


Bước 1
• Truy cập website : www.lg.com/vn.

Bước 2
• Sử dụng email và thông tin cá nhân để đăng ký thành viên.

Bước 3

• Lựa chọn:

• “Tôi đồng ý với chính sách bảo vệ dữ liệu” và “Tôi muốn nhận thông tin 
cập nhật và các chương trình khuyến mại từ LG Electronics Việt Nam”

• Chọn “Đăng ký”

Bước 4
• Truy cập email

• Click vào link xác nhận đăng ký tài khoản

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN LG.COM/VN

NHẬN NGAY QUÀ TẶNG SIÊU HẤP DẪN KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

http://www.lg.com/vn


HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP LÊN THÀNH VIÊN VIP SAU KHI ĐÃ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH CÔNG

Bước 1: Bấm vào “Đăng nhập”

Bước 2: Nhập email đã đăng ký thành công và bấm “Đăng nhập”

Bước 3: Bấm vào “Hãy nhấn vào đây để nâng cấp tài khoản của bạn”

Bước 4: Nhập mã “LG03” và bấm “Xác nhận”

Bước 6: Bạn cần đăng nhập lại lần nữa, thấy biểu tượng VIP là thành công.

Click here

Click here

Click here

Bước 5: Chọn Đồng ý các điều khoản và Tham gia chương trình VIP

Click here

LG03



THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thông tin chung:

 Hàng chính hãng, bảo hành toàn quốc.

 Kích hoạt bảo hành điện tử sau 14 ngày kể từ ngày nhận hàng.

 Giao hàng miễn phí toàn quốc từ 03 đến 07 ngày sau khi thanh toán đặt hàng thành công.

 Lắp đặt miễn phí sau khi giao hàng thành công tùy theo sản phẩm theo chính sách trên website.

 Nhận hàng trước và lắp đặt sau 01 đến 03 ngày. Được lắp đặt bởi bên thứ ba do LG chỉ định.

 Hóa đơn điện tử được gửi tự động qua email mua hàng.

 Thông tin liên lạc: 1800-1503 (Giờ làm việc: Thứ 2 đến 6: từ 8:00am đến 21:00pm, Thứ 7 và CN 

đến 17:30pm)

 Thông tin về đơn hàng : 1800-1590 (Giờ làm việc: Thứ 2 đến 6: từ 8:00am đến 17:30pm)

 Liên lạc khẩn cấp: onlinebrandshop.lg@lge.com.

 Trả góp kỳ hạn 03, 06, 09, 12 tháng: lãi suất 0% do LG tài trợ.

 Đổi trả miễn phí trong 15 ngày (theo chính sách của hãng)

 Tận hưởng chính sách VIP Care độc quyền (Tham khảo them tại: https://www.lg.com/vn/chuong-

trinh-cham-soc-khach-hang-vip)

Lưu ý: Link các sản phẩm đang khuyến mãi: https://www.lg.com/vn/khuyen-mai-obs

• Chỉ áp dụng cho chủ thẻ Visa/Master/JCB/AmericanExpress.

mailto:onlinebrandshop.lg@lge.com
https://www.lg.com/vn/khuyen-mai-obs

