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*Tùy vào tốc độ kết nối Internet tại địa phương. ^Hàng hóa nguy hiểm là những mặt hàng hoặc hóa chất gây rủi ro cho sức khỏe, sự an toàn, tài sản hoặc môi trường. cần 
tuân thủ các quy định nghiêm ngặt khi vận chuyển các loại hàng hóa này. Tìm hiểu thêm tại www.tnt.com

• tốC độ: Báo gIá Tức THờI* mọI lúc, mọI nơI
• đơn giản: ĐặT Hàng Trong 5 Bước dễ dàng
• thuận tiện: Xác nHận, In và gIao Hàng – TấT cả Trong Tầm Tay Bạn!

• Đăng nhập vào www.tnt.com 

• nhập thành phố nhận hàng và giao hàng, sau đó nhấp vào Báo giá hoặc  
 chọn “Bỏ qua báo giá và đặt hàng ngay”

• Kiểm tra lần cuối thông tin giao hàng và đối với người gửi thanh toán – vui lòng chọn  
 thông tin thanh toán. 

• cuối cùng, đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện để hoàn tất lô hàng. 

• Đối với “người nhận thanh toán”, không cần thiết có chi tiết thanh toán. một email  
 thông báo sẽ được gửi đến Tài khoản TnT của người nhận Thanh toán, vì vậy vui  
 lòng cung cấp địa chỉ email của người nhận.

• Sau đây là những gì bạn cần thực hiện trước khi lô hàng của bạn được nhận: 
 1. lưu lại các mã số: mã số đặt hàng và mã số lô hàng và/hoặc số tham chiếu thanh  
  toán. chúng tôi sẽ gửi email có đính kèm tài liệu giao hàng cho bạn. 
 2. In chứng từ gửi hàng (đã đính kèm trong email). 
 3. chuẩn bị, in và đính kèm hóa đơn thương mại của bạn. 
 4. Theo chỉ dẫn đóng gói hàng hóa. KHÔng nIÊm PHong cho đến khi nhân viên giao  
  nhận xác nhận mặt hàng vì mục đích an toàn.

Quy trình đặt hàng của bạn đã hoàn tất!

• chuẩn bị sẵn địa chỉ nhận hàng, giao hàng, và chi tiết liên hệ. 

• Bạn sẽ phải nhập số lượng, chủng loại, kích thước, chi tiết mô tả lô hàng cho hải   
 quan, cũng như giá trị và chỉ báo hàng hóa nguy hiểm^. 

• chọn thông tin hóa đơn  
 - người gửi thanh toán: Thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng sau khi hoàn tất  
   đặt hàng 
 - người nhận thanh toán: Số tài khoản người nhận thanh toán TnT của bạn đã có rồi.  
    người giữ số tài khoản TnT đó sẽ được xuất hóa đơn. 

• chọn ngày nhận hàng và ngày giao hàng dự kiến. 
 -Bạn cần giao hàng nhanh? chọn Xử lý Ưu tiên để được giao hàng sớm nhất có thể. 
 -Bạn cần thêm sự đảm bảo? chọn tăng cường trách nhiệm đền bù hàng hóa  
   để được bảo hiểm trong trường hợp hàng bị mất hoặc hư hỏng.

• lúc này chọn thời gian nhận hàng bạn muốn. 

• Để đảm bảo nhận hàng và giao hàng đúng hạn, vui lòng chuẩn bị sẵn lô hàng trước  
 thời gian nhận hàng muộn nhất. 
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