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BẢNG BÁO GIÁ 
Ngày:    /     / 201…     

Số: VNC2019 /SCIONGC456/01 
  
Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG 
 
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn xin trân trọng gởi đến Quý khách 
hàng bảng báo giá các thiết bị như sau: 

STT Mã/  
Code  

TÊN THIẾT BỊ 
/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SL ĐVT ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 
THÀNH TIỀN 

(VNĐ) 
1 TD2350 

+ 
TD2360 

Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorber 
cho GC và GC-MS 
Model: TD2350 + TD2360 
Hãng sản xuất: SCION – Anh   
Xuất xứ: Hàn Quốc 
 
1.   Tính năng kỹ thuật:  
- Bộ giải hấp nhiệt SCION Thermal 

Desorber kết hợp với máy sắc ký 
khí SCION GC/ GC-MS là ý tưởng 
cho ứng dụng phân tích vế các hợp 
chất hữu cơ bay hơi, bán bay hơi 
(VOCs và SVOCs)  trong các nền 
mẫu khác nhau: không khí, hương 
liệu, hương thơm, vật liệu... 

- Với đầy đủ dải thiết bị sắc ký GC 
SCION 456-GC/ 436-GC  và thiết 
bị sắc ký khối phổ SCION SQ, bộ 
thiết bị cho chuyển mẫu đo, lựa 
chọn giải pháp hoàn thiện và tùy 
biến tối ưu hóa và các phụ kiện cho 
kết nối với máy sắc ký SCION với 
chỉ một nguồn đơn (single-source) 

- Ứng dụng các lĩnh vực phân tích: 
• TO-1, TO-2, TO-17 
• Giám sát môi trường xung 

quanh, đô thị 
• Giám sát khí thải công nghiệp 
• Phân tích khí rác thải 
• Phân tích mùi 
• Trạm giám sát đang giá quang 

hóa (PAMS) 
Sơ độ hệ thống: 
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Vật tư và phụ kiện cho bộ giải hấp 
nhiệt: 
1. Tube condition: 
- Tube condition là bộ làm sạch và 

tái điều kiện (re-condition) môi 
trường của ống hấp thụ cho phân 
tích giải hấp. Dựa trên nền tảng 
đảm bảo tái điều kiện (re-
condition) và đảm bảo no carry-
over 

2.   Ống hấp thụ  Sorbent Tubes có 
sẵn nhiều loại khác nhau: 
- Tenax-TA 
- Tenax-GR 
- Carbosieve S-III 
- Hayesep porous polymers 
- Carbopack, Carboxen, etc. 
3.   Bộ bẫy tập trung (Focusing 
trap): 
- Bộ trap bẫy với các ống hấp thu vật 

liệu khác nhau 
- Tùy theo độ phân cực, những thuộc 

tinh khác hoặc dải phạm vi điểm 
sôi của các hợp chất được xác định 
với các bộ bẫy tập trung khác nhau 
luôn có sẵn 

TỔNG   
Thuế VAT 10%  
TỔNG CỘNG  

Bằng chữ:  
 

           ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI: 
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1. Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành chuyển 
hàng đến Bên Mua; 

2.   Quy cách hàng hóa: Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện  
3.   Thời gian bảo hành: 

§ Thiết bị mới 100%, được bảo hành 12 tháng máy chính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
§ Điện cực máy để bàn + cầm tay bảo hành 6 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
§ Điện cực bút đo bảo hành 3 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
§ Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ 

thuỷ tinh, vật tư tiêu hao… 
4.   Thời gian giao hàng: Tùy thuộc thời điểm đặt hàng: 

§ Đặt hàng: 08 – 10 tuần kể từ khi hợp đồng/ đơn hàng có hiệu lực; 
5.    Địa điểm giao hàng: PTN Chủ đầu tư. 
6.    Thanh toán:  

§ Thanh toán: 50% sau khi ký hơp đồng – 50% còn lại trong vòng 10 ngày kế từ ngày bàn giao/ 
nghiệm thu/ thanh lý và xuất hóa đơn tài chính; 

§ Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của 
Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tại từng thời điểm thanh toán. 

§ Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700 
Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 
Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn 
MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5          

7.   Thời hạn báo giá: Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên; 
 
Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng! 
Mọi thông tin xin liên hệ: 
- Nguyễn Hoàng Long (Mr.) 
- H/p: 0932 664422 
- Tel: (028). 66 570570 – (024).32 009276     
- Fax: (028). 35 951053 
- Mail: sales@vietnguyenstore.com 

          info@vietnguyenco.vn 
 

 

KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 


