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DỊCH VỤ KHÔNG GIAN SỰ KIỆN 

I. THỜI GIAN: Tối hàng ngày (T2-T7) và cả ngày Chủ Nhật 

II. GIÁ:  

A. TÍNH THỨC UỐNG:  

- Giá nước: Theo giá menu (Nếu order nước suối phụ thu 5k/phần) 

- Cọc 500k/buổi.  

- Tối hàng ngày T2-T6 (18h30-21h30): Mỗi người ít nhất 01 phần nước. Tối thiểu 16 phần 

nước. Bù 25k/ly nếu không đủ số lượng.  

- Tối T7-CN (18h30-21h30): Mỗi người ít nhất 01 phần nước. Tối thiểu 30 phần nước. Bù 

25k/ly nếu không đủ số lượng.  

- Sáng-trưa CN (8h00-12h00 | 13h00-17h00): Mỗi người ít nhất 01 phần nước. Tối thiểu 25 

phần nước. Bù 25k/ly nếu không đủ số lượng.  

B. TÍNH KHÔNG GIAN:  

- Giá: 20k/người/buổi (3 tiếng) 

- Cọc 500k/buổi.  

- Tối hàng ngày T2-T6 (18h30-21h30): Tối thiểu 16 người. Bù 20k/người nếu không đủ số 

lượng.  

- Tối T7-CN (18h30-21h30): Tối thiểu 30 người. Bù 20k/người nếu không đủ số lượng.  

- Sáng-trưa CN (8h00-12h00 | 13h00-17h00): Tối thiểu 25 người. Bù 20k/người nếu không 

đủ số lượng.  

III. DỊCH VỤ BAO GỒM: 

- Không gian co-working (Không bao gồm 2 phòng họp và 1 bàn dài cạnh PH) 

 (Tối đa 40 người) 

- Máy chiếu. 

- Loa phát nhạc. 

- Loa di động + micro (1 cái). 

- Wifi Tốc độ cao + Không giới hạn (Mạng FPT + Viettel). 

- Ổ cắm điện. 

- Điều hòa. 
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- Trà đá | nước lọc. 

- In ấn Wifi (1.000/tờ/01 mặt | 1.500/tờ/02 mặt). 

- Phí giữ xe máy (5.000/chiếc). 

 

IV. ĐIỀU KHOẢN: 

*** Về Cọc | Thanh Toán:  

- Khách đặt cọc trong vòng 03 giờ từ thời điểm book nếu sử dụng dịch vụ event ngay trong ngày 

book. 

- Khách đặt cọc trong ngày (đến 24h cùng ngày book) nếu sử dụng dịch vụ event cho các ngày 

sau đó.  

 

*** Cách tính chi phí sử dụng dịch vụ event: 

- Nếu Khách tổ chức chọn cách tính nước, chi phí sẽ được tính một lần vào cuối buổi hoặc tính 

theo từng ly do khách tham dự tự order. 

- Nếu Khách tổ chức chọn cách tính không gian, chi phí sẽ được tính một lần vào cuối buổi. 

- Số tiền cọc dùng để tất toán các khoản phát sinh nếu có và hoàn trả lại khi Khách không còn 

nhu cầu sử dụng dịch vụ nữa. 

Thông tin chuyển khoản: 

1.VPBank: 121843609. Chủ tk: Huỳnh Vũ Phương Hoàng. CN: TP.HCM 

2.Đông Á Bank: 0109796354. Chủ tk: Huỳnh Vũ Phương Hoàng. CN: LÊ ĐẠI HÀNH-TP.HCM 

3.Vietcombank: 0071001003297. Chủ tk: Huỳnh Vũ Phương Hoàng. CN: TÂN BÌNH-TP.HCM 

 

*** Về Trễ - Hoàn - Hủy: 

- Theo quy định đối với dịch vụ Event, nếu Khách không sử dụng dịch vụ thì sẽ mất 100% tiền đã 

cọc nên Quý Khách cần cân nhắc kỹ trước khi đặt dịch vụ. 

*** Về Quy định Event: 

- Nếu Quý Khách có nhu cầu mang đồ ăn thức uống từ ngoài vào vui lòng báo trước. 

- Được phép trang trí khu vực event nhưng Quý khách vui lòng trả lại hiện trạng sau khi sử dụng. 

*** Về Việc gửi Xe máy - Ô tô: 

- Hiện tại bib chưa có bãi xe ô tô, kính mong Quý Khách thông cảm. 

- Xe máy sẽ được giữ có phí (5.000đ/chiếc) tại bãi xe chung cư lô C gần bib theo bảng đồ bên 

dưới. 
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Xin chân thành cảm ơn Quý Khách! 

 

--------------------------------- 

Thông tin thuê không gian sự kiện 
 

- Tên người đại diện:............................................................................................................................... 

- Thời gian thuê:........................................................................................................................................  

- Hình thức thuê: (Nước | Không gian) 

- Số lượng người:............................................................................ 

 

Đại diện - the bib space      Đại diện bên Thuê 

Ký và ghi rõ họ tên       Ký và ghi rõ họ tên 

 

 

 

Huỳnh Vũ Phương Hoàng 


