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Sản phẩm được bán trực tiếp tại các Showroom và Bán Hàng Trực Tuyến.

  

Khách hàng ở xa có thể mua hàng trực tuyến, đặt hàng qua điện thoại hoặc website thanh toán
theo 1 trong những cách sau:

  

I. Mua hàng trực tiếp tại Showroom 

  

Địa chỉ: Số 2-Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

  

Đối diện Trung tâm mua sắm The Garden

  

Điện thoại: 0435562848

  

Mobile: 0949.422.899

  

II. Giao hàng và thanh toán trực tiếp ( Áp dụng với nội thành Hà Nội)

  

Khách đặt hàng xong sẽ nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho  người giao hàng. Miễn phí
vận chuyển. Thời gian nhận được hàng khoảng  30-60 phút kể từ khi đặt hàng.

  

III. Giao hàng – Thu tiền tại nhà áp dụng với các tỉnh thành khác

  

Phí dịch vụ giao hàng và thu tiền tại nhà 100.000đ/sản phẩm, khách  hàng chuyển trước vào 1
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trong 6 số tài khoản của công ty. Khi nhận được  hàng, quý khách vui lòng thanh toán số tiền
của sản phẩm cho nhân viên  giao hàng.

  

IV. Thanh toán trực tuyến qua trung gian, Visa Card, Master Card, Paypal, các loại thẻ nội
địa,...:

  

nganluong.vn hoặc baokim.vn Tài khoản: pva@gmail.com
Các  hình thức này đã tích hợp tự động trong mục thanh toán của Website,  khách hàng đặt
hàng và làm theo tuần tự các bước trong mục thanh toán.

  

V. Thanh toán qua số tài khoản ngân hàng: Xin liên hệ để có số tài khoản trước khi
chuyển

          Chủ Tài khoản: PHẠM VĂN A
  Số Tài khoản   
    1. 
  NH Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank )
    
    2.   NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đống Đa (Agribank )
 
 
    3.   NH Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng ( BIDV )
    
    4.   NH Đông Á, Chi nhánh Hai Bà Trưng, HN (Dong A Bank )
 
 
    5.   NH công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân (VietinBank )
    
    6.   NH Techcombank  chi nhánh thanh xuân
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