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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

Sự tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của quý khách hàng là động lực để Công ty TNHH Thương Mại 

Phúc Thọ phát triển và phấn đấu hơn nữa. Chúng tôi xin gửi tới quý khách chính sách bán hàng như 

sau: 

1. Báo giá 

– Hiệu lực của báo giá trong thời gian 10 ngày kể từ ngày báo giá. 

– Tất cả các báo giá chưa bao gồm VAT. 

– Khách hàng mua số lượng lớn, khách hàng thân thiết sẽ có chính sách giá tốt nhất. 

2. Thanh Toán 

– Khách hàng thanh toán trước bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt khi giao hàng. 

– Khách hàng thân thiết và các khách hàng mua bán theo hợp đồng sẽ thanh toán theo điều khoản 

trong hợp đồng. 

3. Vận chuyển 

- Giá bán của Công ty TNHH Thương Mại Phúc Thọ quy định là giá bán tại kho chi phí vận chuyển sẽ 

được nhân viên kinh doanh báo lại cho khách hàng. 

- Chúng tôi hỗ trợ phí vận chuyển cho đơn hàng trong bán kính 30km tính từ kho công ty và giá trị 

đơn hàng từ 10 triệu đồng 

4. Thời gian giao hàng 

- Công ty TNHH Thương Mại Phúc Thọ sẽ thực hiện giao hàng trong vòng 1-3 ngày kể từ khi có đơn 

đặt hàng đối với các mặt hàng có sẵn tại kho  
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- Đối với các loại hàng nhập khẩu – hàng không có sẵn, chúng tôi sẽ thông báo chính xác để quý 

khách hàng được biết. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh để thỏa 

thuận thời gian cung cấp hàng. 

5. Chế độ bảo hành 

Tất cả các chủng loại hàng hóa do Công ty TNHH Thương Mại Phúc Thọ cung cấp đều được bảo 

hành trong thời gian là 12 tháng kể từ ngày giao hàng. Các hàng hóa được bảo hành khi còn nguyên 

đai nguyên kiện và được bảo quản trong điều kiện có mái che, khô ráo, không bị ẩm ướt. 

6. Chứng chỉ chất lượng – xuất xứ hàng hóa 

- Chứng chỉ xuất xứ (CO) do cơ quan có thẩm quyền của nước có nhà sản xuất hoặc nước xuất khẩu 

cấp/Chứng chỉ xuất xứ do Shell Quốc tế cấp (Beneficiary Certificate of Origin) đối với hàng nhập khẩu: 

Bản gốc/ Bản Copy có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất tại Việt Nam hoặc nước ngoài. 

- Chứng chỉ chất lượng, số lượng (CQ)/ Chứng chỉ phân tích sản phẩm (COA)/ Chứng chỉ phù hợp 

(SOC) của hàng hóa do nhà sản xuất ban hành: Bản gốc/ Bản Copy công chứng/ Bản Copy có đóng 

dấu xác nhận của nhà sản xuất tại Việt Nam hoặc nước ngoài. 

 


