
 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN 

 

1. Truy cập website: www.sunrider.com.vn  hoặc truy cập ứng dụng zalo tìm trang Sunrider Việt 

Nam  

2.  Chọn sản phẩm và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn  

  Lưu ý:  

- Các đơn hàng đặt hàng chuyển khoản thanh toán ngay khi đặt hàng. Đối với đơn hàng 

cuối tháng, phải thực hiện chuyển khoản trước ít nhất 2 ngày. Nếu không đơn hàng sẽ 

được tính sang tháng mới. 

- Chi phí giao hàng 55.000 vnđ/đơn hàng. Đơn hàng COD phí 66.000 vnđ/ đơn hàng.  

Miễn phí với đơn từ 2.000.000vnd  

- Thời gian giao hàng 1-3 ngày làm việc sau khi nhận được xác nhận từ Công ty.  

- Nội dung chuyển khoảng ghi rõ mua hàng cho mã số VN... / đối với những đơn hàng có 

voucher cần ghi rõ nội dung và số tiền tương ứng với voucher đó.  

- Thông tin địa chỉ giao hàng, tên, số điện thoại người nhận phải cung cấp đầy đủ và chính 

xác để việc giao hàng được thuận lợi.  (Đơn hàng từ 2.000.000 được miễn phí giao hàng)  

- Ngày tính doanh số của đơn hàng được tính theo ngày đơn hàng được xử lý. 

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÔNG TY SUNRIDER VIỆT NAM 

Tên Người hưởng thụ : CÔNG TY TNHH NGƯỜI LÁI XE MẶT TRỜI  

Tài khoản người thụ hưởng: 99140775904 

Ngân hàng người hưởng thụ : Standard Chartered ( Viet Nam ) - CN TP.HCM 

 

Để được tư vấn , vui lòng liên hệ:  

☎ HCM: (+84) 28 3837 5969 

☎ HN: (+84) 24 3217 1510 

Email: hotrokhachhang@sunrider.vn 

CÔNG TY TNHH NGƯỜI LÁI XE MẶT TRỜI VIỆT NAM 

VP 1: Tầng M & 2, Tòa nhà Lam Giang, 167 – 173 Trần 
Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1 

VP2: Tầng 2, tòa nhà 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: (028) 3837 5969 – (024) 3217 1510 

http://www.sunrider.com.vn/

