
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

I. KHU VỰC GIAO HÀNG

1. Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

Hiện nay Telio đang phục vụ trên 17 tỉnh thành (với 2400 Xã/Phường), bao gồm:

Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải
Phòng, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Long An, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế

Khách hàng có thể đặt hàng qua các phương thức: (i) Đặt hàng trực tiếp với Chuyên
viên phát triển thị trường (FOS) của Telio, (ii) Đặt hàng qua ứng dụng Zalo, Telio
App.

2. Ngành hàng Y Tế (Health Care)

Hiện nay Telio đang phục vụ trên toàn bộ 63 tỉnh thành với 689 Quận/Huyện và trên
7848 Xã/Phường trên toàn quốc.

Khách hàng có thể đặt hàng qua các phương thức: (i) Đặt hàng trực tiếp với Chuyên
viên phát triển thị trường của Telio, (ii) Đặt hàng qua ứng dụng Zalo.

II. THỜI GIAN GIAO HÀNG

1. Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

Tất cả các đơn hàng tại các xã/phường trong tỉnh/thành Telio phục vụ sẽ được Telio
giao ngay trong ngày kế tiếp ngay sau ngày đặt hàng, ngoại trừ các xã/phường vùng
sâu, vùng xa.

Đơn hàng trong khu vực nội thành các thành phố lớn: Hà Nội/Hải Phòng/TP Hồ Chí
Minh/Đà Nẵng sẽ được Telio giao ngay trong ngày đặt hàng nếu khách hàng đặt
hàng vào buổi sáng.

2. Ngành hàng Y Tế (Health Care)

Đối với các khu vực nội thành Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng Telio cam kết giao
hàng trong ngày kế tiếp ngay sau ngày đặt hàng.

Đối với các khu vực ngoại thành Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng Telio cam kết giao
hàng trong vòng 2 ngày kể từ ngày đặt hàng.

Đối với các tỉnh thành phố khác sẽ cam kết giao hàng trong vòng 3-4 ngày kể từ
ngày đặt hàng.

Đối với các tỉnh miền núi, xã/phường hải đảo Telio cam kết giao trong vòng từ 5
ngày tới 1 tuần kể từ ngày đặt hàng.

Lưu ý: Thời gian giao hàng không bao gồm ngày Lễ, Tết và Chủ Nhật.

III. PHÍ GIAO HÀNG

Telio miễn phí giao hàng đối với ngành hàng và khu vực giao hàng theo Chính sách
này.



IV. KIỂM TRA HÀNG HÓA KHI NHẬN HÀNG

Khi nhận sản phẩm từ nhân viên giao hàng, Quý khách có thể mở "niêm phong
thùng hàng của Telio" để kiểm tra hàng hóa (số lượng, màu sắc, tình trạng, chủng
loại, kích cỡ, hạn sử dụng…). Tuy nhiên, việc kiểm tra này sẽ không bao gồm việc
mở tem dán niêm phong của nhà sản xuất và sản phẩm bên trong.

Sau khi kiểm tra, nếu không hài lòng với tình trạng của hàng hóa, Khách hàng có thể
yêu cầu Nhân viên giao hàng xác nhận và trả lại hàng theo Chính sách Đổi trả hàng
của Telio.

Để đồng ý chấp nhận hàng hóa, Quý khách ký vào Danh sách giao hàng, đồng thời
giữ lại Phiếu giao hàng đi kèm theo sản phẩm.

Việc thanh toán và đổi trả sản phẩm sẽ tuân theo Chính sách Thanh toán và Chính
sách Đổi trả hàng của Telio được công bố trên website và các kênh đặt hàng của
Telio.


