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THUÊ XE TẢI HÀNG 

KIẾM TIỀN MUÔN NƠI – KHÔNG LO MANG NỢ 

 

VM MOTORS chính thức triển khai mảng dịch vụ mới: CHO THUÊ XE TẢI – VM 

MOTORS LEASING do chính mình sản xuất và lắp ráp.  

Dịch vụ này không chỉ giúp các khách hàng có cơ hội trải nghiệm dòng sản 

phẩm đỉnh cao của xe tải VM MOTORS mà còn hỗ trợ khách hàng giảm chi phí vốn 

đầu tư ban đầu song vẫn thoải mái đi kiếm tiền muôn nơi. Bên cạnh đó khách hàng 

còn được sử dụng các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và phụ tùng chính 

hãng với chi phí hợp lý nhất. 

Chương trình cụ thể như sau: 

 

1. MODEL XE ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 1: 

 

STT Model xe Kiểu loại xe có thùng 

1 

NK490L 

- Tổng tải trọng: 4.995kg 

- Tải trọng: 1.900kg – 2.300kg (tùy 

chọn) 

- Lòng thùng dài: 4.370mm 

Xe thùng bạt; Xe thùng kín; 

Xe đông lạnh; Xe thùng lửng; 

Xe cẩu. 
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2 

NK490SL 

- Tổng tải trọng: 4.995kg 

- Tải trọng: 1.700 - 1.900kg (tùy chọn) 

- Lòng thùng dài: 6.200mm 

Xe thùng bạt; Xe thùng kín; Xe 

thùng kín bửng nâng; Xe thùng 

lửng. 
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NK550SL 

- Tổng tải trọng: 5.500kg 

- Tải trọng: 1.700 - 1.900kg (tùy chọn) 

- Lòng thùng dài: 6.200mm 

Xe chở xe máy 

 

Một số hình ảnh xe và thùng của VM Motors: 
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- Xe cho thuê: chỉ bao gồm xe và thùng xe, các thiết bị tiêu chuẩn trên xe theo 

Biên bản bàn giao xe. Không gồm tài xế. 

- Xe cho thuê đã có biển số đăng ký và đăng kiểm; đã có phí đường bộ hàng năm; 

có bảo hiểm vật chất và bảo hiểm TDNS; có gắn định vị GPS; có hoặc không có 

gắn camera + Navigation. 

- Xe cho thuê không bao gồm chỗ đậu xe, bãi đậu xe, các chi phí vận hành hàng 

tháng (bao gồm cả chi phí bảo dưỡng, bảo hành, sửa chữa định kỳ). 
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- Xe cho thuê không bao gồm các chi phí bị phạt bởi cơ quan nhà nước (Cảnh sát 

giao thông; đăng kiểm…) gây ra bởi người thuê. 

 

2. THỜI GIAN TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 1: 

- Thời gian áp dụng: từ tháng 10/2021 cho tới khi có thông báo mới. 

 

3. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG GIAI ĐOẠN 1: 

- Các pháp nhân hoặc cá nhân có nhu cầu thuê xe phục vụ mục đích chở hàng. 

- Địa bàn cư trú (hộ khẩu thường trú với cá nhân; đăng ký kinh doanh với pháp 

nhân): tại Tp.HCM; Bình Dương; Long An; Cần Thơ; Sóc Trăng; Đồng Nai. 

 

4. CÁC LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI ĐI THUÊ: 

- Không cần bỏ vốn đầu tư ban đầu; 

- Được sử dụng dòng xe chất lượng cao; mới; tiên tiến; tiết kiệm nhiên liệu; 

- Thanh toán phí thuê cuối tháng: thu được tiền hàng mới phải thanh toán; 

- Không cần đặt cọc tiền thuê xe: giảm gánh nặng tài chính; 

- Số lượng thuê xe với cá nhân: 01 xe/ người. 

- Số lượng thuê xe với pháp nhân: theo nhu cầu. 

- Chủ động sử dụng xe, tự lái xe hoặc tự thuê tài xế để lái. 

- Thời gian thuê xe nhanh và đơn giản. 

- Được sử dụng các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà 

máy; chi phí nhà máy. 

- Sau thời gian thuê có thể mua lại xe đang thuê với giá ưu đãi. 
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5. HỒ SƠ – QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH: 

 

5.1. Các bước của chương trình 

- Bước 1: Khách hàng liên hệ với bộ phận Kinh doanh VM MOTORS trực tiếp hoặc 

thông qua các đại lý kinh doanh toàn quốc; 

- Bước 2: Chuyển về VM MOTORS các hồ sơ theo yêu cầu dưới đây. VM MOTORS 

thẩm định và hai bên ký kết Hợp đồng cho thuê xe theo Biểu mẫu và công 

chứng. 

- Bước 3: Bàn giao xe cho thuê và Theo dõi, hỗ trợ người thuê sử dụng, bảo 

dưỡng, bảo hành xe trong thời gian thuê. 

- Tổng thời gian hoàn tất các bước: trong vòng 3-7 ngày làm việc.  

 

5.2. Hồ sơ thẩm định cho thuê: 

- Biểu mẫu khai nhu cầu thuê xe (theo biểu mẫu có sẵn) 

- Với cá nhân: Chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước); Sổ hộ khẩu thường trú với cá 

nhân. Tất cả bản photo (mang theo bản chính khi ký hợp đồng thuê). 

- Với pháp nhân: Đăng ký kinh doanh với pháp nhân; Giấy ủy quyền cho người đại 

diện (theo mẫu). Tất cả bản photo (mang theo bản chính khi ký hợp đồng thuê). 

 

6. GÓI DỊCH VỤ CHO THUÊ XE:  

 

6.1. Các gói thuê xe: 
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STT Gói thuê Chi tiết gói thuê 

1.  Gói VML số 1 - Thuê xe trong 03 tháng (90 ngày). 

2.  Gói VML số 2 - Thuê xe trong 12 tháng (360 ngày). 

 

6.2. Chi tiết về Phí dịch vụ thuê xe; trách nhiệm người thuê tùy thuộc và 

kiểu loại xe và gói thuê. Chi tiết sẽ thể hiện trong Bảng chào giá/ Hợp 

đồng cho thuê 

 

7. LIÊN HỆ: 

Phòng kinh doanh VM MOTORS 

 Hotline: 0898673333 

 Email: info@vmmotors.vn 

 Website: www.vmmotors.vn  

mailto:info@vmmotors.vn
http://www.vmmotors.vn/

