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HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
GARMIN
GARMIN
GARMIN
AUTOMOTIVE
BIKER
TOPO 24K
Phí năm đầu
600.000
600.000
800.000
Bản đồ Việt Nam chi Tại 710 quận huyện, có khả năng tìm kiếm địa danh, địa chỉ. Dữ liệu
theo tiêu chuẩn Garmin US/EU hoạt động hoàn hảo trên mọi thiết bị
tiết đường giao thông
từ Garmin.
Thông minh, chọn Thông minh, định
Lập lộ trình
tuyến nhanh nhất tuyến theo đường Bao gồm định tuyến
hoặc gần nhất, tránh cho phép xe hai như Automotive hoặc
đường xấu, đường bánh, chọn sở thích Biker.
cấm. Tự hiệu chỉnh đường nhựa hay (Có thể chọn và thay
lại lộ trình. Phù hợp đường mòn, qua đổi mỗi khi update
các tiêu chuẩn của phà/đò và tuyến thú map)
Garmin Nuvi.
vị.
Bao gồm
Bao gồm
Không
POI cảnh báo
POI du lịch / Danh bạ /
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
MyPOI
Tuyến du lịch thú vị
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
Routingme.com
Bao gồm
Bao gồm
Bao gồm
TK tại GPSclub.vn
Luôn luôn miễn phí, nhanh nhất và đầy đủ nhất
Cập nhật tại Việt Nam
Luôn luôn sẵn sàng qua Email / Điện thoại / Fanpage
Hướng dẫn, hổ trợ
Không
Không
Bao gồm
Đường đồng mức 24K
200.000 đ / 1 năm *
Bản đồ Campuchia,
Miễn phí năm đầu tiên
Lào, Thái Lan
50.000 đ / 1 map / 1 năm
Bản đồ các quốc gia
(chỉ dành cho MEMBER)
còn lại tại Đông Nam Á
Phần mềm Mapsource /
Luôn bao gồm và tương ứng với gói bản đồ đã đăng kí.
BaseCamp
Luôn bao gồm và tương ứng với gói bản đồ Garmin đã đăng kí.
Dữ liệu Navitel
Không bao gồm chi phí key licsence của phần mềm Navitel. **
Kenwood
Garmin,
Đã bao gồm hổ trợ update firmware và tuỳ chỉnh cài đặt.
Honda GoldWing
Tải về bằng TK tại GPSclub.vn
Đóng gói file tải về
150.000 đ / thẻ micro-SD 4GB
Đóng gói thẻ nhớ
200.000 đ / thẻ SD 2GB
Bao gồm cước chuyển bưu điện tại Việt Nam
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* Bản đồ các quốc gia khác được cập nhật hàng năm. Nếu thành viên không đóng phí duy trì thì
bản đồ năm trước vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Riêng với Việt Nam, bản đồ cập nhật hàng tháng
và cung cấp đến thành viên mà không phải trả thêm bất cứ chi phí nào.
** Phần mềm Navitel (tải về từ Navitel.com dùng thử trong 1 tháng, phí license phần mềm tuỳ
vào nhà cung cấp và có thể thay đổi, hiện tại là $9.99 trên iOS và $14.9 trên Andriod.
GPSclub.vn cung cấp dữ liệu tương thích để chạy trên các phần mềm này chứ không can thiệp
hay thu về bất cứ lợi nhuận nào từ tiền license Navitel.

Nếu anh chị có thắc mắc, hay yêu cầu bản đồ không nằm trong liệt kê trên xin liên hệ trực tiếp
đến support@gpsclub.vn để được tư vấn, giải đáp.

www.GPSclub.vn

THANH TOÁN

1. Thanh toán bằng Paypal.
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
3. Thanh toán bằng Ngân lượng.
4. Thanh toán trực tiếp.
Paypal: thanh toán bằng các link đính kèm các bản đồ đặc trưng. Với bản đồ yêu cầu riêng,
support@gpsclub.vn sẽ phản hồi số tiền cần thanh toán cùng hướng dẫn chi tiết sau khi nhận
được yêu cầu. Thành viên cần cung cấp Unit ID để chúng tôi tạo tài khoản và hướng dẫn cập
nhật bản đồ. Tài khoản nhận tiền Paypal luôn là “trantin84@gmail.com”

Chuyển khoản: xin ghi rõ Unit ID / Loại bản đồ muốn mua trong nội dung chuyển tiền (xin ghi cẩn
thận và chính xác, chúng tôi không giải quyết cho trường hợp sai sót số Unit ID – để chắc chắn có thể
gửi hình chụp màn hình về support@gpsclub.vn ngay sau đó), và chuyển số tiền thanh toán đến một
trong các tài khoản sau:
TK Vietcombank 0071002732215 / TRAN TRUNG TIN / VCB Phú Thọ
TK NH Phương Đông 0008100002788008 / TRAN TRUNG TIN / OCB Tân Thuận
Trong vòng 4h làm việc, chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn truy cập và cách tải về, chép bản đồ. Thành viên có
thể yêu cầu Team Viewer để được hổ trợ qua PC.
Ngân lượng: khách hàng cần thêm sự tin cậy khi giao dịch có thể sử dụng chức năng “Thanh toán an
toàn” (hay “Thanh toán tạm giữ”) khi thanh toán bằng cách đường link và chúng tôi cung cấp. Người
nhận tiền tại Ngân lượng là “Trần Trung Tín / trantin84@gmail.com”.

Trực tiếp: nếu thành viên yêu cầu update bản đồ trực tiếp, xin hãy kiểm tra đầy đủ các chi tiết
sau đây trước khi thanh toán: 1/ Bản đồ đã hoạt động đầy đủ chức năng. 2/ CD chứa software,
firmware. 3/Biên nhận từ GPSclub.vn

* Với đóng gói “Thẻ nhớ”: Thành viên vẫn cần cung cấp trước Unit ID và địa chỉ sẽ nhận thẻ
nhớ. Thẻ nhớ được gửi qua đường bưu cục.
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GHI CHÚ

Sau khi xác nhận thanh toán, tài khoản GPSclub.vn sẽ được tạo ra và chúng tôi sẽ liên hệ thành
viên để hướng dẫn, cập nhật bản đồ và đảm bảo rằng các chức năng sẽ hoạt động.Đôi lúc cũng có
vài trục trặc ngoài ý muốn.
1. Không thể cập nhật bản đồ sau khi nhận account:
- Chúng tôi sử dụng Team Viewer để hổ trợ cập nhật.
- Thành viên có thể gửi máy về cho chúng tôi cập nhật và gửi lại (GPSclub.vn chịu phí 1 chiều
gửi).
2. Thanh toán sai, thiếu, dư:
- Khách hàng gửi dư số tiền yêu cầu, hoặc thanh toán sai: chúng tôi chuyển khoản ngược lại TK
đã chuyển, phí chuyển do khách hàng thanh toán.
- Khách hàng gửi thiếu số tiền yêu cầu, chúng tôi liên hệ thông báo và giải thích.

