Vận chuyển hàng nặng đi quốc tế

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, bên cạnh các dịch vụ chuyển phát bưu phẩm,
bưu kiện trong nước và quốc tế, Thành Nhất đã triển khai dịch vụ vận chuyển hàng nặng quốc tế tại 63
tỉnh, thành phố.
Mô tả dịch vụ
Dịch vụ vận chuyển hàng nặng quốc tế vận chuyển: Các loại hàng hóa thông thường, hàng tươi sống không
thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc cấm xuất khẩu của Việt Nam.
Phạm vi cung cấp dịch vụ
63 Bưu điện tỉnh, thành phố
Quy định về khối lượng / kích thước
Trọng lượng tối thiểu một đơn hàng: 50kg/đơn hàng.
Thành Nhất không giới hạn trọng lượng tối đa của mỗi đơn hàng.
Dịch vụ cộng thêm
- Làm thủ tục thông quan ở Việt Nam và nước nhận hàng hóa;
- Thu gom hàng tại chỉ của quý khách;
- Hỗ trợ bọc, gia cố, bốc xếp, nâng hạ;
- Giao hàng tại địa chỉ của người nhận.
Quy trình gửi hàng hóa
Khách hàng có nhu cầu gửi hàng nặng đi quốc tế có thể tới bưu cục làm thủ tục gửi hàng hoặc liên lạc với
bưu cục giao dịch gần nhất để nhân viên chúng tôi tới thu gom hàng tại địa chỉ theo yêu cầu của khách
hàng. Khách hàng điền đầy đủ thông tin về đơn hàng vào vận đơn và thực hiện thanh toán cước dịch vụ
theo quy định.
Khách hàng điền đẩy đủ thông tin về đơn hàng:
- Tên, địa chỉ đầy đủ người gửi hàng;
- Hàng gửi: loại hàng, trọng lượng, kích thước lô hàng, quy cách đóng gói;

- Nhu cầu làm thủ tục xuất khẩu, thủ tục nhập khẩu tại nước phát và các nhu cầu khác (nếu có);
- Địa chỉ phát: phát tại sân bay/cảng hay phát phát tại địa chỉ khách hàng.

Bài viết liên quan

Chỉ tiêu thời gian toàn trình

Hành trình đường thư

Địa danh thu phát

Phụ phí và tỷ giá

Chuyển phát nhanh trong nước bằng đường bộ và máy bay

Chuyển phát nhanh Quốc tế bằng máy bay và tàu thuỷ
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