
Người gửi

Mobile

Email

STT Ghi chú Đơn giá SL Thành tiền

1 1 tháng        220,000    12 2,640,000

2 1 lần                  -        1 0

3 1 lần                  -         - 0

4 Hàng tháng        440,000      1 440,000

5 1 lần     1,650,000 1,650,000

6      1 

7 Hàng tháng          22,000      1 22,000

8 1 lần     1,650,000 1,650,000

9      1 

1 1 935,000      1 935,000

Tổng bao gồm VAT                 7,337,000 

Thiết bị phụ kiện đi kèm 

Điện thoại 

chuyên dụng IP 

Phone

Chú ý:

Tên Diễn giải

Phí thu âm lời 

chào 

Giải pháp tổng đài số di động Tham khảo : https://tongdaicloud.online/

MiỄN PHÍ thu âm lời chào, thu âm theo kịch bản khách 

hàng yêu cầu

Tổng đài 05  

máy lẻ

Phí duy trì dịch vụ tổng đài hàng tháng

Ghi âm cuộc gọi 6 tháng

Support 24/7

Đăng ký 12 tháng tặng 1 tháng

Địa chỉ

Điện thoại

MiỄN PHÍ kích hoạt, khởi tạo đầu số đầu số 1900

Điện thoại Yealink T19 E2: tính năng chuyển tiếp cuộc gọi 

bằng 1 thao tác ngay trên bàn phím, tính năng lưu trữ 

danh bạ khách hàng và nhiều tính năng khác ( Full VAT)

https://tongdaicloud.online/sanpham/dien-thoai-ip-yealink-

sip-t19p-e2/

Đấu số 1900 1K

Phí cài đặt ban 

đầu

Cước gọi
Khách hàng được hưởng 20% phí thu được của cuộc gọi 

đến 1000/1 phút

Phí duy trì hàng 

tháng

Để duy trì đầu số hàng tháng phải thanh toán cho nhà 

mạng phí này

MiỄN PHÍ cài đặt ban đầu 

Phí kích hoạt 

đàu số

BÁO GIÁ 
Kính gửi Quý khách hàng

Người nhận

Đấu số cố định 028.777.xxx.xx ( đầu số Siptrunking để gọi ra ngoài

Phí duy trì hàng 

tháng

Để duy trì đầu số hàng tháng phải thanh toán cho nhà 

mạng phí này ( nếu dùng trả trước sẽ mất không phí thuê 

bao và được miễn phí số tam hoa 028.777.aa.bbb ( B = 

222,555,666,777,888,999)

Phí kích hoạt 

đàu số

MiỄN PHÍ kích hoạt, khởi tạo đầu số đầu số 

028.777.xx.xxx

Cước gọi
Áp dụng bản cước như đối với các số cố định khác Tham 

khảo



ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Hân hạnh phục vụ quý khách hàng!

Hà Nội ngày   tháng   năm 2018

 + Giá dịch vụ chưa bao gồm VAT

 + Báo giá có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày báo giá

 + Số lượng tính theo số lượng thực tế nghiệm thu cuối cùng






