
PHƯƠNG THỨC MUA HÀNG

  

Quý Khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ và mua hàng tại
Thạch An xin vui lòng click vào mục Liên hệ tại Website của công ty. Những yêu cầu của quý
khách sẽ được chúng tôi nghiên cứu và phản hồi trong thời gian sớm nhất.

  

Phương thức thanh toán : Hiện tại Thạch An thực hiện giao  dịch qua 2 phương thức thanh
toán phổ biến nhất là Tiền mặt và Chuyển khoản. Nếu  quý khách chọn phương thức thanh toán
nào, xin hãy thông báo cho chúng tô biết  để thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho cả 2 bên.

      

Thanh toán bằng tiền mặt

    
    -    

Nhân viên của Thạch An sẽ đến địa chỉ của quý khách  để quý khách xác nhận việc mua hàng
và ứng trước tối thiểu 10% tổng giá trị đơn  hàng. Hàng hóa sẽ được chuyển đến tận tay quý
khách trong vòng 03 ngày. Quý khách  thanh toán nốt giá trị còn lại của đơn hàng cho nhân
viên Thạch An khi nhận hàng  hóa.

    

  

Thanh toán qua chuyển  khoản

    
    -    

Đối với những khách hàng ở xa, không thể dùng phương  thức thanh toán bằng tiền mặt, có thể
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chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của  Thạch An tại các địa chỉ sau. Hoặc quý khách vui
lòng liên hệ với Thạch An để  chuyển khoản đúng hệ thống ngân hàng phù hợp nhất.

    

  

* Ngân hàng GP Bank - Chi Nhánh Thăng Long

  

Tên TK: Công ty  TNHH TM&SX Hoá chất Thạch An

  

Số Tài Khoản: 

  

- 11200100000068 (VND)

  

 - 11200100000130 (USD)

  

Số Swift: 10065798

  

* Ngân hàng Ngoại Thương (VietcomBank) 

  

Tên TK: Công ty  TNHH TM&SX Hoá chất Thạch An

  

Số Tài Khoản:
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- 0591001777799 - Chi Nhánh Hưng Yên

  

- 0021002018837 - Chi Nhánh Hà  Nội

  

Số Swift: 3531481 

  

Mã số thuế: 0103563290

  

Sau khi gửi xong  quý khách có thể gọi điện thoại đến 04 66535316/39911656 và Fax giấy 
chuyển tiền đến số 04 37920737 để thông  báo đã chuyển tiền. Ngay sau khi nhận được tiền,
chúng tôi sẽ thông báo chuyển  hàng ngay theo địa chỉ yêu cầu và thông báo trước khi gửi
hàng cho quý  khách.

  

Quý khách nhận  được hàng đúng yêu cầu trong thời gian nhanh nhất.

  

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý  khách hàng tới sản phẩm của chúng tôi.

  

Thay mặt ban Giám đốc công ty Thạch  An 

  

  

 3 / 3

https://www.vietcombank.com.vn/IBanking/Accounts/TransactionDetail.aspx?AID=351E094884AE7C2840F35A663543C84ACD83CEEC411D4A22
https://www.vietcombank.com.vn/IBanking/Accounts/TransactionDetail.aspx?AID=351E094884AE7C2840F35A663543C84ACD83CEEC411D4A22

