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BÁO GIÁ SẢN PHẨM
GẠCH KHÔNG NUNG TOÀN CẦU
Kính gửi: Quý Khách Hàng!
ph n

Công ty

Toàn

u xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm và lựa

chọn sản phẩm GẠCH KHÔNG NUNG TOÀN CẦU. húng tôi kính gửi tới quý Công ty báo giá
sản phẩm gạch không nung chống thấm áp dụng cho các dự án tại địa bàn Hà Nội như sau:
1. SẢN PHẨM VÀ GIÁ CẢ
STT

Sản Phẩ
(KT: dài x rộng x cao)
Gạch đặc:

01
02
03
04

06
07
08
09
10

Đơn giá
(VND/viên)

2,35 kg

802

2,65 kg

866

3 kg

931

3 kg

976

ây tường bao ngoài, chia căn hộ, ngăn phòng;

-

Thi công điện nước thuận lợi, an toàn;

-

Tường rộng 100, 105, 140, 150, 170, 200mm;

-

Trọng lượng
(Kg/viên)

ây chèn c tr n, xây tường chịu lực, xây chèn tường, chèn cửa…

Gạch đặc TC - 200D
(200 x 95 x 60)
Gạch đặc TC - 210D
(210 x 100 x 60)
Gạch đặc TC - 220D
(220 x 105 x 60)
Gạch đặc TC - 170D
(170 x 140 x 60)
Gạch rỗng cao 130mm:
-

05

Hình ảnh

ách âm, cách nhiệt tốt;

Gạch rỗng TC - 100V3/13
(390 x 100 x 130)
Gạch rỗng TC - 105V3/13
(390 x 105 x 130)
Gạch rỗng TC - 140V4/13
(390 x 140 x 130)
Gạch rỗng TC - 150V4/13
(390 x 150 x 130)
Gạch rỗng TC - 170V4/13
(390 x 170 x 130)
Gạch rỗng TC - 200V4/13
(390 x 200 x 130)

1

8,1 kg

3.209

8,5 kg

3.500

11,5 kg

4.191

12,2 kg

4.527

12,8 kg

5.200

14,0 kg

5.873
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Ghi chú:


Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%



Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và hạ hàng đến công trình



Giá trên đã bao gồm chi phí thí nghiệm theo tần suất của TCVN 6477:2016



Báo giá áp dụng kể từ ngày ký đến khi có báo giá mới thay thế



Trọng lượng: ± 7%



Tiêu chuẩn chất lượng: theo TCVN 6477:2016



Sản phẩm được sản xuất theo quy trình quản lý ISO 9001:2015

2. THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG


Hình thức giao nhận: Hàng được xếp trên Pallet vận chuyển đến công trình bằng xe Sơmi
(Bên mua phải đảm bảo vị trí hạ hàng thuận tiện cho bên bán, những vị trí không đảm bảo
cho việc hạ hàng bên mua hỗ trợ khắc phục).



Biên bản giao nhận được đại diện hai b n ký xác nhận tại ông tr nh c a b n mua là căn cứ
làm đối chiếu công nợ trong kỳ (trong tháng) c a hai bên.



Tỷ lệ sứt vỡ do vận chuyển cho phép không quá 5% trên t ng khối lượng các ch ng loại đối
chiếu trong tháng.



ác th a thuận khác được thể hiện trong hợp đồng giữa hai bên./.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng !
CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
TOÀN CẦU
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