CÔNG TY TNHH MTV VISTACO
Head Office: KP 1A - An Phu Commune
Thuan An Dist - Binh Duong Province.
Tel: (+84.274)3 712 291 Fax: (+84.274)6 281 677
Mobile: 0918 579 802
Email: vt@vistaco.com.vn
Website: www.Vistaco.com.vn

Kính gửi (To):
Người nhận (Recipient):
Điên thoại (Tel):
Tiêu đề (Title)

QUÝ KHÁCH HÀNG
+84
BẢNG CHÀO GIÁ TỔNG ĐÀI T10 - 2017

Date:
Fax:
Email:

Tháng 10 - 2017
+84.

Công ty VISTACO xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến các sản phẩm và dịch vụ của Vistaco. Xin
kính gửi Qúy Khách bảng chào giá chi tiết các thiết bị / dịch vụ như sau:
STT

TÊN HÀNG

1

TỔNG ĐÀI Panasonic KXTES824

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SL

ĐG(VND)

Tổng đài KX-TES824 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Dung lượng 03 trung kế - 08 máy nhánh.
- Nâng cấp tối đa 08 trung kế - 24 máy nhánh.
- Tích hợp sẵn tính năng ghi âm lời chào Disa, nâng cấp tối đa 2 kênh (card KXTE82491).
- Có khả năng nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến Caller ID (card KXTE82493 hoặc KX-TE82494).
Bảo hành 1 năm

1

3,980,000

3,980,000

1

2,418,240

2,418,240

1

2,528,160

2,528,160

1

2,280,840

2,280,840

1

5,715,840

5,715,840

KX-TE82493 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KXTES824.
- Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.
Bảo hành 1 năm

1

1,236,600

1,236,600

KX-TE82494 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KXTES824.
- Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.
Bảo hành 1 năm

1

1,071,720

1,071,720

KX-TE82461 :
- Card điện thoại cửa dùng cho tổng đài KX-TES824.
- Hỗ trợ 4 cửa
Bảo hành 1 năm

1

2,253,360

2,253,360

TT(VND)

THIẾT BỊ NÂNG CẤP CHO TỔNG ĐÀI KX-TES824

1.1
KX-TE82480

1.2
KX-TE82483

KX-TE82480 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp 02 trung kế - 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
KX-TES824.
Bảo hành 1 năm

KX-TE82483 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp 03 trung kế - 08 máy nhánh dùng cho tổng đài
KX-TES824.
Bảo hành 1 năm
KX-TE82491 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card nâng cấp thêm 1 kênh Disa dùng cho tổng đài KX-TES824.
- Thời gian ghi âm lời chào Disa tối đa là 180 giây.
Bảo hành 1 năm

1.3
KX-TE82491

1.4
KX-TE82492

1.5

KX-TE82492 : (Xuất xứ Việt Nam)
- Card VoiceMail dùng cho tổng đài KX-TES824.
- Hỗ trợ 24 mailbox, thời gian ghi âm MailBox tối đa là 60 phút.
Bảo hành 1 năm

KX-TE82493

1.6
KX-TE82494
1.7
KX-TE82461

1.8
KX-TE30865

KX-TE30865 :
- Điện thoại cửa dùng cho tổng đài KX-TES824.
Bảo hành 1 năm

1

1,044,240

1,044,240

TỔNG ĐÀI ADSSUN FX208PC
2 trung kế và 8 máy nhánh
Sử dụng đơn giản dễ hiểu, thao tác nhanh gọn, máy nhánh có một chữ số. Lập
trình bằng máy điện thoại thông thường, chuyển máy, rước máy, hạn chế cuộc
gọi, disa (option), xuất cước (opion). Khi mất điện vẫn sử dụng được 2 máy
nhánh.
Bảo hành 1 năm

1

2,200,000

2,200,000

TỔNG ĐÀI ADSSUN FX312PC
3 trung kế và 12 máy nhánh
Lập trình bằng máy điện thoại thông thường, đổi số nội bộ linh hoạt, gọi ra bằng
account code, disa (option), xuất cước tích hợp sẵn, đổ chuông ngày-đêm. Khi
mất điện vẫn sử dụng được 3 máy nhánh.
Bảo hành 1 năm

1

3,730,000

3,730,000

Khung chính 4 trung kế và 16 máy nhánh Nâng cấp tối đa 4 trung kế-32 máy
nhánh. Lập trình bằng máy điện thoại thông thường, đổi số nội bộ linh hoạt, gọi
ra bằng account code, disa (option), xuất cước tích hợp sẵn, đổ chuông ngàyđêm. Khi mất
điện vẫn sử dụng được 4 máy nhánh.
Bảo hành 1 năm

1

4,290,000

4,290,000

TỔNG ĐÀI ADSSUN

2
TỔNG ĐÀI ADSSUN
FX208PC

3
TỔNG ĐÀI ADSSUN
FX312PC

4
TỔNG ĐÀI ADSSUN
FX432PC

THIẾT BỊ NÂNG CẤP CHO TỔNG ĐÀI ADSSUN FX432PC

4.1

FX432PC

Cấu hình 4 trung kế và 24 máy nhánh
Bảo hành 1 năm

1

6,450,000

6,450,000

4.2

FX432PC

Cấu hình 4 trung kế và 32 máy nhánh
Bảo hành 1 năm

1

8,600,000

8,600,000

4.3

Card FX24

Mở rộng 8 máy nhánh, dùng cho Serier FX432PC từ cấu hình 4 trung kế 16
máy nhánh lên cấu hình 4 trung kế 24 máy nhánh.
Bảo hành 1 năm

1

2,160,000

2,160,000

4.4

Card FX32

Mở rộng 8 máy nhánh, dùng cho Series FX432PC từ cấu hình 4 trung kế 24
máy nhánh lên 4 trung kế 32 máy nhánh.
Bảo hành 1 năm

1

2,160,000

2,160,000

Ghi chú: Gía chưa bao gồm chi phí lắp đặt phí lắp đặt
Giá có thể thay đổi mà chúng tôi chưa kịp báo đến quí khách . Xin quí khách thông cảm
1. Vistaco cam kết giao hàng mới và chính hãng 100% đúng như báo giá. Nếu quý khách phát hiện hàng không chính hãng hoặc
không đúng như báo giá, Kính mong quý khách từ chối nhận hàng và phản ánh ngay với chúng tôi qua Hotline : 0918 579 802
2. Giao hàng miễn phí tận nơi trong tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh
3. Tất cả hàng hóa được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất, Xin quý khách vui lòng đọc kỹ qui định bảo hành trước khi
mua hàng.
4. Thời gian giao hàng: 1 -2 ngày sau khi ký xác nhận đặt hàng và đặt cọc.
5. Gía trên đã bao gồm thuế Vat 10%
6. Thanh toán 100% giá trị đơn hàng ngay sau khi khách hàng nhận và kiểm tra hàng. Xin quý khách kiểm tra kỹ trước khi xác
nhận để đảm bảo quyền lợi của quý khách.
7. Báo giá có hiệu lực trong vòng 15 ngày tính từ ngày gửi báo giá.
Ngoài ra Vistaco còn cung cấp những mặt hàng sau : Văn Phòng Phẩm - Máy vi tính - Máy in - Mực In - Máy Fax - Tổng Đài
Điện Thoại - Camera - Và Các máy móc dùng cho Văn Phòng khác ( Qúy Khách có thể xem chi tiết tại Website :
www.Vistaco.com.vn)
VISTACO hy vọng Quý Khách tìm được những sản phẩm cần thiết cho thành công của Qúy Khách. Trong trường hợp có bất kỳ thắc
mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin quý khách đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi theo số Hotline : 0918 579 802

Chân thành cảm ơn và rất vui được phục vụ!
XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

ĐẠI ĐIỆN KINH DOANH

