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I. Hướng dẫn chung: 

 
Bước 1: 
Tải chương trình và cài đặt phần mềm cho máy tính của bạn từ Website hoặc kích vào đường 
link ở đây:  http://www.dtdauto.com/vfmanager_v.htm
Bạn có thể dùng thử phần mềm này trong thời gian 30 ngày. 
 
Bước 2: 
Để mua sản phẩm, trong cửa sổ khởi tạo của chương trình, bạn cần nhấp chuột vào nút lệnh 
“Kích hoạt bây giờ” như màn hình dưới đây: 
 

 
 
Gửi Mã số nhận dạng đến: sales@dtdauto.com để yêu cầu mua Mã số kích hoạt 
 

 

Mã số nhận dạng 

Mã số kích hoạt 

Kích hoạt chương 
trình VFManager 
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 Sau khoảng 24 giờ kể từ khi nhận được Mã số nhận dạng và đủ số tiền, chúng tôi sẽ gửi 
“Mã số kích hoạt” cho bạn để kích hoạt chương trình chính thức. Sau khi có Mã số kích 
hoạt bạn nhập Mã số kích hoạt vào ô nhập “Mã số kích hoạt” và nhấp chuột vào nút lệnh 
chương trình “Kích hoạt chương trình VFManager”. 
 

II. Phương thức thanh toán: 
- Giá sản phẩm: đối với phiên bản dùng cho máy tính đơn: (gửi yêu cầu) 
- Chuyển tiền tới tài khoản: (gửi yêu cầu) 

III. Phương thức giao, nhận sản phẩm: 
Có hai phương thức giao nhận sản phẩm: 

- Đối với khách hàng đã tải được chương trình và dùng thử sản phẩm, thì chỉ cần gửi “Mã 
số nhận dạng” đến DTDAUTO và sau thời gian 24h sẽ nhận được “Mã số kích hoạt” để 
sử dụng chương trình. 

- Đối với khách hàng không tải được chương trình từ Website thì sẽ nhận CD qua chuyển 
phát nhanh EMS (Lệ phí: 50.000 VND, chuyển vào tài khoản trên). Cài đặt chương trình 
và gửi “Mã số nhận dạng” đến DTDAUTO và sau thời gian 24h sẽ nhận được “Mã số 
kích hoạt” để sử dụng chương trình. 
Chú ý: Mỗi “Mã số kích hoạt” chỉ được sử dụng cho 01 máy tính. 
 

IV. Sơ đồ tiến trình thực hiện mua hàng: 
 
[Xem sản phẩm → Tải sản phẩm dùng thử → Yêu cầu/nhận báo giá → Gửi đơn đặt hàng 
và mã số nhận dạng → Chuyển tiền → Nhận mã số kích hoạt → Nhập mã số cho sử dụng] 
 

 
Cảm ơn bạn đã đọc kỹ hướng dẫn và đặt mua sản phẩm này! 

 
 


