
Express Economy

3 - 5 ngày 4 - 6 ngày

0,5 644.109
1,0 747.102
1,5 856.552
2,0 953.088
2,5 1.064.475 - Cước phí chưa bao gồm chi phí thuế và hải quan nhập khẩu (nếu có).
3,0 1.216.543
3,5 1.342.137

4,0 1.451.264
4,5 1.562.974
5,0 1.673.393

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:
0,5 790.689 934.685
1,0 900.462 934.685
1,5 1.009.912 1.162.302
2,0 1.119.362 1.162.302
2,5 1.229.135 1.394.440
3,0 1.343.105 1.394.440
3,5 1.457.075 1.629.161
4,0 1.569.108 1.629.161
4,5 1.694.379 1.873.244
5,0 1.804.152 1.873.244
5,5 1.913.602 2.108.933
6,0 2.031.124 2.108.933
6,5 2.149.937 2.355.277
7,0 2.268.427 2.355.277
7,5 2.385.949 2.589.997
8,0 2.494.430 2.589.997
8,5 2.603.880 2.820.844
9,0 2.716.882 2.820.844
9,5 2.828.915 3.047.170

10,0 2.934.814 3.047.170
10,5 3.015.852 3.213.121
11,0 3.094.630 3.213.121
11,5 3.173.409 3.381.332
12,0 3.256.707 3.381.332
12,5 3.333.225 3.537.597
13,0 3.407.161 3.537.597
13,5 3.473.347 3.681.270
14,0 3.545.345 3.681.270
14,5 3.602.492 3.797.178
15,0 3.657.378 3.797.178
15,5 3.685.790 3.856.584
16,0 3.714.202 3.856.584
16,5 3.742.937 3.917.928
17,0 3.773.609 3.917.928
17,5 3.802.021 3.979.595
18,0 3.833.015 3.979.595
18,5 3.859.167 4.041.261
19,0 4.166.691 4.041.261
19,5 4.197.324 4.102.928
20,0 4.230.238 4.102.928

20-44 188.069 180.157
45-70 178.153 191.587
71-99 159.602 171.756

100-299 157.044 169.198
300-499 154.805 166.639
500-999 154.805 166.639

- EBS Post cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc thông quan 
nhập khẩu tại nước nhận, và các phán quyết của bất kỳ Cơ quan Chính phủ nào với 
lô hàng.

GHI NHỚ

[CƯỚC THANH TOÁN] = [CƯỚC VẬN CHUYỂN] + [PHỤ PHÍ MÙA CAO ĐIỂM] + [PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU] + [THUẾ VAT]

Thuế phí hải quan nhập khẩu (nếu có) thanh toán phía đầu người nhận hoặc người gửi thanh toán thay.

GHI CHÚ:

- Cước phí vận chuyển được tính theo trọng lượng thực hoặc thế tích quy đổi (Dài x 
Rộng x Cao)cm/5000 tùy theo cái nào lớn hơn.
- Cước phí chưa bao gồm Phụ phí nhiên liệu, Thuế GTGT và Phụ phí mùa cao điểm 
cũng như các loại phụ phí khác của Ups (nếu có).

Khi sử dụng dịch vụ Khách hàng đồng nghĩa tuân theo các Quy định có trong Điều 
khoản và Điều kiện gửi hàng của Ups (Xem chi tiết tại đây: 
https://www.ups.com/vn/vi/support/shipping-support/legal-terms-conditions.page) và 
các Điều khoản Điều kiện riêng của EBS Post như:

Giá tĩnh cho mỗi kilogam

HÀNG HÓA

TÀI LIỆU

CƯỚC PHÍ CHUYỂN PHÁT NHANH (UPS EXPRESS)
VIỆT NAM - ẤN ĐỘ

Weight

- Thời gian vận chyển: được hiểu là ngày làm việc, là dữ liệu tham khảo, không có 
tính chất cam kết. Thời gian giao hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thời tiết, hải 
quan…

- Hàng dễ vỡ, dễ hư hỏng: khách hàng phải tự đóng gói và bảo quản an toàn. 
Chúng tôi không nhận vận chuyển trừ khi Khách hàng đồng ý chấp nhận toàn bộ các 
rủi ro thiệt hại xảy ra trong quá trình vận chuyển như vỡ nát, hư hỏng.

- Mọi khiếu nại về dịch vụ phải được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ lúc giao hàng. 
Quá 24 giờ chúng tôi không tiếp nhận khiếu nại.

- Dịch vụ chậm trễ: nếu giao hàng muộn hơn 30 ngày làm việc đối với dịch vụ nhanh 
và 45 ngày đối với dịch vụ tiết kiệm thì được gọi là chậm trễ. Trong trường hợp này, 
EBS Post hoàn trả lại 30% cước phí vận chuyển đã thu cho Khách hàng.

- Mất mát, thất lạc: nếu quá 45 ngày làm việc đối với dịch vụ nhanh và 60 ngày đối 
với dịch vụ tiết kiệm mà lô hàng không được giao thì được hiểu là lô hàng đã bị mất/ 
thất lạc. Trong trường hợp này, EBS Post đền bù cho khách hàng theo như sau:

1. Nếu có sử dụng Bảo hiểm hàng gửi: đền 100% số tiền đã mua bảo hiểm.
2. Với những lô hàng không mua bảo hiểm thì đền: 300,000đ/1kg nhưng tối đa 
không quá 02 (hai) lần cước phí vận chuyển.

- EBS Post không nhận khiếu nại và đền bù với những tổn thất gián tiếp của Khách 
hàng đến từ việc vận chuyển như: phạt hợp đồng, mất hợp đồng, lỡ đơn hàng, mất uy 
tín…


