
B4. CƯỚC PHÍ LÀM HÀNG CONTAINER TẠI KHO

TT Loại cước phí Đơn vị tính
45A Cước rút container hàng lẻ - chung chủ … /Tấn qui đổi

( chưa bao gồm 10% VAT)

- Chuyển container hàng lẻ đến kho
- Rút hàng vào kho
- Kiểm đếm
- Bảo quản hàng hoá tại kho Cước tối thiểu áp dụng:
- Vệ sinh container 20'   : 13RT
- Chuyển container rỗng đến bãi rỗng 40'   : 20RT
- Nâng từng kiện hàng lên xe chủ hàng >40' : 20RT

45B Cước đóng container hàng lẻ - chung chủ … /Tấn qui đổi
( chưa bao gồm 10% VAT)

- Chuyển container rỗng từ bãi rỗng đến kho
- Hạ từng kiện hàng từ xe chủ hàng đưa vào kho Cước tối thiểu áp dụng:
- Đóng hàng vào container 20'   : 13RT
- Kiểm đếm 40'   : 20RT
- Chuyển container hàng lẻ đến bãi xuất >40' : 20RT

46A Cước rút container hàng lẻ - chung chủ Như đơn giá của 45A 
( Container hàng nguy hiểm) ( chưa bao gồm 10% VAT) cộng thêm 50%

46B Cước đóng container hàng lẻ - chung chủ Như đơn giá của 45B
( Container hàng nguy hiểm) ( chưa bao gồm 10% VAT) cộng thêm 50%

B. CƯỚC PHÍ LƯU KHO HÀNG LẺ

80 Cước lưu kho hàng lẻ sau thời gian miễn phí …../Tấn quy đổi - ngày
Đơn giá luỹ tiến tính như sau: (chưa bao gồm 10% VAT) Cước tối thiểu áp dụng: 
Hàng nhập :    5 ngày đầu                       : miễn phí 1 Tấn quy đổi
                Từ ngày thứ 6 đến thứ 8          : theo đơn giá
                Từ ngày thứ 9 đến thứ 12        : tăng thêm 100%
                Từ ngày thứ 13 đến thứ 15      : tăng thêm 200%
                Từ ngày thứ 16 trở đi              : tăng thêm 400%

Hàng xuất:    3 ngày đầu                       : miễn phí
                Từ ngày thứ 4 đến thứ 6          : theo đơn giá
                Từ ngày thứ 7 đến thứ 9          : tăng thêm 100%
                Từ ngày thứ 10 đến thứ 11      : tăng thêm 200%
                Từ ngày thứ 12 trở đi              : tăng thêm 400%

81 Cước lưu kho hàng lẻ nguy hiểm sau thời gian miễn phí …../Tấn quy đổi - ngày
 Đơn giá luỹ tiến tính như sau (chưa bao gồm 10% VAT) Cước tối thiểu áp dụng: 
Hàng nhập :    5 ngày đầu                       : miễn phí 1 Tấn quy đổi
                Từ ngày thứ 6 đến thứ 8          : theo đơn giá
                Từ ngày thứ 9 đến thứ 12        : tăng thêm 100%
                Từ ngày thứ 13 đến thứ 15      : tăng thêm 200%
                Từ ngày thứ 16 trở đi              : tăng thêm 400%
Hàng xuất:    3 ngày đầu                       : miễn phí
                Từ ngày thứ 4 đến thứ 6          : theo đơn giá
                Từ ngày thứ 7 đến thứ 9          : tăng thêm 100%
                Từ ngày thứ 10 đến thứ 11      : tăng thêm 200%
                Từ ngày thứ 12 trở đi              : tăng thêm 400%

VD181.818/Tấn qui đổi

- Nếu VICT có thể làm được
 hàng nặng trên 5 tấn/ kiện hoặc 
kích thước lớn hơn 7m3/ kiện: 
+100%

VD 90.909/Tấn qui đổi

- Nếu VICT có thể làm được
 hàng nặng trên 5 tấn/ kiện hoặc 
kích thước lớn hơn 7m3/ kiện: 
+100%

Đơn giá

VD3.636

VD13.636

Cập nhật: 01/04/2021



82 Cước nâng/hạ hàng lên/xuống xe chủ hàng …../Tấn quy đổi
 (chưa bao gồm 10% VAT) Cước tối thiểu áp dụng: 

1 Tấn quy đổi

Hàng nặng
83 Cước nâng/hạ hàng nguy hiểm lên/xuống xe chủ hàng …../Tấn quy đổi

(chưa bao gồm 10% VAT) Cước tối thiểu áp dụng: 
1 Tấn quy đổi

Hàng nặng

Theo thỏa thuận
VD44.000

Theo thỏa thuận

VD32.727

Cập nhật: 01/04/2021


