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1. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂ
Máy trần : USD 27/cbm/chi
/cbm/chiều
Máy có kiện/
n/ pallet : USD 31/cbm/chi
31/cbm/chiều
Phí này được áp dụng
ng cho hhàng hóa triển lãm đã được đưa đếnn sân triển lãm
l
và cần
được vận chuyển từ sân triển
ển llãm vào gian hàng triển lãm hoặc ngược lại,
ại, bao gồm:
g
Xe nâng và công nhân phục vụ cho việc vận chuyển từ sân triển
ển lãm
l
vào gian
hàng triển lãm cho hàng hóa dưới 3,000kgs và kích thướcc không vượt
v
quá
3mx2mx2m.
Đặt hàng
àng hóa vào vị
v trí lần đầu.
Phí giám sát hàng hóa ra – vào.
GHI CHÚ: Khối lượng tối thiểu
thi được áp dụng cho hàng hóa như sau:
Khối lượng tối thiểu áp dụng cho container 20‘/40‘/40‘HC

20/40/45cbm
0/40/45cbm

Khối lượng tối thiểu áp dụng cho xe tải

2cbm/xe tải

Nếu số thực tế lớn hơn, sẽẽ tính theo ssố thực tế.
2. CÁC PHỤ PHÍ KHÁC

Được áp dụng dựa vào thựcc tế
t hàng hóa

2.1. Phụ phí hàng nặng
(đối với những
ng hàng hóa có trọng
tr
lượng bằng hoặc lớn hơn
ơn 3,000 kgs)
Ví dụ: Một máy nặng 5.5 tấnn (hay
5,500kgs) => Phụ phí hàng nnặng
được áp dụng sẽ là:: 5.5 x USD55 =
USD302.5

3,000 – 5,000 kgs

USD 45/1,000kgs

5,001 – 8,000 kgs

USD 55/1,000kgs
55

8,001 – 10,000 kgs

USD 65/1,000kgs
65

2.2. Phụ phí hàng container Open Top/
Flat Rack

Cộng thêm 10% trên mức phí dịch
ch vụ
v vận chuyển
on-site cơ bản

2.3. Phí dỡ / đóng hàng
àng hóa trên xe ttải/
container (bao gồm hạạ cont + dỡ hàng

Bốc dỡ hàng hóa
ra/vào container

10,000 kgs trở lên

th thuận theo
Sẽ đượcc thỏa
từng
ng trường
trư
hợp cụ thể

20’

USD20
USD200/container

40’

USD300
USD300/container

BÁO GIÁ ONSITE
hóa)
Ghi chú:
-

Chi phí tối thiểu
ể một
ột ng
ngày.
USD500/operation/day
Xe rơ moóc (sàn/lùn/lowbed)
/lowbed)
được tính phí như
ư cont 20’

2.4. Xe tải hoặc xe cẩuu vào trong hall : áp ddụng theo tariff của SECC

3. NHỮNG DỊCH VỤ ONSITE C
CỘNG THÊM
3.1. Dịch vụ vận chuyển kiệnn rrỗng tại
triển lãm

Theo yêu cầu củaa khách hàng

Chỉ áp dụng cho kích thước
tính phí thực tế.
Khối lượng tính phí tối
thiểu là 1 cbm cho mỗi lô
hàng của mỗi khách hàng.

3.2. Dịch vụ lưu kiện rỗng tạii SECC

3.3. Dịch vụ xe cẩu
Ghi chú: Chi phí tối thiểuu 1 ngày usd500/operaion/day

3.4. Dịch vụ xe nâng lắp đặtt tháo ddỡ máy

USD15/cbm

USD3
USD300/kiện/lần

2.5 tấn

USD 60/xe/lần
60

5 tấn

USD 90/xe/lần
90

7 tấn

USD 120/xe/lần
120

10 tấn

USD 160/xe/lần
160

12 tấn

USD 200/xe/lần
200

15 tấn

USD 500/xe/lần
500

Carton/màng PE/ đai sắt/
đai nhựa
3.5. Dịch vụ đóng gói mới hàng hóa

USD7/cbm

Gỗ
Hút chân không (Khối
lượng tính phí tối thiểu là 5
cbm cho mỗi khách hàng)

3.6. Dịch vụ xử lý những
ữ vật
ật liệ
liệu/kiện Khối lượng tính phí tối thiểu
rỗng không sử dụng (*)
là 1cbm.

USD 15/cbm
USD 35- USD70/cbm
USD 45/cbm
USD 15/cbm

BÁO GIÁ ONSITE
LƯU Ý:
- Toàn bộ đơn giá trên chưa bao ggồm thuế GTGT (VAT) 10%.
- (*) Bất kỳ những vật liệệu/kiện rỗng mà Quý khách không sử dụng,
ng, xin vui lòng di
chuyển chúng khỏi sảnh
nh triển
tri lãm trước khi triển lãm kết thúc. Bất kỳ vật liệu/kiện
rỗng mà Quý khách bỏ lạại trên sảnh triển lãm sẽ được gỡ bỏ và gửi đi xử
ử lý bởi Vega;
và một khoản phí USD15
15/cbm sẽ được áp dụng.
- Trị giá thanh toán thựcc ttế sẽ được quy đổi từ USD ra VND theo tỷ giá của
c Ngân
hàng Ngoại Thương Việệt Nam vào ngày ra hóa đơn GTGT (VAT).
- Bảo hiểm: Vì kết cấu giá thành dịch
d
vụ của chúng tôi được tính toán căn
ăn cứ
c vào khối
lượng hoặc trọng lượng
ng hàng hóa mà không ddựa trên giá trị củaa hàng hóa, nên chi phí
bảo hiểm không đượcc bao ggồm trong kết cấu giá thành của chúng tôi. Do đđó, mỗi đơn
vị triển lãm có trách nhiệm
nhi
mua bảo hiểm vận chuyển cho hàng hóa tham gia triển
tri
lãm của mình trong suốtt th
thời gian vận chuyển hàng hóa từ địa điểm đầuu tiên tới
t điểm
cuối cùng là gian hàng triển
tri lãm và ngược lại cũng như trong suốt thờii gian triển
tri lãm
diễn ra, bao gồm cả thờii gian sử dụng dịch vụ vận chuyển on-site của chúng
húng tôi.
tôi
- Điều khoản thanh toán:: Việc thanh toán cho cả hai chiều đưaa hàng vào và ra phải
được thực hiệnn cho Vega trư
trước ngày đưa hàng vào đầu tiên dựa trên khốối lượng Quý
khách cung cấp. Sau khi hoàn ttất việc đưa hàng ra, dựa vào số đo thựcc tế
t hai chiều
đưa hàng vào và raa mà Vega ssẽ tiến hành hoàn/thu tiền cho khoản
n chi phí chênh lệch
l
trong vòng 5 ngày làm vi
việc. Để biết thêm các điều kiện thanh toán cụụ thể, xin vui
lòng tham khảo hợp đồng
ng vvận chuyển.
- Thời hạn yêu cầu dịch vụụ: Tất cả các yêu cầu về dịch vụ phải được gử
ửi cho Vega ít
nhất 10 ngày trướcc ngày đư
đưa hàng vào đầu tiên để chúng tôi có thờii gian chuẩn
chu bị và
cung cấp dịch vụ onsite vvới chất lượng tốt nhất cho Quý khách.
- Khi Quý khách sử dụng
ng ccủa Vega Logistics Ltd - có thể là một phần
n hoặc
ho toàn bộ và bất kỳ yêu cầu về dịch
ch vvụ bổ sung bất cứ lúc nào trước, trong hoặcc sau triển
tri lãm
thực hiện bằng ngôn ngữ nói và / hoặc viết, có nghĩa là Quý khách đã hiểểu rõ và chấp
nhận những lưu ý đãã trình bày ở trên.

