QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG
THANH TOÁN, GIAO NHẬN HÀNG
a) Đặt hàng
 Bước 1: Nhà Phân Phối có thể đặt đơn hàng thông qua một số hình thức sau:
•

Trực tiếp tại Công ty, chi nhánh

•

Đặt hàng qua Email: dlcvn.info@gmail.com

• Đặt hàng qua Hotline: (028) 3.991.0651
 Bước 2: Nhà phân phối cung cấp mã số nhà phân phối, tên và số lượng, chủng loại
hàng hóa, địa chỉ giao hàng để nhân viên nhập vào hệ thống bán hàng.
 Bước 3: Nhân viên xác nhận thông tin đơn hàng với Nhà phân phối bao gồm: họ tên
và mã số người mua hàng, họ tên và mã số người giới thiệu, số lượng, chủng loại hàng
hóa và số tiền, điểm thưởng quy đổi.
b) Thanh toán
Trong vòng 03 ngày kể từ thời điểm đặt hàng, Nhà phân phối phải tiến hành thanh toán cho
đơn hàng thông qua các phương thức nêu tại điều 5.1. Đơn hàng sẽ bị hủy nếu Nhà phân phối
không tiến hành thanh toán trong thời hạn nêu trên.
c) Giao, nhận hàng hóa
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán Công ty sẽ giao hàng cho Nhà phân phối thông
qua các phương thức sau:
 Nhận hàng và hóa đơn trực tiếp tại Công ty, chi nhánh.
 Nhận hàng và hóa đơn tại nhà theo địa chỉ Nhà phân phối cung cấp.
Lưu ý:
o Công ty không chịu trách nhiệm bất cứ trường hợp nào chuyển nhầm tài khoản hoặc
không đầy đủ thông tin.
o Trong trường hợp Nhà Phân Phối gửi hàng hóa tại Công ty quá thời hạn 30 ngày kể
từ ngày Nhà Phân Phối thanh toán đủ tiền hàng, Công ty sẽ hủy đơn hàng và hoàn
trả toàn bộ tiền hàng cho Nhà Phân Phối.

(028) 3.991.0651
www.dlcvn.com.vn
dlcvn.info@gmail.com
227 Nguyễn Đình Chính, P11, Q P.Nhuận, Tp. HCM

