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Tại Motorola Solutions, chúng tôi đầu tư hàng triệu 
đô la hàng năm vào nghiên cứu và phát triển để 
đảm bảo khả năng cung cấp cho khách hàng các 
giải pháp truyền thông tốt nhất. Các sản phẩm của 
chúng tôi được thiết kế để đạt hiệu suất tối ưu và 
được kiểm tra nghiêm ngặt về độ tin cậy, chất lượng 

Chúng tôi khuyến khích khách hàng mua bộ đàm 
chính hãng từ các đối tác được ủy quyền của chúng 
tôi và không mua từ các đại lý hoặc nhà phân phối 
bộ đàm giả mạo. Vui lòng xem qua danh sách đối 

Là một thương hiệu uy tín trên thị trường, Motorola Solu-
tions cam kết chất lượng và luôn nỗ lực cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ và hỗ trợ uy tín cho tất cả các giải pháp 
truyền thông quan trọng của mình.

Các nhà cung cấp máy bộ đàm hai chiều Motorola giả sao 
chép phần thân bên ngoài, nhưng không mang lại hiệu 
suất tương tự mà người dùng luôn tin dùng. Hãy truy cập 
www.motorolasolutions.com  để tìm hiểu mẫu radio di 
động MOTOTRBO mới nhất và radio đã ngừng sản xuất.

Trong các trường hợp hàng giả, người dùng sẽ 
không được hỗ trợ sau bán hàng từ Motorola Solu-
tions.

Bộ đàm hai chiều giả được phát hiện tại Việt Nam 
không chỉ sao chép kiểu dáng của bộ đàm Motorola 
Solutions chính hãng mà còn sử dụng trái phép 
Logo và số hiệu Motorola, khiến khách hàng khó 
phân biệt thật giả.



Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là lợi ích cho người dùng radio hai chiều. Trước thực trạng hàng 
giả ở Việt Nam, Motorola Solutions trân trọng công bố việc sử dụng nhãn mã QR chống hàng giả để xử 
lý hàng giả và nhập khẩu song song.

Giờ đây, khách hàng có thể phát hiện radio giả một cách dễ dàng bằng cách làm theo các bước đơn giản sau:

Sau vài giây, bạn sẽ 
nhận được thông tin về 
bộ đàm chính hãng

Lấy điện thoại di động 
hỗ trợ Wi-Fi/GPRS có kết 

nối internet

Sau khi xác thực sản 
phẩm, hãy kiểm tra chi 
tiết sản phẩm

Liên hệ với người bán lại 
trong trường hợp Thông 
báo không hợp lệ để xác 
minh tính chính hãng 
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