xin hãy chú ý những trang web giả mạo độc hại

Chúng tôi đã biết rằng trang web giả mạo sử dụng hồ sơ của công ty chúng tôi mà không được phép.
Chúng tôi đang phối hợp vơi phía cảnh sát để diều tra vụ việc.
chuyển tiền mua hàng từ trang web nhưng hàng hoá không được gửi đi,
Ngay cả khi hàng hoá được gửi thì hàng hóa đó la hàng giả mạo.

【những đặc điểm của trang web giả mạo】
・ Phương thức thanh toán chỉ được chuyển khoản qua ngân hàng.
・ Tên của tài khoản ngân hàng của đích chuyển nhượng là một tên cá nhân hoặc một danh nghĩa nước ngoài.
・ Có biểu hiện không phải là người nhật.
・ Sau khi thanh toán, trang web đã biến mất hoặc không thể nhìn thấy.
・ Không thể liên lạc sau khi thanh toán.
※ Trang web giả mạo đã nêu địa chỉ và số điện thoại của chúng tôi, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi không có
bất kỳ mối quan hệ nào với những trang web đó.
※ Vui lòng hiểu rằng công ty chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào khi gây thiệt hại cho trang
giả.

Trang web quản lý công ty của chúng tôi sẽ chỉ là các cửa hàng sau đây.
・ ANNIVERSARY WORLD Cửa hàng trên Rakuten Ichiba
https://www.rakuten.ne.jp/gold/fairiel/
・ ANNIVERSARY WORLD Cửa hàng trên Yahoo! Store
https://shopping.geocities.jp/airleaf/index.html
・ ANNIVERSARY WORLD Cửa hàng trên amazon shop
https://www.amazon.co.jp/dp/B00QGM7U5E/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_SPl3yb6QWPP6D

・ Kobe Select Rakuten ichiba
https://www.rakuten.ne.jp/gold/kobe-selection/
Ngoai những trang web trên thi chúng tôi không quản lý.

【Nếu bạn bị thiệt hại】
Nếu bạn bị lừa bởi những trang web đó vui lòng liên lạc với đồn cảnh sát càng sớm càng tốt bằng những tài liệu
thu thập được.
・ Trường hợp thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng, vui lòng liên hệ với tổ chức tài chính
hoặc công ty tín dụng để gây thiệt hại.
・ Nếu bạn đã đăng ký địa chỉ e-mail / mật khẩu làm thông tin người dùng, vui lòng thay đổi mật khẩu của bạn
ngay lập tức.

Tương tự, vui lòng thay đổi mật khẩu vì nhiều khả năng mật khẩu của bạn có thể bị lạm dụng,
nếu bạn đang sử dụng cùng mật khẩu trong các trang web khác hãy thay đổi nó ngay bây giờ.

