Hướng dẫn mua hàng từ xa
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Quý khách có nhu cầu được tư vấn sản phẩm hoặc mua hàng từ xa vui lòng liên hệ số máy (08)
3979 8830
Sau khi thống nhất việc mua hàng từ xa, Quý khách hàng vui lòng gửi tiền đếnKHAI MINH,
ngay sau đó chúng tôi sẽ lập tức gửi hàng đến tận nơi mà quý khách yêu cầu.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: (Chuyển khoản qua ATM)
- NH Vietcombank: 0231 0000 20120
Chủ tài khoản: Ngô Thị Tuyết Trang

CHi nhánh Daklak

- NH ACB-HCM : KHAI MINH 73431839 hoặc Ngô Thị Tuyết Trang 4214 9435 1126
1401
- NH Đông Á-HCM : Ngô Thị Tuyết Trang 0103 2204 66
- NH Techcombank- chi nhánh Tân Bình HCM : Ngô Thị Tuyết Trang 1062 1308 5990
11
- NH Agribank - chi nhánh Bình Phú HCM : Ngô Thị Tuyết Trang 19012 0609 0411
- NH Sacombank - chi nhánh Nguyễn Tri Phương HCM : Ngô Thị Tuyết Trang 0600 9762
8362

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÀNG:

KHÁCH HÀNG TỈNH: Sau khi chuyển tiền, vui lòng liên lạc Hotline: 01226649376 gặp Trang,
hàng hóa sẽ đến tay quý khách trong 24h( đối với các tỉnh miền Tây hoặc miền Trung chuyển
hàng bằng chành xe), hoặc 32h( đối với Tín Thành), thời gian có thể nhanh hơn, tùy từng trường
hợp cụ thể. Chi phí gởi hàng được thống nhất do quý khách hàng thanh toán, đối với trường hợp
bảo hành, cũng được áp dụng như thế, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt có thỏa thuận trước.
KHÁCH HÀNG TP.HCM: Giao hàng miễn phí các quận 10, quận 11, quận 03
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Các quận khác xin phép thu thêm phụ thu xăng dầu :
+ Quận 01, quận 04, quận 05, Tân Bình, Phú Nhuận, vui lòng cộng thêm 10 000 vnđ .
+ Quận Tân Phú, Bình Thạnh, quận 06, quận 07, quận 08, vui lòng cộng thêm 20 000 vnđ.
+ Quận Thủ Đức, Bình Chánh, quận 09, vui lòng cộng thêm 50 000 vnđ cho mỗi lần giao hàng .
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH:
* Thời hạn bảo hành đã được ghi kỹ trong cột BẢO HÀNH (trong bảng giá), đối với các mặt
hàng giao dịch với thời hạn bảo hành là TEST, quý khách vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua
hàng.
* Hàng mua rồi xin miễn đổi hoặc trả lại, tất nhiênchipsetBGA sẽ giúp quý khách biết rõ thêm
về hàng hóa, VD: khách hàng ở xa sẽ được xem qua hình chụp thực tế, và video clip, mọi trao
đổi trên tinh thần cởi mở, chân thành, quý khách có đồ nghề phục vụ công việc sữa chữa, còn
KHAI MINH
có thêm một khách hàng, và bán được một món hàng, đó là điều đáng trân trọng.
* Quý khách vui lòng để lại thông tin khi mua hàng: tên, số điện thoại, địa chỉ email, các phản
hồi của quý khách sẽ là những đóng góp quý giá cho KHAI MINH phục vụ ngày càng tốt hơn.
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