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THÔNG BÁO 

V/v: Tăng giá các sản phẩm, linh kiện màn hình LED 

 và các dịch vụ liên quan lần thứ 4 năm 2021 

Kính gửi: Quý Khách Hàng! 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kim Ngân Việt Nam xin gửi đến Quý 
khách hàng lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm, ủng hộ và tin 
tưởng của Quý khách hàng đối với sản phẩm, linh kiện màn hình LED và dịch vụ liên 
quan của chúng tôi trong suốt thời gian qua. 

Hiện nay, tình hình nguyên liệu tiếp tục tăng giá do khan hiếm Chip (IC), chất bán 
dẫn, PCB, đồng, nhôm, sắt (sản xuất cabin)… để sản xuất cho các linh kiện,vật tư màn 
hình LED. Bên cạnh đó các dịch vụ thông quan, vận chuyển gặp nhiều khó khăn do tình 
hình dịch bệnh Covid – 19 (phải kiểm hóa, khử khuẩn, cách ly lái xe, bốc xếp) vì vậy phát 
sinh thêm các chi phí cho việc hàng hóa lưu kho, bến bãi, bốc vác…vì vậy chúng tôi xin 
trân trọng thông báo về việc điều chỉnh tăng giá các sản phẩm, linh kiện màn hình LED và 
thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan như sau: 

1/ Vật tư, linh kiện: 

- Module LED: Tăng từ 15% đến 20%/ chiếc tùy theo từng model 

2/ Thời gian cung cấp hàng hoá: 

- Đối với sản phẩm cần đặt hàng: thời gian cung cấp trung bình từ 18 ngày – 25 ngày 

- Đối với các đơn hàng có các yêu cầu đặc biệt thời gian cung cấp có thể  kéo dài hơn, 
chúng tôi sẽ cung cấp thời gian chính xác theo đơn hàng để Quý khách chủ động kế 
hoạch kịp thời. 

3/ Vấn đề khác: 

- Giá các sản phẩm, linh kiện, vật tư màn hình LED sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật  
dựa theo bảng giá của các hãng sản xuất hoặc nguyên liệu thị trường. 



- Không áp dụng bảng giá mới (nếu có thay đổi) đối với các đơn đã đặt hàng (sản 
phẩm, linh kiện, vật tư màn hình LED) mà chúng tôi đã xác nhận và đặt hàng từ trước  
cho khách hàng. 

- Đối với đơn hàng khách hàng chưa thanh toán tạm ứng, đặt cọc đến thời điểm ngày 
18/6/2021 thì sẽ được áp dụng theo chính sách giá mới của Công ty. 

- Việc thay đổi giá có thể  không kịp thời báo trước, đề nghị khách hàng xác nhận lại 
bảng giá với chúng tôi trước khi đặt hàng hoặc ký hợp đồng với đối tác khác. 

Rất mong sự hỗ trợ và thông cảm của Quý khách hàng. 

Xin trân trọng cám ơn! 

Nơi nhận:                                                                                    

- Như trên; 
- Lưu VT 
- Đại lý, NPP 
- Thông báo trên website công ty 

 

 


