QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG
THANH TOÁN, GIAO NHẬN HÀNG HÓA
HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG CHUYỂN KHOẢN
Nhà Phân Phối có thể đặt đơn hàng thông qua một số hình thức sau:
 Đặt hàng qua Email: dlcvn.info@gmail.com
 Đặt hàng qua Hotline: (028) 3.991.0651
 Đặt hàng qua Zalo: 0394.505.515 (Ms Thanh)
 Lưu ý:
 Tất cả các hình thức đặt hàng trên chỉ chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản
ngân hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày đặt hàng, nếu không đơn hàng sẽ bị hủy.
 Thông tin địa chỉ giao hàng phải được cung cấp trên đơn hàng để đảm bảo hàng
được giao đúng nơi.
 Ngày tính doanh số của đơn hàng được tính theo ngày đơn hàng được xử lý
ngay khi công ty nhận tiền chuyển khoản, không tính theo ngày đặt hàng.
 Khi chuyển khoản, ghi rõ nội dung: “Thanh toán cho đơn hàng của NPP Mã số
……, số đơn hàng……., ngày……….”. (Số đơn hàng sẽ do nhân viên DLC Việt Nam
cung cấp khi Nhà Phân Phối gọi xác nhận đơn hàng). Nhà Phân Phối vui lòng cung cấp
đầy đủ chi tiết nội dung thanh toán để công ty có thể dễ dàng xác định đơn hàng.
 Công ty chỉ xử lý đơn hàng khi nhận được số tiền thanh toán vào tài khoản của
DLC Việt Nam với đầy đủ thông tin thanh toán như yêu cầu.
 Công ty không chịu trách nhiệm bất cứ trường hợp nào chuyển nhầm tài khoản
hoặc không đầy đủ thông tin.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Nhà Phân Phối có thể chuyển khoản thanh toán đơn hàng vào ngân hàng sau:
Số Tài Khoản: 0441000666292
Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)- Chi Nhánh Kỳ
Đồng.
Tên Chủ Tài Khoản: CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH SỐNG KIM CƯƠNG VIỆT NAM
Địa Chỉ Chủ Tài Khoản: 227 Nguyễn Đình Chính, P.11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí
Minh
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