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DỊCH VỤ PHÒNG HỌP 

2 Phòng họp kính sức chứa 07 người (sức chứa tối đa 09) và 10 người (sức chứa tối đa 15) với 

đầy đủ thiết bị cần thiết cho một buổi họp, học tập, giảng dạy chuyên nghiệp. 

I. THÔNG TIN THIẾT BỊ: 

  Phòng họp 07-09 người (sức chứa tối đa 09 người):  

1. Standard: Led tivi 32 inches (cổng hdmi|vga), rèm che kính, bảng viết, hệ thống đèn, ổ cắm 

điện và điều hòa. 

2. Media: Máy chiếu 100 inches (cổng hdmi|vga), loa, rèm chiếu, bảng viết, hệ thống đèn, ổ 

cắm điện và điều hòa 

  Phòng họp 10-15 người (sức chứa tối đa 15 người):  

1. Standard: Led tivi 42 inches (cổng hdmi|vga), rèm che kính, bảng viết, hệ thống đèn 3 màu 

(trắng, vàng đậm, vàng nhạt), ổ cắm điện và điều hòa. 

2. Media: Máy chiếu 100 inches (cổng hdmi|vga), loa, rèm chiếu, bảng viết, hệ thống đèn, ổ 

cắm điện và điều hòa 

II. BẢNG GIÁ: 

Phòng họp 07 - 09 người: 

1. Standard (07 người trở xuống): 70k/h 

2. Media (07 người trở xuống): 90k/h 

3. Advanced (người thứ 08 - 09): +10k/người/h  

Phòng họp 10 - 15 người: 

1. Standard (10 người trở xuống): 100k/h 

2. Media (10 người trở xuống): 120k/h 

3. Advanced (người thứ 11 - 15): +10k/người/h  

Khuyến mại: (Áp dụng cho cả 2 loại phòng) 

1. Book 04 giờ liên tục (~01 ngày) => giảm 10%. 

2. Book 08 giờ liên tục (~01 ngày) => giảm 15%. 

3. Tổng thời gian book là 08 giờ trở lên => giảm 10%. 

4. Tổng thời gian book là 16 giờ trở lên => giảm 15%. 

5. Tổng thời gian book là 24 giờ trở lên => giảm 20%. 

6. Sử dụng máy chiếu: +20k/h 

7. Sử dụng thức uống tại quán với giá ưu đãi (từ 10k-20k/phần) 

8. Miễn phí giữ xe. 

9. Miễn phí trà đá/nước lọc. 

Bảng giá và khuyến mãi Áp dụng từ ngày 01/12/2019. 

 

III. ĐIỀU KHOẢN: 

*** Về Cọc | Thanh Toán:  

- Khách đặt cọc | thanh toán trong vòng 03 giờ từ thời điểm book nếu sử dụng phòng ngay 

trong ngày book. 

- Khách đặt cọc | thanh toán trong ngày (đến 24h cùng ngày book) nếu sử dụng phòng cho các 

ngày sau đó.  
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- Nếu Khách thuê rõ số giờ cụ thể: Thanh toán 100% (Nếu số tiền thuê dưới 200k) hoặc cọc 

50% số tiền thuê tính theo giá gốc và không bao gồm khuyến mãi và thanh toán sau khi kết 

thúc mỗi buổi.  

- Nếu Khách thuê không rõ số giờ cụ thể: Đặt cọc số tiền tương ứng số giờ của 02 ngày sử 

dụng. 

 

*** Cách tính chi phí sử dụng phòng: 

- Chi phí sử dụng phòng sẽ được tính tối thiểu dựa trên số giờ book. Nếu thực tế sử dụng nhiều 

hơn sẽ tính thêm chi phí. Nếu ít hơn sẽ không được hoàn trả lại. 

- 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 phòng họp 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: 

- Được phép trễ tối đa 15p cho 01 buổi, số phút trễ này sẽ được bù vào chung buổi thuê đó nếu 

như không trùng với lịch book của người khác và không được quy đổi thành tiền. 

- Khách thuê hủy một buổi thuê phòng phải báo trước ít nhất 03 ngày, nếu không buổi đó vẫn 

tính phí bình thường. VD: Khách sử dụng phòng vào ngày 10, thì sẽ được hủy phòng không mất 

phí nếu báo trước trễ nhất vào ngày 07. Nếu Khách báo sau ngày 07 sẽ chịu 100% phí sử dụng 

phòng vào ngày 10. 

- Nếu bên thuê hủy trên 30% tổng số giờ book, sẽ mất 100% số tiền cọc. 

- Nếu bên thuê hủy từ 30% tổng số giờ book trở xuống, sẽ mất 50% số tiền cọc. 

*** Về Quy định Phòng Họp: 

- Không mang đồ ăn, thức uống bên ngoài vào trong phòng họp, Quý Khách vui lòng chỉ mang 

nước suối đóng chai hoặc các thức uống mua tại quán. 

*** 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 miễn phí tại bib hoặc bãi xe chung cư lô C gần bib theo sự chỉ dẫn của 

nhân viên bib theo bảng đồ bên dưới. 

  

Xin chân thành cảm ơn Quý Khách! 


