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BẢNG GIÁ GỬI HÀNG  

 

LOẠI HÀNG 1 Giá 

 Dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng da, thuốc nhuộm tóc,… 
 Đồ dùng em bé (sữa, đồ ăn, kem, núm vú...) 
 Đồ ăn (bánh kẹo, xúc xích, hoa quả khô, hạt chia...) 
 Quần áo, túi xách, giày dép (Zara, Mango, H&M...) 

8,49€/kg 

LOẠI HÀNG 2 Giá 
 

 Nồi, xoong, chảo, bát đĩa, ấm chén, máy xay hạt tiêu... 
 Bếp từ, bếp hồng ngoại, tủ lạnh, máy giặt, lò nướng... 
 Vòi hoa sen, vòi nước... 
 Máy hút bụi, lò sưởi, máy xay sinh tố... 
 Đồng hồ bàn / treo tường (dưới 500€) 
 Đồng hồ cây (dưới 1,5m) 
 Máy đo nhiệt độ / huyết áp... 
 Máy pha cafe, bình đun nước... 
 Loa đài (amly, thiết bị nghe nhạc, TV…) 
 Linh kiện điện tử (chuột, bàn phím…) 
 Máy khoan, máy cưa, máy cắt, máy mài… 

 

8,99€/kg 

LOẠI HÀNG 3 Giá 

 
 Nước hoa (các loại, không có hình ngọn lửa).............................. 
 Rượu (dưới 150€/chai)................................................................. 
 Đồng hồ đeo tay (dưới 150€/cái).................................................. 
 Kính (dưới 150€)........................................................................... 
 Điện thoại cũ (dưới 150€, không kèm pin).................................... 
 Mỹ phẩm (son, phấn, kẻ mắt, mascara…)………………………… 
 Thuốc, Vitamin, TPCN (dạng viên, bột, nước)……………………. 

 

 
12€ /chai 
25€ /chai 
10€ /cái 
10€ /cái 
15€ /cái 
10€ /kg (max. 5kg) 
10€ /kg (max. 5kg) 
 

LOẠI HÀNG 4 Giá 

 Giá trị hàng từ 150€ - 999€:…………………………………………    
 Giá trị hàng Từ 1000€:……………………………………………….        

 
10% theo giá trị hóa đơn 
07% theo giá trị hóa đơn 
 

LOẠI HÀNG 5 Giá 
 

 Đồng hồ cây (trên 1,5m) 
 Xì gà 
 Hàng dễ vỡ (Gương, Kính, Tivi, Tranh Ảnh khổ lớn...)  
 Hàng quá khổ (Ghế Sofa, Đàn Piano...) 
 Máy Ảnh kỹ thuật số 

 

Xin vui lòng liên lạc để 
biết thêm chi tiết 

LOẠI HÀNG 6 Giá 
 

 Hỗ trợ mua hàng với 5% phí mua theo giá trị hóa đơn 
 Dịch vụ gửi hàng trong nước Đức và lấy hàng tại nhà 
 Dịch vụ đóng gói 

 

Xin vui lòng liên lạc để 
biết thêm chi tiết 
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Điều lệ vận chuyển v
 

1. Quy định về hàng hóa c
 

TT Nhóm vật phẩm, hàng hóa 

1 Vũ khí hoặc dụng cụ được thiết kế để gây 
thương tích cho tính mạng con ng
hoặc các vật gây nên sự nhầm lẫn l
khí: 

2 Các thiết bị được thiết kế để gây m
làm bất động đối tượng: 

3 Các vật sắc, nhọn có thể sử dụng đ
để gây thương tích nghiêm trọng: 

4 Các dụng cụ lao động có thể sử dụng 
được để gây thương tích nghiêm tr
hoặc đe dọa đến an toàn của tàu bay

5 Các đồ vật, dụng cụ có thể sử dụng đ
để gây thương tích nghiêm trọng khi tấn 
công: 

 

6 Các vật, chất nổ, chất cháy và thi
thể sử dụng được để gây thương tích 
nghiêm trọng hoặc đe dọa an toàn c
bay: 

 

7 Các mặt hàng có ký hiệu sau: 

2. Quyền và trách nhiệm của các b

A VietZeit  
Có quyền: 
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ều lệ vận chuyển và chính sách bồi thường

àng hóa cấm vận chuyên dưới mọi hình thức. 

Chi tiết 

ợc thiết kế để gây 
ạng con người 

ự nhầm lẫn là vũ 

- Súng ngắn, súng trường, tiểu liên, súng bắn đạn ghém, súng săn v
loại súng khác có tính năng, tác dụng tương t
- Các bộ phận cấu tạo của súng, gồm cả các loại ống ngắm
- Súng hơi các loại như súng ngắn, súng trường v
sơn, đạn cao su…; 
- Súng bắn pháo sáng và súng hiệu lệnh; 
- Súng tự chế, súng phóng lao; 
- Súng cao su; 
- Súng la-de hoặc thiết bị phát tia la-de; 
- Các vật dụng, đồ chơi giống vũ khí thật như súng, bom, m
đạn, ngư lôi, thủy lôi…; 
- Các loại dao găm, kiếm, gươm, giáo, mác, lư
quả chùy, cung, tên, nỏ. 

ợc thiết kế để gây mê hoặc - Các thiết bị gây sốc, như súng điện và dùi cui đi
- Súng dùng để gây mê hoặc giết động vật; 
- Các loại bình xịt chất hóa học, bình xịt khí dùng đ
tê liệt như bình xịt hơi cay, bình xịt dung dịch a
trùng, bình xịt khí gây chảy nước mắt. 

ật sắc, nhọn có thể sử dụng được 
 

- Các vật được chế tạo để băm, chặt, chẻ như r
- Đục, rìu, cuốc chim dùng phá đá, phá băng; 
- Dao lam, dao rọc giấy; 
- Các loại dao có lưỡi dài trên 06 cm (không bao g
- Kéo có lưỡi dài trên 06 cm tính từ trục của kéo
- Các dụng cụ, thiết bị tập luyện võ thuật có mũi nhọn v

ụng cụ lao động có thể sử dụng 
ương tích nghiêm trọng 

àu bay: 

- Xà beng; cuốc, thuổng, xẻng, mai, liềm; 
- Khoan và mũi khoan, bao gồm cả khoan bằng tay
- Các loại dụng cụ có lưỡi dài trên 06 cm có cán và c
làm vũ khí như tuốc-nơ-vít, tràng, đục …; 
- Các loại búa, cờ-lê, mỏ lết, kìm có chiều dài trên 10 cm
- Các loại cưa, lưỡi cưa bao gồm cả cưa bằng tay
- Đèn khò; 
- Dụng cụ bắn vít, bắn đinh. 

ồ vật, dụng cụ có thể sử dụng được 
ọng khi tấn 

- Gậy thể thao như gậy đánh bóng chày, gậy đánh gôn, gậy ch
cầu, gậy chơi bi-a, gậy trượt tuyết …; 
- Các loại dùi cui như dùi cui cao su, dùi cui kim lo
- Dụng cụ, thiết bị tập luyện võ thuật; 
- Chân đế máy ảnh, camera, gậy, cán ô có đầu nhọn bịt kim loại có chiều 
dài từ 30 cm trở lên. 

à thiết bị có 
ương tích 
àn của tàu 

- Các loại đạn; 
- Kíp nổ, dây cháy chậm; 
- Các vật mô phỏng giống một vật nổ; 
- Mìn, lựu đạn, thiết bị nổ quân dụng khác; 
- Các loại pháo như pháo nổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo 
hiệu… và thuốc pháo; 
- Đạn khói, quả tạo khói; 
- Các loại thuốc nổ, thuốc súng; 
- Xăng, dầu, bình chứa nhiên liệu nạp cho bật lửa, di
cháy, thiết bị có chứa ôxy lỏng; 
- Đồ uống có nồng độ cồn trên 70%. 
 
 
 
 
 
 
 

ệm của các bên 
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ờng 

ắn đạn ghém, súng săn và các 
ương tự; 

ộ phận cấu tạo của súng, gồm cả các loại ống ngắm; 
ờng và súng bắn đạn bi, đạn 

ư súng, bom, mìn, lựu đạn, 

ươm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, 

à dùi cui điện; 
 

ùng để vô hiệu hóa hoặc gây 
ịt dung dịch a-xít, bình xịt chống côn 

ư rìu, dao phay …; 
 

ài trên 06 cm (không bao gồm cán dao); 
ừ trục của kéo; 

ật có mũi nhọn và/hoặc cạnh sắc. 

ũi khoan, bao gồm cả khoan bằng tay; 
ài trên 06 cm có cán và có khả năng sử dụng 

ài trên 10 cm; 
ằng tay; 

ậy đánh gôn, gậy chơi khúc côn 

ùi cui như dùi cui cao su, dùi cui kim loại, dùi cui gỗ; 

ế máy ảnh, camera, gậy, cán ô có đầu nhọn bịt kim loại có chiều 

ổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo 

ệu nạp cho bật lửa, diêm quẹt đâu cũng 

https://nascoexpress.com/tin-tuc/ho-tro-khach-hang/%C4%91ieu-le-van-chuyen-va-chinh-sach-boi-thuong.html
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 Từ chối hoặc hạn chế vận chuyển vật phẩm, h
này. 

 Kiểm tra nội dung của bưu g
 

Có trách nhiệm: 
 Đảm bảo bí mật liên quan đ

quyết định của cơ quan Nhà nư
 Thay mặt chủ hàng thực hiện việc gửi h

Việt Nam. 
 Vân chuyển bưu gửi từ 5

 
B Khách hàng 
Có quyền: 

 Được đảm bảo chất lượng dịch vụ do 
 Yêu cầu cung cấp các thông tin li
 Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi h

VietZeit. 
 

Có trách nhiệm: 
 Kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin về t

luật về nội dung kê khai. 
 Cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp đi k
 Đóng gói hàng hóa đảm 
 Bồi thường thiệt hại phát sinh cho 

do lỗi của người gửi. 
 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn c

 
3. Trọng lương tính cước

Được tính trên nguyên tắc so sánh giữa trọng l
lượng hàng hóa (volumetric weight) theo công th
nào lớn hơn sẽ được áp dụng làm cơ s

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

4. Chính sách bồi thường
4.1 Trình tự tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi

 
a. Điều kiện tiếp nhận thông tin phản hồi
 Tại thời điểm bàn giao bưu g

vận chuyển, người nhận phải từ chối nhận v
lập biên bản bất thường có ghi r
giải quyết khiếu nại của khách h

 Người khiếu nại phải là ngư
hàng. 

 Trong quá trình 2 bên đang ti
cùng thì người khiếu nại không đ
tiện truyền thông đại chúng. Vi phạm quy định n
có) đồng thời có quyền khởi kiện khách h
uy tín và thương hiệu của 
 

b. Thời gian giải quyết thông tin phả
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ừ chối hoặc hạn chế vận chuyển vật phẩm, hàng hóa theo quy định tại mục I của quy định 

ưu gửi. 

ên quan đến hàng hóa (trừ trường hợp vì lý do an ninh ho
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền). 

ực hiện việc gửi hàng và các thủ tục xuất/nhập khẩu 

ửi từ 5-10 ngày, không kể thứ bảy, chủ nhật hay các ng

ợng dịch vụ do VietZeit cung cấp. 
ầu cung cấp các thông tin liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận chuyển;

ờng thiệt hại khi hàng hóa bị mất mát, thiếu hụt hoặc h

ầy đủ, chính xác các thông tin về tài liệu, hàng hóa và chịu trách nhiệm tr
 

ấy tờ hợp pháp đi kèm hàng hóa. 
ảm bảo yêu cầu. 
phát sinh cho VietZeit và các bên liên quan trong trư

ầy đủ, đúng hạn cước phí sử dụng. 

ớc 

ắc so sánh giữa trọng lượng thực tế của hàng hóa (gross weight) và kh
àng hóa (volumetric weight) theo công thức chiều dài*chiều rộng*chiều cao (cm)/5000 đ

àm cơ sở để tính cước vận chuyển. 

ờng 
ử lý thông tin phản hồi 

ều kiện tiếp nhận thông tin phản hồi: 
àn giao bưu gửi, nếu phát hiện bưu gửi bị mất mát, hư h

ời nhận phải từ chối nhận và yêu cầu nhân viên có thẩm quyền của 
ờng có ghi rõ tình trạng bưu gửi và có ký nhận của hai bên đ

ải quyết khiếu nại của khách hàng. 
à người trực tiếp sử dụng dịch vụ/ người thanh toán c

đang tiến hành xác minh, giải quyết khiếu nại mà chưa có k
ời khiếu nại không được quyền đưa tin lên trang mạng xã h

ện truyền thông đại chúng. Vi phạm quy định này, VietZeit được miễn trừ trách nhiệm (nếu 
ồng thời có quyền khởi kiện khách hàng tùy vào mức độ nghiêm tr

ệu của VietZeit. 

ời gian giải quyết thông tin phản hồi: 

 Công thức tính thể tích = (B x L x H): 5000
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ịnh tại mục I của quy định 

ì lý do an ninh hoặc phải tuân theo 

ủ tục xuất/nhập khẩu hàng hóa tại Đức, 

ứ bảy, chủ nhật hay các ngày nghỉ lễ. 

ận chuyển; 
ị mất mát, thiếu hụt hoặc hư hỏng do lỗi của 

ịu trách nhiệm trước pháp 

và các bên liên quan trong trường hợp thiệt hại đó 

àng hóa (gross weight) và khối 
ều cao (cm)/5000 đơn vị 

ư hỏng trong quá trình 
ẩm quyền của VietZeit  

hai bên để có căn cứ 

ời thanh toán cước phí đơn 

à chưa có kết luận cuối 
ã hội hay các phương 

ợc miễn trừ trách nhiệm (nếu 
êm trọng ảnh hưởng đến 

5000 
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 Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là không quá 02 tháng kể từ ngày nhận được phiếu tiếp 
nhận khiếu nại của khách hàng. 

 Thời gian bồi thường thiệt hại tối đa 30 ngày tính từ ngày các bên lập văn bản xác định trách 
nhiệm bồi thường. 

 Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt 
hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai 
bên ký kết. 
 

4.2 Định mức giá trị hàng hóa 
a. Giá trị hàng hoá được bồi thường căn cứ vào: 
 Giá trị theo hóa đơn do khách hàng cung cấp  
 Gía trị theo khách hàng kê khai trong tờ khai hàng hóa 

 
b. Định mức bồi thường 
Mức bồi thường khi hàng hóa mất mát, hư hỏng một phần: 
 Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên: tỷ lệ đền bù 10%. 
 Mức độ hư hỏng từ 1-30%: tỷ lệ đền bù 30%. 
 Mức độ hư hỏng từ 31-80%: tỷ lệ đền bù 50%. 
 Mức độ hư hỏng quá 80%: tỷ lệ đền bù 100%. 

 
4.3 Lưu ý chung 
 Mức độ hư hỏng và giá trị của hàng hóa sẽ do VietZeit xác minh. 
 Trong mọi mức độ hư hỏng, VietZeit sẽ lưu giữ bưu gửi để xác minh. 
 Trường hợp bị hư hỏng 1 hay nhiều sản phẩm trong cùng bưu gửi nhưng các sản phẩm là 

độc lập không thuộc bộ sản phẩm thì mức đền bù được xác định riêng theo sản phẩm, không 
đền bù cả bưu gửi. 
 

4.4 VietZeit được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường 
hợp sau: 

 Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng (người gửi) hoặc bên thứ ba do khách 
sử dụng. 

 Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do đặc tính tự nhiên vốn có của hàng hóa ví dụ hàng dễ vỡ, hàng 
dễ hư hỏng. 

 Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng. 
 Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
 Khách hàng kê khai nội dung hàng hoá không đúng sự thật. 
 Người khiếu nại không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo 

luật định. 
 Các trường hợp bất khả kháng như chiến tranh, thiên tai, bạo loạn,… 
 Các hậu quả gián tiếp khác phát sinh liên đới do việc chậm toàn trình hay mất mát hàng hóa 

gây ra. 
 

4.5 Miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp chậm thời gian toàn trình do các nguyên nhân sau 
đây: 

 Các nguyên nhân khách quan như: chuyến bay bị chậm trễ, hủy chuyến đã được VietZeit  
thông báo đến người gửi. 

 Các trường hợp hàng bị tạm giữ lại để kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng. 
 Do không liên lạc được với người nhận, hoặc do người nhận hẹn lại thời gian phát hàng 


