Đặt mua sách bằng ĐT, FAX, hay Internet

NATIONAL CURSILLO® CENTER

Giờ làm việc: 9:00-11:30 a.m. và 1:30-5:00 p.m. (CT)
FAX lúc nào cũng được: 24 giờ.
Địa chỉ internet: www.natl-cursillo.org

P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537
Đ.T.: 512-746-2020 FAX: 512-746-2030

PHIẾU ĐẶT MUA TÀI LIỆU CURSILLO® & KHÓA CUỐI TUẦN
Số
hiệu #

800
801
802B
803
804
805
806
807
808
809

Số

TÊN TÀI LIỆU
Giá tiền lượng
Cẩm Nang Người Bảo Trợ
$2.00
Tìm Hiểu PT Cursilllo
$2.00
Kim Chỉ Nam Cursillista (dùng trong Khóa Học) 2016 *
$4.50
Làm Thế Nào Hình Thành một Trường Lãnh Đạo
$3.00
Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo
$7.00
Những Người Môn Đệ CHÚA SAI ĐI
$8.00
Ngày Thứ Tư của Chúng Ta
$4.50
Cẩm Nang KHÓA CURSILLO *
$10.00
Cẩm Nang Lãnh Đạo *
$10.00
Cẩm Nang Linh Hướng *
$5.00

Tổng số

* Bạn phải cư ngụ trong giáo phận có ủng hộ niên liễm cho PT Cursillo TQ mới mua được.

Tên ghi trên Thẻ Tín Dụng

MasterCard

Tiền sách
** Được giảm 10% vì
ủng hộ niên liễm

(Exactly as it appears on the card)
VISA

Cước phí

Số Thẻ Tín Dụng:

Tổng cộng
Ngày hết hạn: / CVC Code

Xin ghi chi phiếu trả cho:
“NATIONAL CURSILLO CENTER”
Xin thanh toán trước khi gởi sách.

Địa chỉ nhận sách: (Tên, Địa Chỉ, Thành Phố, TB, Zip, Quốc Gia)

Cước phí nội địa Hoa Kỳ:

 Tiền sách đủ $85.00
Cước phí = $8.50
 Tiền sách trên $85.00
Cước phí = 10% của tiền sách

Cước phí gởi các nơi ngoài Hoa Kỳ:
 Cước phí hiện hành = 20% của tiền
sách.
Đặt mua tối thiểu $150.00

ĐiệnThoại:

Gởi đến Alaska, Hawaii, và Puerto
Rico có thể bị tính thêm cước phí.
Một số sách có thể nặng hơn và cước
phí có thể tăng thêm.

Giáo Phận:
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ĐẶT MUA TỪ NGOẠI QUỐC (ngoài Hoa Kỳ) kể cả địa chỉ quân đội APO & FPOs





Đặt mua tối thiểu $150.00.
Xin chờ trong thời gian từ 4 đến 6 tuần lễ.
Tất cả được tính theo mỹ kim và không bao gồm chi phí VAT, thuế quan, hoặc loại thuế khác.
Chi phiếu xin trả bằng mỹ kim, có thể lãnh tại ngân hàng Mỹ.

VÀI THÔNG TIN CẦN BIẾT





Chúng tôi gởi qua hãng UPS. Xin vui lòng ghi địa chỉ nơi nhận. Người ta không giao tại Hộp
Thư.
Thông thường hàng được giao trong khoảng 5 ngày trong tuần (cuối tuần không kể). Trong
thời kỳ bận rộn lễ lạc, có thể phải chờ lâu hơn chút đỉnh.
Nếu gởi gấp qua đêm, trong 2 ngày, trong 3 ngày, và giao ngày thứ Bảy sẽ phải tính thêm
tiền.
Phải trả lệ phí $30.00 mỹ kim nếu chi phiếu bị trả lại vì trương mục không đủ tiền.

THỂ LỆ TRẢ LẠI SÁCH ĐÃ MUA
Tất cả sách trả lại phải trong tình trạng khả quan và phải được thực hiện nội trong 30 ngày sau
khi nhận được sách. Bạn phải chịu lệ phí 15% trên tổng số tiền sách mua. Những sách gởi trả lại
bị hư hại do gói ghém không cẩn thận hoặc hư hại trong lúc di chuyển sẽ không được chấp nhận.

** GIẢM GIÁ SÁCH CHO GIÁO PHẬN ĐÓNG NIÊN LIỄM LIÊN KẾT VỚI PT
Việc giảm 10% này chỉ dành cho các nhóm ngôn ngữ ở giáo phận đã đóng niên liễm liên kết với
PT đầy đủ cho tài khóa liên hệ. Các nhóm ngôn ngữ này có thể khấu trừ 10% vào các hóa đơn
trên $50. mỹ kim (tiền mua tài liệu không kể cước phí). Liên kết với PT bao gồm việc tuân thủ
Chính Sách của PT Cursillo tại Hoa Kỳ liên quan đến các PT Cursillo giáo phận.
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