Gomsu Minh Quy -

Phone: 0978.318.086 - Email:

BÌNH HÚT L?C MEN R?N HOA C?M TÚ C?U
Mã s?n ph?m: 9043
Call for Price: 0978.318.086

Short Description
- N?i s?n xu?t: Bát Tràng, Vi?t Nam.

- Ch?t li?u: S? cao c?p.

- Giá trên ch?a bao g?m VAT và phí v?n chuy?n.

Description

Quý khách có nhu c?u ??t mua s? ho?c l?, ??t in logo làm quà bi?u quà t?ng H?i ngh? H?i th?o, quà t?ng ch??ng
trình qu?ng cáo khuy?n mãi…

Xin vui lòng liên h?:

CÔNG TY CP G?M S? MINH QUÝ

??a ch?: S? 21 Ph? G?m – Bát Tràng – Gia Lâm – Hà N?i

?i?n tho?i: 0917.511.611 / 0978.318.086

Facebook: https://www.facebook.com/minhquyceramic/

Email: info@gomquy.com

CHÍNH SÁCH V?N CHUY?N
1. Chúng tôi s? ???c th?c hi?n và chuy?n phát d?a trên m?u khách hàng ?ã ch?n. Tr??ng h?p không ?úng s?n
ph?m Quý khách yêu c?u chúng tôi s? g?i ?i?n xác nh?n g?i s?n ph?m t??ng t? thay th?.

2. Th?i gian chuy?n hàng sau s?n xu?t ??n khách hàng tùy thu?c vào ??a lý t?ng khu v?c, nhu c?u c?n g?p c?a
khách hàng s? phát sinh chi phí chuy?n phát nhanh.

3. ??n v? v?n chuy?n cao c?p bao g?m Viettel, Kerryexpress, Giaohangnhanh. V?n chuy?n th??ng là các nhà xe
khách liên t?nh, ho?c ??n v? v?n t?i liên t?nh (kinh t? h?n).

4. Tr??ng h?p ng??i nh?n không nh?n ??n hàng: - Chúng tôi s? h?y b? ??n hàng. Tr??ng h?p này s? không ???c
hoàn tr? thanh toán.

5. Tr??ng h?p không t?n t?i ng??i nh?n t?i ??a ch? yêu c?u: ??n hàng s? ???c h?y và không ???c hoàn l?i thanh
toán

CÁCH TH?C MUA HÀNG ONLINE
a. Quý khách tìm ki?m và ch?n m?u hàng ?ng ý

b. Nh?n nút mua hàng, h? th?ng s? chuy?n thông tin m?u hàng ??n m?c ??t hàng và quý khách ?i?n ??y ?? thông tin yêu c?u

c. Khi nh?n ???c thông tin chúng tôi s? xác nh?n l?i cho quý khách qua mail ho?c ?i?n tho?i.

d. Quý khách ki?m tra mail và thanh toán 100% tr??c qua ngân hàng.

e. GOMQUY.COM xác nh?n qua mail và ?i?n tho?i sau ?ó tri?n khai s?n xu?t, giao hàng t?n n?i trên toàn qu?c cho khách hàng
m?t cách nhanh nh?t.
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