
 

 

 

B NG GIÁ 
D ch v  Nhanh – Tiết ki m – Uy tín 

(Bảng giá đính kèm Số:… /HĐVCHH) 
1. B NG GIÁ D CH V  

 
Khu vực Gói c ớc Giá(K) Chi tiết

Thông  thường 20
Nhận trước 13h => giao trong ngày
Nhận sau 13h=> giao vào sáng ngày hôm sau

Hỏa tốc 30
Giao trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau khi tiếp 
nhận đơn

Thông  thường 25->30 2 ngày giao một lần

Hỏa tốc 40->45
Giao trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau khi tiếp 
nhận đơn

Nội thành

Ngoại Thành

 
  

 
2. D CH V  THEO THÁNG  
 

KV1 KV2 KV1 KV2 KV1 KV2 KV1 KV2

Chi phí trên đơn 20 25->30 20 25->30 20 25->30 20 25->30

Số l ng đơn/tháng
Chiết khấu 0% 5% 7% 10%

301-500 501-1000 1000 trở lên

Cơ b n B c Vàng Kim c ơng

0-300

 

Cuối tháng CNTShip sẽ thống kê và trả chiết khấu cho khách hàng theo bảng trên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

           
 
 

CÔNG TY TNHH CN VÀ D CH V  CNTECH VI T NAM 
Đ a ch : Số 4, C30B/ 82 Hoàng Đ o Thành, Thanh Xuân, Hà Nội 

Đi n tho i: 04.3559.0623 – Hotline: 0902.188.010 
Email: cntech888@gmail.com 

 

  



 

 

 

 
3. L U ụ D CH V  

 
Khu vực 1 bao gồm: Các Quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai 
,Thanh Xuân. 

Khu vực 2 bao gồm: Các Quận, Huyện Hà Đông, Long Biên, Tây Hồ, Từ Liêm: 
- Quận Hà Đông: Chạy đến ngã ba Ba La. Khu đô thị Xa La 

- Quận Long Biên: Chạy hết đường Nguyễn Văn Cừ, Chợ Ngọc Thụy, Phố Đức Giang. 
- Tây Hồ: Số nhỏ đường An Dương Vương (Số lớn đường An Dương Vương không chạy) 
- Huyện Từ Liêm: Chạy đến Ngã Tư Cổ Nhuế, đến Cầu Diễn, Mễ Trì Thượng 

- Giá cước phí được tính là vnđ, ch a bao gồm thuế VAT (10%) và chỉ áp dụng với đơn hàng d ới 3kg 

hoặc các chiều dài, rộng, cao của đơn hàng không quá 50cm. Những đơn hàng trên 3kg tính theo bảng giá 
nội địa của Chuyển phát CNTShip 

- Giá cước không bao gồm c ớc bảo hiểm hàng hóa. 
- Với các đơn hàng được giao tới các tòa nhà, CNTShip chỉ giao bên dưới tòa nhà không giao trên các 

tầng. 
- Thanh toán tiền hàng thu hộ : CNTShip sẽ trả lại tiền hàng cho người gửi từ 1 đến 3 ngày t i đ a ch  
gửi hàng hoặc chuyển kho n qua tài kho n ngân hàng sau khi hàng phát thành công (không tính ngày 

chủ nhật). Trường hợp chuyển khoản có chi phí chuyển khoản do ngân hàng thu ng ời gửi ch u phí 
chuyển kho n. 
- Đơn tr  l i: nếu lỗi do bên ship hàng thì sẽ không thu phí và bồi thường theo yêu cầu của khách hàng, 
ngược lại nếu người nhận không nhận hàng hoặc người gửi hàng lỗi thì sẽ thu phí ship của shop hoặc 
khách (hai bên tự thương lượng). 
  
Mọi thắc mắc về b ng giá, các d ch v  của CNTShip Quý khách vui lòng gọi số 04.3559.0623 hoặc 
hotline 0902.188.010 hoặc gửi email tới đ a ch  cntech888@gmail.com để đ c t  vấn, h ớng dẫn, 
đăng ký số tài kho n thanh toán và gi i đáp c  thể. 
 

CNTShip chân thành c m ơn Quý khách đư quan tâm tới d ch v ! 

mailto:cntech888@gmail.com

	(Bảng giá đính kèm Số:… /HĐVCHH)

