
STT Hình Ảnh Thông tin Mã số Giá (VND) Giá KM

1

Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M773A 

536.01.705

+ 1 vùng nấu điện bên trái
+ 2 vùng nấu cảm ứng từ bên phải

536.01.705  VND     30,390,000  VND     17,626,200 *CK: 42%* Số lượng có hạn!

2

Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M772B 

536.01.815

+ 1 vùng nấu điện bên trái
+ 1 vùng nấu từ bên phải

536.01.815  VND     22,490,000  VND     13,943,800 *CK: 38%* Số lượng có hạn!

3

Máy hút mùi âm tủ Hafele 90cm

Công suất hút: 722 m³/h
Độ ồn: 43 – 52 dB

539.81.075  VND       7,990,000  VND       4,953,800 *CK: 38%* Số lượng có hạn!

4

Máy hút mùi âm tủ Hafele 60cm

Công suất hút: 722 m³/h
Độ ồn:43 – 52 dB

539.81.073  VND       6,990,000  VND       4,403,700 *CK: 37%* Số lượng có hạn!

5

Máy hút mùi âm tủ Hafele 90cm

Công suất hút: 722 m³/h
Độ ồn: 43 – 52 dB

539.81.085  VND       6,490,000  VND       4,088,700 CK: 37% Số lượng có hạn!

6

Lò nướng âm tủ Hafele 65lit

Điều khiển cảm ứng kết hợp với núm vặn
Tổng công suất: 3.1kW

534.05.571  VND     21,990,000  VND     13,633,800 *CK: 38%* Số lượng có hạn!

* Giá đã bao gồm VAT và chi phí lắp đặt. Miễn phí vẫn chuyển cho trong khu vực TPHCM ( riêng vòi chậu lắp đặt tính phí )

* Chương trình khuyến mãi áp dụng bán cho đến khi hết hàng tồn kho, nên có thể hết mà không báo trước.

Các sản phẩm có chứng nhận xuất xứ và chất lượng sản phẩm (COCQ) không ? 
- Có hỗ trợ cung cấp chứng nhận xuất xứ và chất lượng ( COCQ ) nếu quý khách nào có nhu cầu mua đi bán lại hoặc làm công trình.

Có nên mua vào thời điểm này ? 
- Đây là thời điểm hoàn toàn thích hợp để quý khách hàng lựa chọn mua. Vì chương trình khuyến mãi không phải lúc nào cũng có và 
được mức giá như trên. Các sản phẩm khuyến mãi có thể hết hàng mà không báo trước.
- Và đặt biệt Hoàng Duy Phát còn hỗ trợ quý khách giữ hàng lại khi đã thanh toán hết tiền hàng.

Danh Sách Sản Phẩm Khuyến Mãi

* Liên hệ để đặt hàng và tư vấn ( có hỗ trợ zalo ): 0909 973 175 -  0909 993 854 - 089 854 8354 

Tại sao lại có giá rẻ như vậy ?
- Các mặt hàng được nhập vào từ chương trình khuyến mãi của công ty Hafele áp dụng riêng cho các đại lý nên mới có được mức giá 
như trên. 

Các sản phẩm có đảm bảo là hàng mới ?
- Hoàn toàn đảm bảo là hàng mới và chính hãng không phải hàng trưng bày, được nhập nguyên kiện từ Châu Âu bởi công ty Hafele và 
được đóng gói cẩn thận.

Lắp đặt như thế nào có tính phí không ?
- Đối với các mặt hàng như bếp, máy hút mùi, lò nướng, máy rửa chén… sẽ được công ty Hafele hỗ trợ lắp đặt miễn phí trong khu vực 
TPHCM. 

Sản phẩm bảo hành mấy năm và bảo hành như thế nào ?
- Các sản phẩm đều được bảo hành 2 năm chính hãng bỡi Công ty Hafele. Bảo hành điện tử.
- Khi có sự cố hay vấn đề gì về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ đến đại lý, đại lý sẽ gửi thông tin và vấn đề của quý khách lên hãng. 
Kỹ thuật công ty Hafele sẽ sắp xếp và liên hệ đến để kiểm tra vấn đề và bảo hành cho quý khách.


