
Tap

Hỗ trợ một cuộc
sống thoải mái
và phong phú

Cuộc sống
hàng ngày

Hỗ trợ ký hợp đồng điện
nước ga cần thiết cho

cuộc sống mới

Hỗ trợ xử lý đồ không
dùng đến khi chuyển
đi và giới thiệu dịch

vụ chuyển nhà

Chuyển đi

Chuyển đến

Ngoài dịch vụ mua sắm còn có nhiều phiếu ưu
đãi và các thông tin hữu ích về đời sống!

※Thông tin tại thời điểm 9/2022. Các loại dịch vụ được cung cấp có thể thay đổi.
※Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Giới thiệu dịch vụ
chuyển nhà

Thu gom đồ không
dùng đến

Internet

Điện nước ga

Rất nhiều thông tin hữu
ích cho cuộc sống!

Cung cấp phiếu giảm
giá giá trị lớn!

Thực phẩm Vệ sinh nhà cửa

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ
làm phong phú thêm cuộc sống!

Thuận tiện hơn khi đăng ký thông tin phòng!

Chăm sóc sức khỏe/Bảo hiểm・An ninh/ 
Nội thất/ Dịch vụ phát sóng video 

Dành cho cuộc sống mới và căn hộ mới

※Phí sử dụng Welcome park sẽ khác nhau tùy 
thuộc vào bãi đậu xe. Ngoài ra, dịch vụ có thể 
không khả dụng trong trường hợp không còn chỗ 
trống.

Có thể sử dụng tối
đa đến 24 giờ

Thanh toán bằng
thẻ tín dụng

Chi phí tối
thiểu

330 yên ~

Welcome park

Đây là dịch vụ cho thuê bãi đậu xe trống 
của tòa nhà theo giờ. Hãy sử dụng khi có 
khách đến chơi.

Có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục liên quan đến nhà ở sau khi
chuyển đến hay liên hệ với công ty quản lý từ ứng dụng.

Đối với các đối tượng sau, vui lòng tham khảo cách đăng ký được giới thiệu trên WEB. Liên hệ về ruum

Đăng ký tài khoản

Đăng ký thông tin phòng (có thể đăng ký sau khi đăng ký thuê nhà)

https://www.ruum.me/shop/pages/flow.aspx

・Người không thể đăng ký bằng cách thức trên
・Người sống chung / thành viên gia đình

https://www.ruum.me/shop/contact/contact.aspx

Để liên hệ vui lòng 
quét mã QR ở bên 
phải.

※Đối với hợp đồng pháp nhân, chỉ có thể xem hóa 
đơn điện nước ga do công ty chúng tôi thu phí.

Chi tiết sử dụng

Ngoài tiền thuê nhà, khách hàng có thể kiểm 
tra lịch sử thanh toán chi phí ga, nước do công 
ty Daito Kentaku đo và thu phí. Việc xuất biên 
lai cũng dễ dàng thực hiện trên ứng dụng.

Kiểm tra lượng sử dụng và
chi phí trên biểu đồ!

Biên lai có thể được phát
hành tối đa 3 lần một tháng!

Thắc mắc liên quan đến căn hộ

Có ba cách thức để liên hệ. Có thể chọn tùy 
theo mức độ khẩn cấp và nội dung.

Có thể dễ dàng liên hệ từ ứng dụng mà 
không cần lo lắng về thời gian. Ngoài ra 
còn có thể đính kèm hình ảnh, giúp truyền 
tải chính xác tình trạng.

Tham khảo trang web Những
câu hỏi thường gặp FAQ

Hỏi AI (Trí tuệ nhân tạo)

Liên hệ bằng email

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng

22.09

Tap

Chọn 「アカウント登録」 
(đăng ký tài khoản), sau 
đó nhấn 「メールアドレ
ス・電 話 番 号 で 登 録 」 
(đăng ký bằng email/số 
điện thoại)

Đăng ký tài khoản Nhập thông tin
khách hàng

Nhập thông tin khách hàng, chọn 
email hoặc số điện thoại di động 
làm phương thức nhận mã xác 
minh, sau đó chuyển đến màn 
hình xác nhận.

Nhập mã xác minh 
được gửi đến địa chỉ đã 
đăng ký, hoàn tất đăng 
ký tài khoản.

Hoàn tất đăng
ký tài khoản.

Tap

入力

Tap

Quét mã QR để cài đặt ứng dụng!
Cách đăng ký tài khoản/ thông tin phòng

Nhập 「ruumお部屋登録用
コード（ID）」 (Mã đăng ký 
phòng (ID)) trên Hợp đồng 
cho thuê nhà.

Quét mã QR/ nhập
mã đăng ký phòng

Nhập tên tòa nhà, số 
phòng đã ký hợp đồng. 
Nếu không có sai sót, hãy 
chọn 「登録」(Đăng ký).

Xác nhận thông
tin phòng

Nếu tên tòa nhà và số phòng 
hiển thị trên Màn hình chính 
(Home) thì việc đăng ký 
phòng đã hoàn tất!

Hoàn tất đăng
ký thông tin phòng

Sau khi cài đặt, hãy khởi 
động ứng dụng.

Cài đặt & Khởi động

Giữ nguyên trạng thái đăng nhập, 
nhấn 「My Room」 ở góc dưới cùng 
bên phải màn hình. Chọn 「お部屋
の登録」 (Đăng ký phòng). 

Đăng nhập, tiến hành đăng
ký thông tin phòng

※Sau khi đăng ký tài khoản, khi đăng nhập, 
nền biểu tượng góc trên bên phải sẽ chuyển 
từ màu xám sang màu xanh lá cây.

Tap

Tap

Tap

確認

Tiện lợi và
nhiều ưu đãi!

Bóng đèn ở lối đi
chung ở tầng 1 bị hỏng.

Khách
thuê

Công ty quản lý

Cảm ơn quý khách đã
liên hệ. Chúng tôi sẽ
đến kiểm tra.


