
ĐVT: VNĐ

Weight Hàng khó, hàng đông lạnh Thực phẩm, mỹ phẩm Hàng thông thường

Thời gian

min 1,0kg 460.000 360.000 360.000

2 - 3kg 310,000đ/kg 220,000đ/kg 220,000đ/kg

4 - 10kg 170,000đ/kg 160,000đ/kg 155,000đ/kg

11 - 30kg 165,000đ/kg 155,000đ/kg 150,000đ/kg

31 - 45kg 155,000đ/kg 142,000đ/kg 135,000đ/kg

46 - 300kg 150,000đ/kg 135,000đ/kg 130,000đ/kg

PHỤ PHÍ: - Hàng đông lạnh: nhận từ 15kg và phụ phí 150,000đ/kiện.
- Hàng thuốc tây, TPCN, mỹ phẩm: nhận tối đa 5 đơn vị cho mỗi kiện hàng.
- Hàng chất lỏng: đóng tối đa 5kg/kiện.

CHI CHÚ: - Cước phí trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
- Cước phí trên là trọn gói cho các lô hàng ở Hà Nội, đã bao gồm phí giao hàng tận nơi và thuế phí nhập khẩu.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ:

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ GỬI HÀNG
- Địa chỉ: Tầng 04, 129 Phố Phan Văn Trường, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3554 2345 - 0988 809 489.
- Website: https://ebspost.com

- 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…

- 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.

CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN
VIỆT NAM - HÀN QUỐC (BAO THUẾ NHẬP KHẨU)

- 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.

Áp dụng từ ngày 01 tháng 03 năm 2023

- 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.

- 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.

- 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…

Từ 4 - 6 ngày

Lưu ý: Đóng gói tối đa 25kg/kiện.

- Cước phí vận chuyển được tính theo số lớn hơn giữa trọng lượng thực hoặc khối lượng quy đổi (Dài x Rộng x
Cao)cm/5000.

- Các mặt hàng khó gửi gồm các loại thịt động vật, trứng, tổ yến, hàng fake, cây trồng và trái cây. EBS Post chấp nhận
vận chuyển nhưng không cam kết/bao thông quan. Nếu trường hợp có rủi ro bị tiêu hủy tại cửa khẩu do không đủ điều
kiện nhập khẩu thì Người gửi chịu phí hủy hàng 2,000,000đ/lô.


