

Phụ tùng lớn 

 
* Giá trên được cập nhật vào tháng 7.2016 và đã bao gồm VAT 
	


