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THÔNG BÁO
Kính gửi: - Quý khách hàng
- Các phòng ban trong công ty
Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Habeco Trading xin trân trọng
thông báo:
Từ đầu năm 2010, thuế TTĐB của bia hơi đã tăng lên 45% cũng như các
nguyên liệu chủ yếu đã tăng lên rất cao, tuy vậy Habeco vẫn cố gắng giữ ổn định
giá. Nay để đảm bảo cân đối tài chính và ổn định sản xuất kinh doanh, từ ngày
15/02/2011, công ty sẽ thay đổi giá bán bia hơi Hà Nội keg 50 lít áp dụng cho tất
cả các khách hàng là:
- Tăng 500 đ/lít bia hơi
- Công ty chỉ thực hiện viết hoá đơn bán bia áp dụng theo mức giá cũ cho
khách hàng mua sản lượng hết ngày 14/02/2011 đến 11h00 ngày 14/02/2011. Toàn
bộ hoá đơn đã viết cho ngày 14/02/2011 trở về trước phải lấy hàng ra khỏi công ty
trước 18h00 ngày 14/02/2011, sau ngày 14/02/011 các hoá đơn nói trên không còn
giá trị lấy hàng.
- Từ 13h00 ngày 14/02/2011, công ty sẽ viết hoá đơn giá mới đối với tất cả
khách hàng mua bia cho ngày 15/02/2010 trở đi.
Vậy công ty xin thông báo để Quý khách hàng được biết và bố trí lịch lấy
hàng phù hợp với kế hoạch tiêu thụ của mình, tránh tình trạng phải huỷ hoá đơn
không lấy hàng.
Ghi chú: Mỗi hoá đơn huỷ không lấy hàng phải nộp 20.000 đồng.
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