
Ngày 19 tháng 3 năm 2020 

(Cập nhật ngày 7 tháng 5 năm 2020) 

(Cập nhật ngày 18 tháng 6 năm 2020) 

Thông cáo báo chí 

Công ty cổ phần KDDI 

Công ty cổ phần điện thoại di động Okinawa 

 

Về việc xử lý yêu cầu thanh toán cước phí dựa theo ảnh hưởng lan rộng của bệnh 

truyền nhiễm virus Corona chủng mới 

 

Đối với các quý khách sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp hoặc dịch vụ mà công ty yêu cầu thanh toán (Chú ý 

1), chẳng hạn như điện thoại di động hay đường truyền internet, điện, gas v.v, trong trường hợp quý khách gặp khó 

khăn trong việc thanh toán đúng hạn (Chú ý 2) do ảnh hưởng lan rộng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng 

mới có yêu cầu, Công ty KDDI và Công ty điện thoại di động Okinawa sẽ kéo dài thời hạn thanh toán. 

 

Về việc xử lý yêu cầu thanh toán cước phí 

（1） Kéo dài thời hạn thanh toán 

・Đối với cước phí có thời hạn thanh toán từ ngày 25 tháng 2 năm 2020 đến ngày cuối tháng 6 năm 2020, 

trường hợp quý khách có yêu cầu sẽ kéo dài thời hạn thanh toán cho đến ngày cuối tháng 7 năm 2020. 

・Trường hợp đã yêu cầu kéo dài thời hạn thanh toán đến ngày cuối tháng 6 năm 2020, công ty sẽ tự động 

kéo dài thời hạn thanh toán đến ngày cuối tháng 7 năm 2020, nên không cần phải yêu cầu lại lần nữa. 

Thế nhưng, trường hợp quý khách đã cam kết thanh toán, nếu không có yêu cầu lần nữa thì nội dung cam 

kết sẽ được ưu tiên. 

※Trường hợp chính phủ không tuyên bố tình trạng khẩn cấp v.v lần nữa, đối với thời hạn thanh toán, công 

ty dự định sẽ không thực hiện việc kéo dài thời hạn thanh toán sau ngày cuối tháng 7. Rất mong quý khách 

thông cảm. 

※Trường hợp quý khách chỉ định thanh toán bằng chuyển khoản tự động qua tài khoản ngân hàng hoặc 

bằng thẻ tín dụng, tùy theo ngày yêu cầu của quý khách, cũng có trường hợp tiến hành rút tiền từ tài khoản. 

 

（2） Bắt đầu tiếp nhận yêu cầu từ quý khách 

Từ 9 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2020 (thứ Hai) 

 

（3） Nơi yêu cầu, nơi liên hệ dành cho quý khách liên quan đến vấn đề này 

Xin hãy xem thông tin của quầy liên hệ bên dưới. Ngoài ra, hóa đơn thanh toán v.v. có trong tay quý khách 

cũng có ghi thông tin. 

■Trung tâm chăm sóc khách hàng KDDI (Hướng dẫn tổng quát)｜Suốt năm không nghỉ (9:00~20:00) 

※Miễn phí cước gọi 

Ngôn ngữ trao đổi Số điện thoại 

Tiếng việt 0120-933-961 

※Đứng trên quan điểm ngăn ngừa lan rộng lây nhiễm virus Corona chủng mới, do chúng tôi không thể chuẩn bị cơ chế tiếp  

nhận đầy đủ nên cũng có khi điện thoại khó kết nối. 

 (Chú ý 1) Đối tượng là tất cả các dịch vụ mà Công ty KDDI và Công ty điện thoại di động Okinawa yêu cầu thanh toán. 

(Chú ý 2) Đối tượng là tất cả các khách hàng gồm cả pháp nhân (bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ) và khách hàng cá nhân.  


