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Sensitivity: Public

LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Khi kích hoạt bằng web trên điện thoại hay máy tính: đại lý phải “Đăng nhập” bằng tài khoản được 

cấp trước khi thực hiện kích hoạt. Nếu không đăng nhập, trường hợp kích hoạt đó sẽ không được 

ghi nhận vào tài khoản của đại lý

2. Bất kỳ điện thoại thông minh nào có camera cũng đều có thể kích hoạt bằng cách quét mã vạch. 

Nên thực hiện kích hoạt bằng cách quét mã vạch để hạn chế sai sót và nhanh hơn khi nhập liệu 

bằng tay

3. Chỉ kích hoạt các trường hợp mới bán. Không kích hoạt các trường hợp đã bán trước đây

4. Ký thỏa thuận với BEKO và thực hiện đúng như cam kết trong thỏa thuận để hưởng chính sách 

thưởng bán ra và kích hoạt
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1.0 Phân loại kiểu máy và số máy trên tem sản phẩm beko 

Đối với sản phẩm là Máy giặt, máy lạnh và 
tủ lạnh thông thường:

✓ Kiểu máy là Product code, product number, 
stock code
Ví dụ như hình bên là 8790000006, 
8700000473, 885353200

✓ Số máy là Serial number, ví dụ như hình 
bên là 1910012210, 1810002008, 
2010073501

Đối với tủ lạnh 90 lít và máy tắm nước nóng

✓ Có 22 con số viết liền nhau trên tem sản 
phẩm. 10 số đầu là model, 10 số sau là số 
máy

Máy giặt

Tủ lạnh thông thường

Tủ 90L

Máy lạnh

Máy tắm nước nóng

PHÂN BIỆT KIỂU MÁY VÀ SỐ MÁY TRÊN SẢN PHẨM BEKO



Sensitivity: Public

DÀNH CHO NHÀ BÁN LẺ

1.1 Đăng ký và kiểm tra thời hạn bảo hành qua tin nhắn SMS

A. Đăng ký:

✓ Đại lý cần đăng ký một (hoặc nhiều) số điện thoại dùng để kích hoạt với beko

✓ Dùng số điện thoại đã đăng ký, soạn tin nhắn với cú pháp: “BEKO_Kiểu máy và số máy_Số điện thoại 
người dùng” sau đó gởi đến tổng đài 6089 (cước phí 1.000 đồng/ tin nhắn)

Ví dụ: BEKO 71686413001640058410 090123456

✓ Tin nhắn phản hồi sẽ gởi về số điện thoại người dùng thông báo thời hạn bảo hành và số điện thoại 
đại lý để thông báo kích hoạt thành công

✓ Với sản phẩm điều hòa (máy lạnh), số máy là số máy của dàn lạnh

B. Kiểm tra thời hạn bảo hành:

✓ Soạn tin nhắn với cú pháp: “BEKO_Kiểu máy và số máy” sau đó gởi đến tổng đài 6089 (cước phí 1.000 
đồng/ tin nhắn)

Ví dụ: BEKO 71686413001640058410

✓ Tin nhắn phản hồi sẽ gởi về số điện thoại người gởi

✓ Với sản phẩm điều hòa (máy lạnh), số máy là số máy của dàn lạnh
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1.2 Đăng ký và kiểm tra thời hạn bảo hành qua điện thoại di động thông minh

A. Đăng ký:

✓ Đại lý cần đăng ký để beko cấp cho tài khoản bao gồm 
Tên người dùng và mật khẩu

✓ Truy cập vào trang web https://beko18006373.com.vn
sau đó “Đăng nhập” với thông tin tài khoản ở trên. Sau 
đó chọn mục “Quản lý bảo hành” rồi chọn mục “Kích 
hoạt bảo hành”

✓ Chọn “Import file” để điền kích hoạt bằng file, “Thủ 
công” để điền thông tin hoặc “Quét mã” để quét 
barcode trên sản phẩm sau đó chọn “kích hoạt”

✓ Với sản phẩm điều hòa (máy lạnh), số máy là số máy 
của dàn lạnh

DÀNH CHO NHÀ BÁN LẺ

https://beko18006373.com.vn/
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1.2 Đăng ký và kiểm tra thời hạn bảo hành qua điện thoại di động thông minh

B. Kiểm tra thời hạn bảo hành:

✓ Trong mục “Quản lý bảo hành”, đại lý có thể tìm kiếm 
để xem thông tin thời hạn bảo hành khi nhập thông tin 
tìm kiếm tương ứng

✓ Với sản phẩm điều hòa (máy lạnh), số máy là số máy 
của dàn lạnh

DÀNH CHO NHÀ BÁN LẺ
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1.3 Đăng ký và kiểm tra thời hạn bảo hành qua trang web trên máy tính

A. Đăng ký:

✓ Truy cập vào trang web https://beko18006373.com.vn
sau đó “Đăng nhập” với thông tin tài khoản đã được 
cấp. Các bước thực hiện như trên điện thoại thông 
minh đã hướng dẫn ở trên

B. Kiểm tra thời hạn bảo hành:

✓ Thực hiện tương tự như trên điện thoại di động thông 
minh đã hướng dẫn ở trên

DÀNH CHO NHÀ BÁN LẺ

https://beko18006373.com.vn/
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1.4 Huớng dẫn thay đổi mật khẩu và hình đại diện

DÀNH CHO NHÀ BÁN LẺ

✓ Bước 1: Đăng nhập và sau đó nhấn vào hình biểu tượng con người

✓ Bước 2: Chọn “Cài đặt”

✓ Bước 3: Nhập mật khẩu mới

✓ Bước 4: Nhập lại mật khẩu đã nhập ở bước 3

✓ Bước 5: Nếu muống thay đổi hình đại diện thì chọn hình, nếu không muốn thì qua bước 6

✓ Bước 6: Nhấn vào “Xác nhận” để hoàn tất
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Thank you


