CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN:
Chính sách vận chuyển của www.amultiply.com, đối với khách mua hàng như
sau:
A. Đối với Nhà sản xuất, Nhà phân phối, nhà bán lẻ chúng tôi sẽ lien hệ và
có chính sách riêng theo thỏa thuận theo hợp đồng.
B. Quy định chung vận chuyển trong nước:
1. Phí vận chuyển:
- Chúng tôi giao hàng trong nội thành hoặc đi các tỉnh khác cộng thêm phí ship
theo thỏa thuận.
- Đối với khách hàng ở xa hoặc ở các tỉnh thành khác, giá vận chuyển dựa trên
khối lượng sản phẩm, số km và địa điểm giao hàng. Quý khách vui lòng liên hệ
với chúng tôi qua địa chỉ:
Showroom HCM: D12, Đường A5, phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam ĐT: (+84) 949 39 50 39
Hoặc số điện thoại +84 949 39 50 38 để được nhân viên tư vấn cụ thể.
- Hoặc khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi vận chuyển hàng đến nhà xe, hãng
vận chuyển, siêu thị, nhà máy… để chuyển hàng đi xa hoặc nhận hàng. Với hình
thức này, chúng tôi sẽ lien hệ với các đầu vận chuyển liên quan đảm bảo hàng
đến nhanh nhất với chi phí rẻ nhất.
2. Thời gian xử lý đơn hàng:
- Đơn đặt hàng từ 8h30 – 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ ngay trong ngày.
- Đơn đặt hàng sau 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ vào sáng hôm sau.
3. Thời gian giao hàng:
a. Giao trong nước:
- Giao hàng trong ngày hoặc từ 1 – 2 ngày cho khách hàng có địa chỉ ở các quận
Nội thành TP HCM và các tỉnh lân cận.
- Giao hàng trong tuần cho khách hàng có địa chỉ thuộc các tỉnh lân cận tỉnh gần
Showroom.
- Tuy nhiên, vào thời gian cao điểm (lễ, tết, khuyến mãi,….), chúng tôi không
thể giao hàng ngay nên sẽ thỏa thuận thời gian giao hàng cho Quý khách. Kính
mong Quý khách thông cảm.
b. Giao và nhận hàng trong nước từ nước ngoài và ngược lại:
Chúng tôi sẽ đảm bảo thời gian giao và nhận hàng cho khách theo yêu cầu có
thể.

