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ĐẠI LÝ TOYOTA TẠI MIỀN TRUNG TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG DO LŨ
LỤT
Toyota Việt Nam cập nhật thông tin về việc điều chỉnh hoạt động tại đại lý Toyota tại các tỉnh miền Trung bị
ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo đó, từ ngày 19/10, các đại lý sau sẽ tạm dừng hoạt động:
1. Đại lý Toyota Quảng Bình (số 204, Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh
Quảng Bình)
2. Đại lý Toyota Phú Tài Đức- Hà Tĩnh (số 15, đường Trần Phú, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh)
Đặc biệt, Tập đoàn Phú Tài Đức sẽ đón nhận 100hộ gia đìnhbị ảnh hưởng bởi lũ lụt tới trú MIỄN PHÍ tại
khách sạn Bình Minh (9 Trần Phú, Bắc Hà, Hà Tĩnh) và khách sạn White Palace (139 Hà Huy Tập, Nam Hà,
Hà Tĩnh). Đồng thời, đại lý Toyota Phú Tài Đức - Hà Tĩnh tiếp nhận xe ô tô đỗ MIỄN PHÍ tại tòa nhà Toyota
Phú Tài Đức. Vui lòng liên hệ đường dây nóng sau đây để được trợ giúp:
Hotline cư trú khách sạn: 0912.488.133 - Ms. Nga, Giám đốc khối Khách sạn
Hotline đỗ xe ô tô: 0918.629.229 - Mr. Minh Văn, Giám đốc khối Ô tô
Trong thời gian này, các hoạt động như giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng qua điện thoại hoặc kênh
trực tuyến (online) vẫn được các đại lý tiếp tục thực hiện. Đồng thời, đại lý cũng sẽ hướng dẫn khách hàng
các biện pháp an toàn & cách xử lý khi lũ lụt qua điện thoại khi cần thiết.
Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự chia sẻ của Quý Khách hàng!
Toyota Việt Nam đồng lòng hướng về miền Trung!
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