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1- Dịch vụ giao hàng và thu tiền tận nơi COD: áp dụng cho khách hàng tại Tp.HCM

Sau khi Quý Khách hàng đặt mua hàng tại Shop THE KENKO SUPPLEMENTS, dựa vào các
thông tin quý khách cung cấp, đơn vị chuyển phát của chúng tôi sẽ đến tận nơi giao hàng và
Quý Khách thanh toán tiền ngay cho nhân viên giao hàng.
Trong trường hợp Quý Khách muốn đến lấy hàng trực tiếp từ shop, Quý khách liên hệ tại:
Tại Tp.HCM
• Trụ sở chính: 54/2 Bạch Đằng -P2 - Tân Bình - Tp.HCM.
• Hotline: 0989 247 257 hay 09068 333 68
• Thời gian làm việc: Từ 8.30am - 8.00pm từ Thứ 2 – Thứ 6. Thứ 7, từ 9:00- 12:00
• Trụ sở 2 : B203. Chung Cư Nhiêu Tứ Q. Phú Nhuận TP.HCM

• Hotline: 0989 247 257 hay 09068 333 68
• Thời gian làm việc: Từ 8.30am - 8.00pm từ Thứ 2 – Thứ 6. Thứ 7, từ 9:00- 12:00
2- Thanh toán chuyển khoản qua Ngân hàng : áp dụng cho khách ngoài khu vực
Tp. HCM.

Quý khách vui lòng thanh toán trước 50%-100% tiền hàng hóa, phần còn lại sẽ thu theo dịch vụ
nhờ thu khi nhận hàng
Bạn đến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam để chuyển tiền theo thông tin bên dưới (bạn không
nhất thiết phải có tài khoản ngân hàng).
• Khi chuyển khoản quý khách vui lòng ghi thêm thông tin trong nội dung chuyển tiền như sau:
Tên người đặt hàng, số điện thoại người đặt hàng, tên sản phẩm
Shop THE KENKO Supplements có các tài khoản tại các Ngân hàng sau :
1/ Ngân hàng Vietcombank
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