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     PHIẾU YÊU CẦU PHỤC VỤ  
Phần khai báo của khách hàng Chữ ký : 

Tôi đã kiểm tra, đồng ý với giá phục vụ dưới đây:                                                 

Họ & tên người nhận hàng: 
 

Số điện thoại liên lạc : 
 
 

Đại diện cho công ty: Ngày - Giờ yêu cầu: 
 
 

 
Số Không vận đơn 

(MAWB) 

Số hiệu chuyến bay / ngày: 

Số HAWB  
Số lượng / 

Trọng lượng 

Loại hàng 

Hàng thường 

GEN 

Dễ hư hỏng 
PER 

Động vật 

AVI 

Nguy hiểm 

DGR 

           /     

           /     

           /     

           /     

           /     

           /     

Phần dành cho công ty SCSC 

Yêu cầu phục vụ (đánh dấu “” vào ô 

chọn cần yêu cầu phục vụ) 
Nội dung dịch vụ yêu cầu 

1. Phục vụ đăng ký hàng nhanh 

theo yêu cầu 

Giờ yêu cầu Giá phục vụ (theo giờ chuyến bay đáp) 

 1.5 - 3 h 5,400 đ/kg , giá tối thiểu 300,000 đ 

 3 - 6 h 3,780 đ/kg , giá tối thiểu 300,000 đ 

 6 - 9 h 2,700 đ/kg , giá tối thiểu 300,000 đ 

 9 - 12 h 1,944 đ/kg , giá tối thiểu 300,000 đ 

2. Bảo quản hàng theo yêu cầu 

 
Đưa hàng ra ngoài kho lạnh theo 
yêu cầu 

Thời gian yêu cầu 

Ngày: Giờ: 

 
Để hàng vào kho lạnh theo nhiệt độ 

yêu cầu: từ.…...…ºC đến…...… ºC 

Thời gian yêu cầu 

Ngày: Giờ: 

3. Các yêu cầu khác  
  

Đơn vị Ngày - giờ Ký tên 

Nhân viên tiếp nhận yêu cầu 
 

 
 

 

Nhân viên tài liệu hàng nhập 
  

* Giá phục vụ như trên chưa bao gồm 10% VAT 
* Yêu cầu xuất trình giấy tờ khi đăng ký tại quầy số 10 & 12: 
* Lưu ý: Mục yêu cầu phục vụ được tính kể từ thời điểm khách hàng đăng ký vào phiếu này 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tại quầy số 10 & 12 - Số ĐT: 84-8-39976930 - EXT 7722 - 7724 
Quý khách có thể truy cập website:www.scsc.vn để in phiếu này      


