HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG WEBSITE SAMSONITE VIETNAM


Phương thức đặt hàng

-

Đặt hàng online tại website: Samsonite Vietnam

-

Đặt hàng thông qua tổng đài miễn phí: 1800 6360

-

Đặt hàng trực tiếp trên Facebook: Samsonite Vietnam, House Of Samsonite Vietnam,
American Tourister Vietnam

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG WEBSITE SAMSONITE VIETNAM


Phương thức giao hàng

-

Đơn hàng trong khu vực Hồ Chí Minh: Giao hàng bởi bộ phận giao nhận.

-

Đơn hàng ngoài khu vực Hồ Chí Minh: Giao hàng thông qua bưu điện Vnpost,
Viettel, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm…

-

Miễn phí giao hàng tận nhà cho đơn hàng trên 1.200.000 VND. Với những trường
hợp giao hàng gấp theo nhu cầu, quý khách vui lòng thanh toán phí vận chuyển.

-

Thời gian giao hàng:
o 1 – 2 ngày cho đơn hàng tại khu vực Hồ Chí Minh
o 3 – 5 ngày cho đơn hàng các tỉnh miền Nam
o 5 – 7 ngày cho đơn hàng các tỉnh miền Bắc và miền Trung
o Trong trường hàng hóa không có sẵn tại Hồ Chí Minh, thời gian giao hàng sẽ
linh động cộng thêm thời gian điều hàng (tùy từng trường hợp cụ thể)
o Thời gian giao hàng chỉ tính trong ngày làm việc, không tính các ngày thứ 7
và chủ nhật.

-

Đối với những đơn hàng cần giao gấp, quý khách vui lòng báo ngay cho nhân viên
bán hàng (tại phần ghi chú đơn hàng hoặc thông tin lên tổng đài 1800 6360) để được
tư vấn về thời gian và chi phí giao hàng.
o Trường hợp quý khách thanh toán bằng chuyển khoản, đơn hàng sẽ được gửi
ngay sau khi có xác nhận thanh toán thành công (từ kế toán công ty).

