BẢNG GIÁ BÁN TRỌN BỘ THIẾT BỊ DỊCH VỤ VNPT-TRACKING
1. Giá cước dịch vụ áp dụng cho KH lắp đặt mới
Nội dung gói cước dịch vụ

TT
1

Gói cước lắp đặt mới dịch vụ VNPT Tracking, bao gồm:

Đơn vị
Thuê bao/năm

Giá cước
2.990.000

Thiết bị giám sát hành trình TG102V đã được hợp chuẩn của
Bộ GTVT:
- Thẻ RFID lưu trữ thông tin lái xe
1.1

-

Đầu đọc thẻ RFID
Thẻ nhớ
Phụ kiện kèm theo

-

Bảo hành 12 tháng

1.2

Thẻ sim 4G với gói cước EZ10new đã kích hoạt

1.3

Bản quyền sử dụng phần mềm, khách hàng có thể theo dõi trực
tiếp hành trình xe trên website hoặc ứng dụng trên điện thoại,
máy tính bảng với hệ điều hành IOS, Android.

1.4

Lắp đặt

1.5

Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành trên toàn quốc

Thiết bị

Dịch vụ/năm

Bản quyền/năm
Lần
Dịch vụ/năm

2. Giá cước cho KH nâng cấp
TT
1

1.1

1.2

Nội dung gói cước dịch vụ
Gói cước nâng cấp dịch vụ VNPT Tracking, bao gồm:
Thiết bị giám sát hành trình TG102V đã được hợp chuẩn của
Bộ GTVT:
- Thẻ RFID lưu trữ thông tin lái xe
- Đầu đọc thẻ RFID
- Thẻ nhớ
- Phụ kiện kèm theo
- Bảo hành 12 tháng
Thẻ sim 4G với gói cước EZ10new đã kích hoạt

1.3

Bản quyền sử dụng phần mềm, khách hàng có thể theo dõi trực
tiếp hành trình xe trên website hoặc ứng dụng trên điện thoại,
máy tính bảng với hệ điều hành IOS, Android.

1.4
1.5

Lắp đặt
Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành trên toàn quốc

Đơn vị
Thuê bao/năm

Thiết bị

Dịch vụ/năm
Bản quyền/năm
Lần
Dịch vụ/năm

Giá cước
2.490.000

3. Gói cước gia hạn
TT
1
1.1

Nội dung gói cước dịch vụ
Gói cước duy trì dịch vụ VNPT Tracking, bao gồm:
Thẻ sim 4G với gói cước EZ10new đã kích hoạt

Đơn vị
Thuê bao/năm
Dịch vụ/năm

1.2

Bản quyền sử dụng phần mềm, khách hàng có thể theo dõi trực
tiếp hành trình xe trên website hoặc ứng dụng trên điện thoại,
máy tính bảng với hệ điều hành IOS, Android.

Bản quyền/năm

1.3

Hỗ trợ kỹ thuật dịch vụ

Dịch vụ/năm

Giá trên chưa bao gồm VAT

Giá cước
1.080.000

