


Công ty Cổ phần thương mại HMH Việt Nam – nhà phân phối chính hãng mặt hàng gia dụng 
Bosch tại Việt Nam. Với hơn 8 năm kinh nghiệm phân phối, chúng tôi đã mang sản phẩm Bosch 
chất lượng Đức đến hàng triệu căn bếp Việt. 

Mang mong muốn xây dựng một xã hội tiêu dùng văn minh cùng cuộc sống tiện nghi cho 
người Việt, chúng tôi tư vấn và cung cấp thiết bị Bosch theo nhu cầu thực tế của khách hàng với 
tiêu chuẩn CHLB Đức.

Công ty HMH Việt Nam cung cấp sản phẩm gia dụng Bosch chính hãng đến khách hàng, mọi 
sản phẩm bán ra được bảo hành 2 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Linh kiện thay thế 
chính hãng với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bởi BSH Group.

Lấy phương châm chất lượng và uy tín để phát triển, HMH Việt Nam không ngừng tăng trưởng 
qua các năm. Đặc biệt với hệ thống đại lý trải rộng toàn quốc, chúng tôi tự tin có thể cung cấp 
cho các đối tác và khách hàng của mình sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi tự hào đã cung cấp các gói gia dụng Bosch như bếp từ, hút khói, lò nướng… cho 
tập đoàn VinGroup với các dự án Vinhomes Ba Son, Vinhomes Landmark81… tập đoàn Bitexco với 
các dự án Bitexco The Manor Central Park… và các dự án khác tại Việt Nam.

HMH Vietnam is the Preferred Authorized Distributor for Bosch Home Appliances. With more 
than 8 years of distributing, we are proudly of fulfilling millions of kitchens in Vietnam with our 
products. 

Our ambitious is to have Vietnamese people to experiences with the civilization of conveniences. 
By our distribution and consultation, Bosch products are getting closer to actual consumer 
needs. 

All of the HMH Vietnam products are authorized and qualified for 2 years exclusive warranty 
with skillful Technicians who had adapted intensively training by Bosch Singapore. All the 
spare-parts are original imported. 

Our reputation is the most important value of our company development, hence, HMH 
Vietnam is being rapidly developed and sustainably throughout the years. Our Dealers and 
Distributors network all over Vietnam would bring the most convenience of product and service 
to our customers and partners.

We are proudly to be chosen to join with VinGroup for Vinhomes Ba Son, Vinhomes LandMark 
81… Bitexco for The Manor Central Park… and others projects by distributing our Bosch product 
bundles in Vietnam.
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