
                                                                                                                              

 
                     

  
 
Kính gôûi          : Qúy  Công Ty 

Địa chỉ            : 
Người liên hệ :       Tel/Fax :  

Coâng ty chuùng toâi haân haïnh gôûi ñeán Quyù khách hàng bảng báo giaù thieát bò giám sát hành trình xe ô tô, xe taxi 

theo quy chuẩn bộ giao thông vận tải thương hiệu adsun , model TMS –T89  saûn xuaát tại Việt Nam: 
Stt Thiết bị Mô tả Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

VNĐ 
Ghi chú 

I Thiết bị giám sát hành trình 

1 

 

 
 

Adsun, TMS-T89 
bao gồm: 

� Thiết bị TMS-

T89 

� Simcard 

� Thẻ nhớ 2Gb 

� Anten GPS, 

anten GSM 

� Cáp nguồn 

� Thiết bị giám sát hành trình Adsun 
TMS-T89 

� Vị trí xe, tốc độ tại bất kỳ thời điểm nào 
� Xem lại lộ trình xe chạy trong quá khứ 
� Thông báo trạng thái ô tô: Khởi hành/kết 

thúc hành trình, trạng thái máy lạnh, tốc 

độ đang chạy 
� Báo cáo quá tốc độ, dừng đỗ, thời gian lái 

xe, điện áp accu 
� Điểm và thời gian dừng đỗ  
� Báo cáo mức tiêu hao nhiên liệu theo định 

mức 
� Km xe chạy 
� Sử dụng bản đồ Googlemap rất chính 

xác 
Và rất nhiều các tính năng khác… 

Giấy hợp chuẩn hợp quy số : 
B1349280814AA04A2 cấp ngày 

28/08/2014 
Sản phẩm Bộ giao thông khuyến cáo sử 
dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 
 

 
 
 

 
 
 

3.000.000 

Đã bao gồm 

Phí lắp đặt 

2 

 
 

 
Adsun, TMS-T89 
bao gồm: 

� Thiết bị TMS-

T89 

� Simcard 

� Thẻ nhớ 2Gb 

� Anten GPS, 

anten GSM 

� Thiết bị giám sát hành trình Adsun 
TMS-T89 

� Vị trí xe, tốc độ tại bất kỳ thời điểm nào 
� Xem lại lộ trình xe chạy trong quá khứ 
� Thông báo trạng thái ô tô: Khởi hành/kết 

thúc hành trình, trạng thái máy lạnh, tốc 

độ đang chạy 
� Báo cáo quá tốc độ, dừng đỗ, thời gian lái 

xe, điện áp accu 
� Điểm và thời gian dừng đỗ  
� Báo cáo mức tiêu hao nhiên liệu theo định 

mức 
� Km xe chạy 
� Sử dụng bản đồ Googlemap rất chính 

xác 
Và rất nhiều các tính năng khác… 

Giấy hợp chuẩn hợp quy số : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 
 

 
 
 

 
 
 
3.500.000 

Đã bao gồm 

Phí lắp đặt 

 
+ Thiết bị 

RFID Card ( 
quẹt thẻ đổi 

tài ) 



                                                                                                                              

� Cáp nguồn 

� RFID Card 

 

B1349280814AA04A2 cấp ngày 

28/08/2014 
Sản phẩm Bộ giao thông khuyến cáo sử 
dụng 

II Phí dịch vụ duy trì hoạt động bao gồm: 

Gói 

I 

� Phí GPRS Phí của nhà mạng di động 

Xe/tháng 80.000 
Miễn phí 12 

tháng đầu � Phí lưu trữ Server Của nhà cung cấp bao gồm phí cập nhật phần 

mềm, quản lý & lưu trữ dữ liệu 

Gói 

II 

� Phí GPRS Phí của nhà mạng di động 

Xe/tháng 

 

 

 

130.000 

12 tháng 

đầu 

50.000đ/ 

tháng 

� Phí lưu trữ Server Của nhà cung cấp bao gồm phí cập nhật phần 

mềm, quản lý & lưu trữ dữ liệu 

� Có sử dụng 

camera 

Camera truyền tốc độ truyền 3 phút/hình ảnh, 

Sử dụng được tối đa 4 camera 

 

III Thiết bị tùy chọn thêm 

1 Camera quan sát 
Quan sát hình ảnh trên xe, tốc độ chụp ảnh 

2phút/ảnh   Cái 1.500.000 

Đã bao 

gồm công 

lắp đặt 2 

Cảm biến nhiên 
liệu 

 

•  Chính xác lên tới 95%, sản xuất tại Việt nam 

•  Phù hợp cho tất cả các kiểu, kích cỡ bình dầu 

( Tròn, Vuông, chữ nhật) Có dung tích từ 50 Lit 

đến 1000 lít 

Cái 3.500.000 

Ghi chuù :  
� Saûn phaåm ñaõ ñöôïc Boä giao thoâng Vaän taûi  caáp giaáy chöùng nhaän hôïp chuaån 

Soá 50 – SXLR/2012/BGTVT - KHCN 
� Baûng giaù treân chưa tính thueá VAT 10% 
� Thôøi gian baûo haønh : 12 thaùng.  
� Nâng cấp dễ dàng khi Bộ công An có thay đổi  
� Ñòa ñieåm baûo haønh : 380 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 
� Thanh toaùn: ngay sau khi lắp đặt 
� Miễn phí lắp đặt nội thành Tp.HCM 
� Chi tiết vui lòng tham khảo Website : www.viethansecurity.com  

  Coâng ty chuùng toâi raát mong söï hôïp taùc cuûa Quyù khaùch ! 
   Chaân thaønh caùm ôn vaø traân troïng kính chaøo! 

 
 TP. HCM, ngaøy 27 thaùng 11 naêm 2015 

                                                                                                                               Phoøng kinh doanh   
 
 
 
                                                                                                                                 Trương Công Đoàn 

                                                                                                                                  DÑ : 0937673689 
                                                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                                                                                            
                                                                                                                      
                  
                   
                   
      



                                                                                                                              

    
                                                                                                                                


