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THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH GIÁ THUÊ BAO PHẦN MỀM XERO
Kính gửi: Quý khách hàng
Trân trọng kính chào và cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm và dịch vụ của DIGITA
trong thời gian vừa qua.
Xero (Singapore) Pte. Ltd. vừa công bố sự thay đổi giá thuê bao phần mềm Xero áp dụng cho các Công
ty ở khu vực Đông Nam Á, việc thay đổi mức giá này nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển sản phẩm Xero
trên toàn cầu.
Bảng giá niêm yết toàn cầu của Xero (https://www.xero.com/pricing-plans/)
Gói

Trước 16/11/2021
Kể từ 16/11/2021
(USD)
(USD)
Starter
$20/tháng
$22/tháng
Standard
$30/tháng
$35/tháng
Premium
$40/tháng
$47/tháng
Cashbook
$3/tháng
$3/tháng
Ledger
$12/tháng
$12/tháng
Xero Projects add-ons
$7/người dùng/tháng
$7/người dùng/tháng
Xero Expenses add-ons
$4/người dùng/tháng
$4/người dùng/tháng
(Tham chiếu thay đổi chính sách: https://www.xero.com/pricing/update/)
Do sự thay đổi mức giá của Xero như trên, DIGITA đối tác Silver của Xero tại Việt Nam xin gửi đến quý
khách hàng thay đổi mức giá thuê bao phần mềm Xero tương ứng mà chúng tôi sẽ áp dụng từ ngày
01/12/2021 như sau:
Gói
Starter
Standard
Premium
Cashbook
Ledger
Xero Projects add-ons
Xero Expenses add-ons
•
•

Trước 01/12/2021
(VND)
500.000đ/tháng
800.000đ/tháng
1.100.000đ/tháng
80.000đ/tháng
320.000đ/tháng
200.000đ/người dùng/tháng
120.000đ/người dùng/tháng

Kể từ 01/12/2021
(VND)
550.000/tháng
900.000/tháng
1.200.000/tháng
80.000đ/tháng
320.000đ/tháng
200.000đ/người dùng/tháng
120.000đ/người dùng/tháng

Phí thuê bao được quy đổi từ USD sang VND và đã bao gồm các loại thuế Nhà thầu phải đóng tại Việt Nam
Thuê bao và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, DIGITA chịu trách nhiệm xuất hóa
đơn theo đúng quy định

Mong quý khách hàng cảm thông cho sự thay đổi này, DIGITA mong muốn sẽ tiếp tục cùng đồng hành
với quý khách hàng trong thời gian sắp tới.

Trân trọng và Cám ơn.
Lê Vũ Tài
Giám đốc
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