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I.Phương thức mua hàng

  

quý khách chọn mua máy bơm có 2 cách sau

  

1. Trong Hà Nội

  

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp tại Số 15 Tổ 14 đường Cầu Vĩnh Tuy P.Long Biên Q.Long
Biên Hà Nội .Chúng tôi có rất nhiều chủng loại  phù hợp
với mọi nhu cầu cho quý khách lựa chọn.

  

2. Mua qua điện thoại:

  

Sau khi chọn được mẫu ưa thích quý khách vui lòng cho nhân viên kinh doanh chúng tôi theo
số Holine :  0904
996 448 hoặc bất kỳ 1 nhân viên kinh doanh nào
ĐỨC ĐẠT
sẽ tư vấn giúp quý khách cách thức mua hàng.
II.Phương thức thanh toán

  

1. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt:

  

Quý khách đến thăm quan mua hàng tại cửa hàng chúng tôi hoặc chúng tôi có thể giao hàng
trực tiếp cho quý khách trong khu vực nội thành Hà Nội quý vị có thể chọn hình thức thanh toán
bằng tiền mặt. Sau khi nhận được đơn đặt hàng chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho quý
khách. Sau khi nhận được hàng quý khách kiểm tra hàng hóa đúng, đủ như đơn đặt hàng sẽ
thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng hoặc mang đến văn phòng công ty Chúng tôi để
thanh toán.
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2. Thanh toán qua chuyển khoản:

  

Với quý khách không thích thanh toán bằng tiền mặt hoặc với khách hàng ở xa không thể giao
hàng trực tiếp. Qúy khách có thể lựa chọn phương thức thanh toán qua chuyển khoản. quý
khách có thể chuyển khoản theo thông tin sau:

  

tên tài khoản: Công ty TNHH kỹ thuật thương mại và dịch vụ Đức Đạt

  

số tài khoản: 0541000175091 tại ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh Chương Dương Hà
Nội

  

khi nhận được tiền chuyển khoản hoặc scan, fax ủy nhiệm chi của quý khách chúng tôi sẽ giao
hàng ngay cho quý khách.
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