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Dịch vụ gửi hàng đi úc giá rẻ uy tín và đảm bảo, luôn luôn
đúng hẹn
Gửi hàng đi úc giá rẻ là dịch vụ chuyên tuyến của TDK Express chúng tôi luôn có mức giá rất
hợp lý cho các khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ của TDK và thời gian chuyển hàng đi
úc cực nhanh.

TDK Express luôn có những mức giá ưu đãi đối với các đại lý và các khách hàng thường xuyên
gửi hàng đi úc
tại TDK.

Các mặt hàng mà TDK Express thường nhận gửi hàng đi úc như: Áo quần, giày dép, búa, chíp
điện tử, chứng từ, điện thoại, gạo, hàng mẫu, các thiết bị điện tử, camera, thiết bị công nghiệp,
máy may, thiết bị nông nghiệp…và nhiều mặt hàng khác.
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Các mặt hàng mà TDK Express sẻ không gửi hàng đi úc như: Chất lỏng, chất nổ, súng đạn,
ma túy, chất kích thích, hóa phẩm, các loại mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia…được
ban bố cầm sử dụng.

Chỉ với chi phí nhỏ là bạn có thể gửi bất kỳ loại hàng hóa nào quaÚc thật dễ mà tiết kiệm được
nhiều thời gian.

So với các hãng như DHL, UPS, TNT, FEDEX thì khi bạn gửi hàng qua TDK Express Quý
khách sẻ tiết kiệm được gần 50% so với gửi trực tiếp lên chính hãng.

Chủ đề bạn xem thêm: Chuyển hàng từ úc về việt nam, gửi hàng đi mỹ,
chuyển hàng đi trung quốc
Thời gian gửi hàng đi úc chỉ mất 2-3 ngày làm việc đối với khu vực Hà Nội và khu vực HCM.

TDK Express cam kết luôn đúng giờ và bảo đảm hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ khi
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nhận hàng từ người gửi cho đến khi phát hàng cho người nhận.

Đến với dịch vụ gửi hàng đi úc giá rẻ của TDK Express bạn sẻ thấy hài lòng mỗi khi gửi hàng
tại Công ty chúng tôi.

Quý khách sẽ được tư vấn miễn phí, đóng hàng miễn phí, lấy hàng tận nhà miễn phí. Check
tracking number ngay tại website của TDKExpress.net, SMS và Email thông tin lộ trình hàng
hóa miễn phí.

Để hiểu rỏ hơn về dịch vụ gửi hàng đi úc, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp tại 2 số Hotline
chính. Hà Nội: 0936.43.15.18 - HCM: 0936.40.15.18 hoặc gửi thư về hòm mail:
hcm.tdk.express@gmail.com
để được trợ giúp những thắc mắc ý kiến của bạn.

Quý khách có nhu cầu gửi hàng đi úc giá rẻ xin vui lòng liên hệ
TDK EXPRESS TẠI 2 KHU VỰC
Office Hà Nội

Số 1/165 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy

Hotline: 0936.43.15.18

Tel: 04.66.73.98.89

Email: tdkintra@gmail.com
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Office HCM

Số 16 Nguyễn Văn Lượng, P.6, Gò Vấp

Hotline: 0936.40.15.18

Tel: 08.66.80.36.83

Email: hcm.tdk.express@gmail.com

Hỗ trợ thêm buổi tối 0966.29.55.96

Website: congtyxnk.com or tdkexpress.net

Chủ đề liên quan: Gui hang di uc gia re, cong ty gui hang di uc gia re, dich
vu gui hang di uc gia re
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