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V/v: Thông báo phụ phí vận chuyển mùa cao điểm từ Quảng Ninh, Hải Phòng đi và đến.
Ngày 14/07/2020

Quý khách hàng thân mến!
Trước tiên, Công ty cổ phần liên kết thương mại Quốc tế Newdays (Newdays Express) xin
gửi lời chào trân trọng và cảm ơn Quý công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ vận chuyển, chuyển
phát của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Thưa Quý khách hàng! Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cùng các quy định
hạn chế để phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan bởi dịch bệnh đã phần nào tăng lên chi phí phát sinh
cho chúng tôi trong các điều kiện vận chuyển mới gần đây. Để duy trì cung cấp dịch vụ tốt nhất có
thể trong giai đoạn cao điểm này, chúng tôi thực hiện triển khai tạm thời phụ thu thêm khoản phụ
phí đối với hàng hóa vận chuyển từ Quảng Ninh, Hải Phòng đi và ngược lại là:
Phụ phí phụ thu/ lô hàng

Lô hàng vận chuyển

Ghi chú

Lô hàng gồm một hay nhiều kiện đến 1

25,000 VNĐ/ Lô hàng.

địa chỉ nhận có trọng lượng mỗi kiện đến
30kg/ kiện.

1.000 VNĐ/ kg.

Lô hàng gồm một hay nhiều kiện đến 1

Mức thu tối đa là

địa chỉ nhận có trọng lượng mỗi kiện trên

50,000 VNĐ/ lô hàng.

30kg/ kiện.
Khoản phụ phí này bắt đầu được áp dụng từ ngày 15/7/2021.
Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ từ Quý khách hàng dành cho thông báo này và tiếp
tục quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết luôn tìm các giải pháp tối ưu để mang
dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng và hy vọng các chi phí phát sinh sẽ được cắt giảm nhanh chóng
thì chúng tôi cũng sẽ ngưng thu khoản phụ thu này.
Trân trọng./.
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