
CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH NML TOÀN CẦU

Số 770B Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

MST: 0108774136-001

BMMH.003

ĐƠN ĐẶT HÀNG
Số PO :

Ngày gửi :  /10/2021

Thuộc hợp đồng : _ _ _ _ _ _ _

BP Đề xuất  :

Kính gửi: CÔNG TY TNHH CROPRO

Chúng tôi đề nghị mua hàng của Quý công ty với chi tiết như sau:

STT Danh mục hàng hóa Đơn vị Số lượng Đơn giá VND Thành tiền

1 Thùng carton 25*15*15 CÁI 1,000 2,650 2,650,000

2 Thùng carton 15*12*10 CÁI 1,000 1,500 1,500,000

3 Xốp hơi bong bóng 2 lớp (35cm*100m) CUỘN 20 90,000 1,800,000

4 Băng keo niêm phong (hàng dễ bể) màu vàng CÂY 20 97,000 1,940,000
Cộng tiền hàng 7,890,000

Thuế VAT 789,000

Thành tiền

8,679,000

Địa điểm giao hàng: 328 Tân Kỳ Tân Quý Quận Tân Phú

Thời gian giao hàng: sau 5 ngày kế từ ngày nhận được đơn hàng

Thông tin người nhận hàng : 0988015105 anh Luân

Thanh toán : Thanh toán ngay khi nhận được hàng và hóa đơn hợp lệ

Ghi chú  :

- Đơn mua hàng được xác nhận bởi hai bên là một phần không thể tách rời của hợp đồng.

- Biên bản giao nhận hàng hoặc phiếu nhập kho của bên mua sẽ là căn cứ để thanh toán

- Đơn mua hàng được xác nhận bởi hai bên có thể thực hiện qua fax, Email, nhận trực tiếp

- Đơn mua hàng có hiệu lực khi bên Mua đã chuyển cho bên bán qua Fax, Mail, hoặc bên Bán nhận trực tiếp và có chữ ký, con dấu xác nhận của bên Mua (Nếu bên Bán không có phản hồi sau khi nhận được Đơn hàng (sau 1 ngày) thi coi như chấp nhận các điều kiện:Số lượng. Thời gian giao hàng)

Xác nhận bởi người mua hàng Xác nhận bởi người bán hàng

Phòng mua hàng Ban giám đốc

l Tel: 1900.63.69.36 l Email: info@tocotocotea.com | Website: http://www.tocotocotea.com


