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HẠNG MỤC DỊCH VỤ CHUYỂN HÀNG TỪ PHÁP VỀ VN

BÁO GIÁ DỊCH VỤ
KHỐI LƯỢNG

ĐƠN GIÁ / KG

GIÁ TỪ PARIS - TỚI NỘI THÀNH HÀ NỘI
Giá áp dụng: ≤ 50kg hàng

1 kg - 50 kg

7,9 €

Giá áp dụng: 50 kg - 99 kg hàng

50 kg - 99 kg

7,7 €

100 kg - 199 kg

7,5 €

>200 kg

7,3 €

Giá áp dụng: 100 kg - 199 kg hàng
Giá áp dụng: ≥ 200kg hàng

GIÁ TỪ PARIS - TỚI CÁC TỈNH THÀNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
Giá áp dụng: ≤ 50kg hàng

1 kg - 50 kg

8,0 €

Giá áp dụng: 50 kg - 99 kg hàng

50 kg - 99 kg

7,8 €

100 kg - 199 kg

7,6 €

>200 kg

7,4 €

Giá áp dụng: 100 kg - 199 kg hàng
Giá áp dụng: ≥ 200kg hàng

GIÁ TỪ PARIS - TỚI CÁC TỈNH THÀNH PHÍA NAM VIỆT NAM
Giá áp dụng: ≤ 50kg hàng

1 kg - 50 kg

9,3 €

Giá áp dụng: 50 kg - 99 kg hàng

50 kg - 99 kg

9,0 €

100 kg - 199 kg

8,6 €

>200 kg

8,3 €

Giá áp dụng: 100 kg - 199 kg hàng
Giá áp dụng: ≥ 200kg hàng

**Lưu ý về trọng lượng thể tích :
Công thức quy đổi trọng lượng thể tích theo tiêu chuẩn quốc tế: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6000 = số kg
Số quy đổi này được so sánh với trọng lượng thực, số nào lớn hơn sẽ được tính làm chuẩn để tính cước vận chuyển
- Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển về tận địa chỉ khách tại 64 tỉnh thành Việt Nam
- Mỗi kiện hàng của quý khách sé có 1 mã số tracking online tình hình vận chuyển
- Không nhận gửi hàng có pin, bình xịt có cồn, dễ cháy nổ
- Không nhận đồ cũ, đồ cổ, rượu, xì gà, hàng dễ cháy nổ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ …
- Trong trường hợp quý khách không có thùng chúng tôi hỗ trợ đóng hàng và tính phí carton cho các kiện hàng dưới
10kg là 5 euros / kiện, các kiện hàng từ 10-20 kg là 10 euros / kiện.
Danh sách các mặt hàng có phụ thu :
Đồng hồ đeo tay các loại, đồ trang sức, nữ trang : Phụ thu 3% hoá đơn mua hàng
Sản phẩm hàng hiệu ( túi xách, quần áo, giày…giá trị từ 85 euros / sản phẩm ) : Phụ thu 5% hoá đơn mua hàng
Sữa bột, các dạng sữa bột : Phụ thu 0,5 € / kg
Nước Hoa, eau de parfum, eau de toilette, parfum, eau de cologne, coffret…: Phụ thu 5% hoá đơn mua hàng
Đồ gia dụng có điện , loa mini, đồ có pin phụ thu : Phụ thu 5% hoá đơn mua hàng
Tư vấn từ A-Z Hỗ trợ 100% các thủ tục thuế quan, xuất nhập khẩu - Hỗ trợ trước và sau bán hàng - Bảo
hiểm 100% hàng hoá - Hỗ trợ thủ tục xúc tiến thương mại
HNC FRANCE là một thương hiệu của công ty INFRA SYSTEM - Công ty xuất nhập khẩu với hơn 20 năm kinh nghiệm tại Pháp
HNCFRANCE - INFRA SYSTEM 28 rue Carnot, 94270 Le Kremlin Bicêtre - Tél. : +336 99 44 37 26 Fax : 01 46 64 18 05
SARL au capital de 11200 Euros - RCS NANTERRE B 417 768 157 00022 - TVA FR75417768157 - APE 4651Z
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