
QUY TRÌNH ĐỔI TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN 

Điều kiện trả hàng 

Các trường hợp đổi trả hàng hóa 

- Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm; 

- Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển; 

- Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, họa tiết, 

kiểu dáng v.vv...); 

- Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người 

bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm; 

- Sản phẩm có lỗi, rách hỏng mà Người bán không nhắc tới trong mô tả sản phẩm; 

- Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên CarX sẽ cần 

Người bán xác nhận lại những thoả thuận này). 

Lưu ý: 

- CarX khuyến khích Người mua và Người bán liên hệ trao đổi với nhau về các phát sinh 

liên quan đến đơn hàng để nhận được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

- CarX luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có 

quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và 

theo Điều khoản Dịch vụ của CarX. 

- Thời gian hoàn trả: Trong vòng 03 ngày sau khi nhận được hàng hóa hoặc sau khi nhận 

được dịch vụ. 

Quy trình đổi trả hàng hóa 

Bước 1: Gửi yêu cầu trả hàng và hoàn tiền  

Gọi điện thoại hoặc gửi email thông báo cho CarX về việc đổi trả hàng, nói rõ cụ thể tình 

trạng mà mình đang gặp phải, nếu như đó là do lỗi của người bán thì người bán sẽ hoàn 

toàn chịu trách nhiệm như đã cam kết. 

Bước 2: CarX xem xét yêu cầu trả hàng/hoàn tiền mà khách hàng gửi và trả lời trong thời 

gian 3 ngày làm việc 



Bước 3: Chuyển thông tin và yêu cầu trả hàng/hoàn tiền đến người bán (Đối tác) 

Bước 4: Người bán xác nhận với CarX hoặc tự thỏa thuận đồng ý cho Người mua trả 

hàng 

Bước 5: CarX xác nhận thỏa thuận trả hàng/hoàn tiền tới người mua. 
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