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TEM CHỐNG HÀNG GIẢ 

TRÊN SẢN PHẨM              CHÍNH HÃNG

VỊ TRÍ DÁN TEM

    Nhằm tăng cường nhận dạng hàng chính hãng, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 
Công ty CADIVI áp dụng tem Chống Hàng Giả lên sản phẩm dây cáp điện CADIVI chính hãng.

Ÿ Dây dân dụng (cuộn 100 mét): Tem được dán ở phần cuối nhãn.

Ÿ Cáp điện (bao gồm cả cáp trần) đánh cuộn (bành): vị trí dán tem nằm tại đầu cáp bên 
trong hoặc bên ngoài, không dán lên bao nylon.

Ÿ Cáp điện (bao gồm cả cáp trần) đánh vào ture: vị trí dán tem tại đầu cáp phía bên ngoài, 
không dán lên bao nylon.

Ÿ Lưu ý: 

Đối với cáp trần, tem vỡ của CADIVI được dán lên cáp trước, sau đó dán tem chống hàng giả 
lên tem vỡ.

   Tem chống hàng giả là loại tem hologram 7 màu phản quang đã được đăng ký quyền sở 
hữu trí tuệ và bảo hộ bản quyền tác giả theo luật Sở hữu trí tuệ, được dán trên sản phẩm 
CADIVI.
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- Dùng điện thoại thông minh để quét mã QR code.
- Kết quả sẽ truy cập vào trang web http://cadivi-vn.com/vn/chong-hang-
gia.html

- Cào lớp tráng bạc trên tem để lấy mã số xác thực.
- Nhắn tin theo hướng dẫn và cú pháp        được in trên tem chống hàng giả.

HOLOGRAM AUTHENTICATION STICKERS ON                    PRODUCTS

Việt Nam
Vietnam

Hoa Kỳ
The USA

Australia
Australia

Trung Quốc
China

Thái Lan
Thailand

Philippines
The Philippines

Campuchia
Cambodia

Myanmar
Myanmar

TRADE MARK HAS BEEN REGISTERED IN

NHÃN HIỆU               ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CÁC QUỐC GIA
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