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Số:  10/2022/TB-ADG                                                            Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  
(V/v: Điều chỉnh giá bán Cửa cuốn, Cửa tự động và phụ kiện từ ngày 14/03/2022) 

 

Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG      
 

- Căn cứ tình hình biến động giá nhập mua nguyên vật liệu đầu vào (do giá Nguyên vật liệu 

và chi phí logistic quốc tế tăng cao); 

- Căn cứ tình hình sản xuất – kinh doanh của Công ty và nhu cầu của thị trường; 

 Tập đoàn Austdoor trân trọng thông báo đến Quý Đại lý về việc điều chỉnh giá bán các sản 

phẩm Cửa cuốn, Cửa tự động và phụ kiện thương hiệu Stardoor, cụ thể như sau: 
 

1. Điều chỉnh tăng giá kể từ ngày 14/03/2022 trên phạm vi Miền Nam và Miền Trung 2, 

so với Bảng giá ngày 01/01/2022 theo chi tiết Bảng giá đính kèm. 
 

2. Đối với các đơn đặt hàng từ ngày 08/03/2022 đến hết ngày 13/03/2022 vượt quá năng lực 

đáp ứng của Công ty, chúng tôi sẽ thông báo chi tiết đến Quý Đại lý ngay sau khi nhận đơn hàng. 

3. Giá điều chỉnh trên sẽ được cập nhật và ban hành Bảng giá mới, áp dụng từ ngày 14/ 03/ 

2022. 

4. Thông báo trên thay thế cho các Thông báo điều chỉnh giá bán cửa cuốn và phụ kiện đã 

phát hành của Công ty. 

 

Rất mong nhận được sự đồng hành và hợp tác của Quý Khách Hàng! 
 

          Trân trọng!  
 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Khối KDĐL CC; 
- Ban TC, Ban Kế toán; Ban MKT; 
- P.QLĐH, IT  
- BTGĐ (báo cáo); 

- Lưu: BanTC. 
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