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                                                                         Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2011 

 
Kính gửi               quý khách hàng 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của Quý Công ty và khả năng nguồn hàng của ðơn vị. Chúng tôi xin báo giá 

một số mặt hàng như sau: 
 

tt tên hàng quy cách ðvt Số lượng ñơn giá Thành tiền 

 thép hoà phát     

 D10           CII Kg  17.350  

 D12           CII Kg  17.300  

 D14 – D32 CII Kg  17.250  

 Cuộn D6 - D8 Trơn Kg  17.200  

Mác thép CIII ñơn giá trên cộng 200 ñ/kg 

 

Ghi chú:   
 

 

-  Giá trên là giá ñó bao gồm thuế GTGT (v.a.t 10%). 

- Số lượng: theo số thực giao của bên bán, thể hiện trên các chứng từ giao nhận ñược bên mua ký nhận. 

- Giao nhận theo: Cân thực tế tại trạm cân ñiện tử 120 tấn tại nhà máy cán thép Hòa Phát. Nếu ñếm cây tính 

theo Bazem TCVN ñơn giá trên giảm 350 ñ/kg. 

- ðơn giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển hàng ñược giao tại nhà máy cán thép Hòa Phát. Liên hệ ñể 
biết cước vận chuyển về tại công trình theo ñịa chỉ cụ thể khách hàng.  

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán 100% giá trị lô hàng trước khi nhận hàng. Nếu thanh toán chậm yêu cầu 

phải có thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng và phải chịu lãi suất chậm thanh toán là 2%/30 ngày/ Tổng 

số tiền chậm trả. 
- Giá trên có giá trị từ 24/09/2011 và hết giá trị ñến khi có sự thay ñổi giả của nhà máy. 
 

 

Cảm ơn quý công ty ñã tin tưởng vào hệ thống phân phối thép của chúng tôi. 

 
 

 

 
 

 

                      xác nhận của bên mua                          Cty CP tnhh MTV thép hòa phát 
                         (ý kiến của bên mua)                                                Phòng kế hoạch kinh doanh 
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