QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
(tuvanlequynh.com)
-

Tất cả Quý khách hàng tham gia giao dịch trên website tuvanlequynh.com tự do thỏa thuận
dựa trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng và không
trái với qui định của pháp luật hiện hành.

-

Dịch vụ cung cấp trên website tuvanlequynh.com phải được phép kinh doanh, lưu hành và
không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo qui định của pháp luật.

-

Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ trên website tuvanlequynh.com phải được thực hiện công
khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

-

Website tuvanlequynh.com cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn pháp lý cho
doanh nghiệp, dịch vụ chuyên môn khoa học và công nghệ và các dịch vụ pháp lý liên quan
khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0314030083 do Sở kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động.

-

Khách hàng tự do tham gia lựa chọn dịch vụ mà tuvanlequynh.com cung cấp.

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
Website tuvanlequynh.com đưa ra các phương thức thanh toán, Quý khách hàng có thể
tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:
Cách 1:
Các giao dịch thanh toán sẽ theo phương án thoả thuận giữa bên sử dụng dịch vụ (Quý
khách hàng) và bên cung cấp dịch vụ tuvanlequynh.com
Cách 2:
Các giao dịch thanh toán sẽ thực hiện trực tiếp tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT LÊ
QUỲNH
Địa chỉ: 950/9 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và
thông qua chuyển khoản
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
- Số tài khoản: 0601 1545 7414 Ngân hàng Sacombank tại Phòng giao dịch Phổ Quang
- Số tài khoản: 0501000116392 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Sài Gòn
- Tên người thụ hưởng: Lê Đức Quỳnh
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN LUẬT LÊ QUỲNH
Tổng giám đốc

LÊ ĐỨC QUỲNH

