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Áo Thun Sài Gòn cam kết mang đến chính sách bảo 
hành dịch vụ đồng phục tốt nhất, có lợi nhất cho khách 
hàng, đối tác của mình. Do đó, bạn hoàn toàn có thể yên 
tâm khi sử dụng dịch vụ may áo thun đồng phục của 
chúng tôi. 

Trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt, áo mẫu phải 
được khách hàng phê duyệt đồng thời giữ  làm đối 
chứng. Trường hợp đơn hàng áo đồng phục bị lỗi về 
chất lượng vải thấp, màu in sai, không đúng màu vải… 
Áo Thun Sài Gòn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo 
những điều khoản đã ghi trên hợp đồng

- Các sản phẩm bị ẩm mốc, dơ bẩn khi đến tay khách 
hàng.
- Các sản phẩm bị rách, thủng khi đến tay khách hàng.
- Các sản phẩm in bị bay màu, lem màu, bong tróc khi 
đến tay khách hàng.
- Các sản phẩm sai số đo khi đến tay khách hành.



Tại Áo Thun Sài Gòn áp dụng chính sách bảo 
hành trong vòng 7 ngày kể từ ngày Quý khách 
hàng nhận được sản phẩm. Cam kết bảo hành 
sản phẩm từ 6 tháng (hình in ~ 100 nước giặt). 
Nếu như những sản phẩm lỗi thuộc về Áo 
Thun Sài Gòn, chúng tôi cam kết sẽ đưa ra 
hướng giải quyết phù hợp và nhanh chóng.

- May mới MIỄN PHÍ 100% các 
sản phẩm không đạt yêu cầu.

- Sửa lại những sản phẩm bị 
lỗi nhỏ hoặc không đáng kể.



- Quý khách hàng phải 
tuân thủ theo các quy 
định có trong hợp đồng.

- Sản phẩm còn nguyên 
vẹn: Không rách vải, 
không hở chỉ, không bạc 
màu.

- 10 Lần giặt hoặc 1 
tháng.

- Áp dụng điều kiện tới 
trước.





Áo Thun Sài Gòn tự hào với hơn 15 năm thâm 
niên trong lĩnh vực may mặc và đồng phục cam kết 
mang đến chính sách đổi trả tốt nhất, có lợi nhất 
cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ may đồng 
phục. Quý khách hàng hoàn toàn có thể an tâm khi 
đến với Áo Thun Sài Gòn, mọi quyền lợi được đảm 
bảo tốt nhất làm hài lòng khách hàng dù khó tính 
đến đâu



Nếu quý khách nhận hàng không đúng với yêu 
cầu đã thỏa thuận hãy liên hệ với chúng tôi, Áo 
Thun Sài Gòn sẽ tiến hành xử lí và đổi hang 
nhanh chóng. Toàn bộ những sản phẩm được 
sản xuất tại Áo Thun Sài Gòn bị lỗi kĩ thuật do 
khâu sản xuất hoặc lỗi vải đều được Áo Thun Sài 
Gòn hoàn trả 1 đổi 1.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, các sản 
phẩm in ấn sẽ không đáp ứng 100% chất lượng 
ban đầu (đã thỏa thuận trước trong hợp đồng), 
Áo Thun Sài Gòn sẽ không bồi hoàn trong trường 
hợp này.

Điều kiện đổi hàng – Chính 
sách đổi trả dịch vụ áo thun 

đồng phục



Lưu ý: Không áp dụng 1 đổi 1 cho các lỗi sau:
- Lỗi do khách hàng lên đơn sai.
- Lỗi do khách hàng làm rách sản phẩm.
- Sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh làm bong tróc/ 

phai màu vải/ hỏng hình in.
- Giặt bằng xà phòng làm bong hình in trong lần 

đầu tiên.
- Lỗi do đã sử dụng hoặc sử dụng lâu.





Chính sách vận chuyển đối với các mẫu đồng phục 
may sẵn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian của 
Quý khách. Thay vào đó chỉ cần chờ thời gian kiểm kê 
và đóng gói hàng hóa. Hầu hết các dòng sản phẩm 
này đều được hoàn thiện về gia công, đồng thời sẽ 
được kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói và giao 
cho khách.

Đối với khách ngoại tỉnh, đơn hàng sẽ được giao 
trong khoảng từ 3-5 ngày theo thời gian chính xác 
trong bản hợp đồng. Đối với khách hàng nội thành thì 
thời gian sẽ nhanh hơn trong vòng 24h tính từ thời 
điểm bắt đầu ký hợp đồng



Với những đơn vị yêu cầu thiết kế đồng phục đặc 
biệt, sở hữu đặc điểm nhận diện thương hiệu riêng 
như: kiểu dáng, màu sắc, hình in, chất liệu vải… Thì sẽ 
mất nhiều thời gian hơn để vận chuyển đến Quý 
khách.

Các sản phẩm đồng phục này đều cần có thời gian 
gia công, cắt may, in/ thêu, kiểm duyệt chất lượng, 
chỉnh sửa, đóng gói và hoàn thiện… Nhằm đảm bảo 
chất lượng tối đa cho sản phẩm. Tuy nhiên, tại nhà 
xưởng Áo Thun Sài Gòn ứng dụng dây chuyền khép 
kín dưới bàn tay của đội ngũ công nhân kinh nghiệm 
lành nghề. Cam kết giao hàng trong thời gian sớm 
nhất



Hiện tại Áo Thun Sài Gòn đang có 1 nhà xưởng lớn 
tại Tân Bình, Tp. HCM. Các đơn đặt hàng tại đây sẽ 
được giao đi trong tất cả các ngày của tuần (kể cả Chủ 
Nhật, ngày lễ) ngay khi sản phẩm đồng phục được 
may xong.

Do khoảng cách ngắn nên các đơn đặt hàng đồng 
phục nội thành sẽ được giao trong vòng từ 1 – 2 tiếng.



Áo Thun Sài Gòn hỗ trợ giao hàng hỏa tốc cho các 
đơn hàng tỉnh xa giúp quý khách có thể nhận được 
đồng phục trong thời gian sớm nhất. Các đơn hàng 
đặt may áo theo yêu cầu đều sẽ được tiến hành theo 
đúng những cam kết trong hợp đồng. 

Đảm bảo chất lượng luôn ở mức độ 
hoàn mỹ cao, không có bất kì rủi ro nào 
trong quá trình vận chuyển. Do đó, các 
sản phẩm đồng phục giao ngoại thành sẽ 
đến tay khách hàng trong vòng từ 5 – 7 
ngày, tùy địa vào số lượng và địa điểm 
nhận hàng.



Hiện tại, Áo Thun Sài Gòn đang có chính sách vận 
chuyển MIỄN PHÍ giao hàng với tất cả các đơn đồng 
phục trên địa bàn TPHCM. Với các khách hàng ở xa, Áo 
Thun Sài Gòn sẽ hỗ trợ giao hàng hỏa tốc bởi hàng 
vận chuyển hoặc mang ra bến xe và ship tới địa chỉ cụ 
thể theo hợp đồng.

Bên cạnh đó để đảm bảo quyền lợi và mang đến 
những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, 
Áo Thun Sài Gòn còn có chính sách khuyến mãi, hậu 
mãu và chiết khấu % hấp dẫn trên từng đơn đặt hàng.



















































Sự quan tâm củ퀴 khách hàng đối v ới




