CTY CP CPN VIETSTAR
28 Phan Thuc Duyen, P.4, TB, TPHCM
Hotline: 0911 861155/ 0941 795566

www.vietstarexpress.com

2016 - GIÁ ĐẶC BiỆT

"iChina-Shopping"

(Quảng Châu - Tp.HCM)
~~~~~~~~oOo~~~~~~~~

To:

quyù khaùch

Cung cấp cho bạn những giải pháp vận chuyển hiệu quả và kinh tế trong xu hướng toàn cầu hóa, đến với CPN VIETSTAR quý khách sẽ hài lòng với 1 dịch vụ:
+ Quy trình nhanh gọn, an toàn, đảm bảo
+ Uy tín, giá cạnh tranh
+ Phục vụ tận tâm, chu đáo
+ Giao dịch qua phần mềm online tiện lợi, dễ dàng
Loai dịch vụ

CPN (N+2)

CPN (N+3)

Tiết kiệm (N+3)

Tiết kiệm (N+5)

Siêu Tiết kiệm (N+2)

Siêu Tiết kiệm (N+7)

Trọng lượng

Quảng Châu-Hà Nội

Quảng Châu-TP.HCM

Quảng Châu-Hà Nội

Quảng Châu-TP.HCM

Bằng Tường-Hà Nội

Bằng Tường-TP. HCM

Min 2 kg
3- 50 kg
51 - 100 kg
101 - 300 kg
301 - 500 kg
501-1000 kg
+ 1000 kg
+ 5000 kg
10 tấn
5 cbm (m3)
10 cbm (m3)

74,000
38,000
28,000

86,000
45,000
38,000
36,000
32,000
28,000

27,000
28,000
25,000

15,000
13,000

17,000
16,000

ĐỂ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI VUI LÒNG GỌI ĐT: 0908 398770/ 0911 86 11 55

Ghi chú: * N là ngày kho Quảng Châu nhận hàng, giờ cắt hàng 16:00 pm
* Hàng được giao tại kho VIETSTAR EXPRESS- 28 Phan Thúc Duyện, P4, Tân Bình, TPHCM
DÀI*RỘNG*CAO/6000
* Đối với hàng cồng kềnh, công thức quy đổi (cm3):
* Vp Quảng Châu:
Địa chỉ nhận tại Quảng Châu - Vui lòng liên hệ CS - 0941 79 55 66/ 0911 86 11 55
Người liên hê:
Số đt:

Mã khách hàng:
VSS - (VietStarSaigon-tenctykhach)

CPN VIETSTAR sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy đóng góp vào sự thành công của quý khách.
Nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ: Vo Hue Chau (Ms.) - BDM

M: +84 (0) 908 398 770
Email: chauvo@vietstarexpress.com

ĐIỀU KHOẢN VẬN CHUYỂN
Xin cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi sử dụng dịch vụ, đề nghị Quý khách hàng đọc kĩ các điều khoản vận chuyển sau:
1. Hàng hóa vận chuyển phải được đóng gói cẩn thận. Trọng lượng tối đa 1 kiện/bao là 120kg, kích thước không quá (cm)160*120*70
2. Trong quá trình vận chuyển, nếu gặp sự cố bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, bạo động, v.v… dẫn đến những tổn thất về hàng hóa,
nhà cung cấp dịch vụ được miễn trách nhiệm bồi hoàn.
3. Trong kiện hàng của Quý khách không được kèm: tiền mặt, vật dễ cháy, dễ nổ, dễ vỡ, hàng hóa có liên quan đến bản quyền (hàng giả, hàng nhái)quyền sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm pháp luật (trộm cắp, v.v…), hàng cấm (ma túy, chất độc hại, v.v…)
Nếu quý khách vi phạm, nhà cung cấp dịch vụ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
4. Chúng tôi có trách nhiệm giao hàng đến tay Quý khách trong tình trạng nguyên đai nguyên kiện.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về số lượng hàng, chủng loại, màu sắc, chất lượng, v.v…của hàng hóa bên trong kiện hàng.
5. Khi điền Phiếu yêu cầu vận chuyển, Quý khách vui lòng gửi kèm CMND hoặc Giấy phép đăng kí kinh doanh để chúng tôi tiện quản lý

Phải có mã k/h trên thùng hàng/bên ngoài, gói hàng mới được xem là hợp lệ
VIETSTAR sẽ không chịu trách nhiệm nếu lô hàng thiếu sót phần thông tin này
6. Trị giá bồi thường nếu mất hàng:
* Đối với hàng hóa thông thường: nếu mất, đền bằng tiền mặt. Giá trị đền bù tương ứng với 5 lần cước phí vận chuyển nhưng không vượt quá giá trị thực của kiện hàng đó
* Đối với hàng giá trị cao: đề nghị Quý khách khai báo giá trị của kiện hàng và nộp phí bảo hiểm tương ứng với 3% giá trị kiện hàng. Mất hàng-bồi thường 100%
7. Quý khách vui lòng thanh toán phí vận chuyển trước khi ký nhận hàng hoặc lấy hàng ra khỏi kho của chúng tôi.
8. Đề nghị Quý khách kiểm tra kỹ tình trạng hàng hóa, sau khi đã ký nhận chúng tôi được miễn trách nhiệm giải quyết khiếu nại liên quan đến kiện hàng đó.

