
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ THANH TOÁN:
Thứ năm, 02 Tháng 3 2017 10:24

  

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

  

Chi phí vận chuyển sẽ được nhân viên kinh doanh thông báo cụ thể cho Khách hàng theo báo
giá của Bên dịch vụ vận chuyển. Chúng tôi sẽ hoàn trả lại số tiền thừa cho Qúy khách hàng
trong trường hợp số tiền vận chuyển thực tế ít hơn dự định.

  

Quý khách cần biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để được hỗ
trợ hoặc gọi Hotline: 0909 896 599

  

HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐƠN HÀNG:

  

Cách thức thanh toán cụ thể như sau:

  

1. Thanh toán tiền mặt cho người giao hàng

  

Nhân viên chúng tôi sẽ liên lạc và hẹn quý khách thời gian để thu phí tận nơi khi chúng tôi nhận
được yêu cầu đăng kí dịch vụ của quý khách. Hình thức này áp dụng trong phạm vi nội thành
thành phố Hồ Chí Minh.

  

2. Chuyển khoản qua ngân hàng

  

- Tất cả các đơn hàng trên 20 triệu đồng bắt buộc phải chuyển vào tài khoản của công ty chúng
tôi theo quy định của nhà nước.

  

- Tất cả các khách hàng ở ngoại tỉnh hoặc xa khu vực của chúng tôi, hoặc mua hàng không
thông qua hợp đồng thì chúng tôi sẽ thu 100% giá trị hàng hóa và tiền vận chuyển ( nếu có)
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trước khi giao hàng.

  

- Quý khách thanh toán qua ngân hàng, vui lòng chuyển tiền đến tài khoản của công ty theo
thông tin dưới đây:

  

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI MƠ ƯỚC

  

Số tài khoản: 060005966410

  

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

  

- Khi chúng tôi nhận được tiền hoặc bản Fax, Bảng Scan Lệnh chuyển tiền hoặc Ủy nhiệm chi
có dấu tròn của ngân hàng, chúng tôi sẽ thực hiện đơn hàng theo yêu cầu của Quý khách và
được thông báo lịch giao hàng cụ thể từ nhân viên kinh doanh.
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