ทวีวัฒน์ ศูนย์รวมใบพัดเรื อ ใบจักรเรื อประมง
“ มีหลากหลายวัสดุและแบบให้ เลือกมากที่สุด “
สนใจเป็ นตัวแทนจาหน่ าย หรื อต้ องการข้ อมูลด้ านใบพัดเรื อเพิม่ เติม กรุณาติดต่ อที่
Hot Line : 092-7825493 , 061-8742956
E-mail: ttuntis@gmail.com
Line@: @taweewat
ผลิตภัณฑ์ ใบพัดเรื อ ใบจักรเรื อประมง และสิ นค้าอื่นๆ ของทวีวัฒน์ แบ่ งเป็ น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ใบพัดเรื ออลูมิเนียม 2 แฉก 2 Blades Aluminium Boat Propeller เหมาะสาหรับเรื อประมง เรื อ
หางยาว เรื อหาปลา ขนาดเครื่ องไม่เกิน 13 แรง ขนาดแกนมาตรฐาน 6 หุน ดุมตรง เซาะร่ องลิ่ม มีมากมาย
หลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 6-23 นิ้ว ตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้า

1.1 ใบพัดเรื ออลูมิเนียม 2 แฉก คอสั้น เหมาะกับเรื อหางยาว เรื อหาปลา เรื อประมงที่ต้องบรรทุกหนัก

1.2 ใบพัดเรื ออลูมิเนียม 2 แฉก คอยาว เหมาะกับเรื อหางยาว เรื อหาปลา ที่ต้องการรอบสู ง หรื อเรื อเบา

กลุ่มที่ 2 ใบพัดเรื ออลูมิเนียม 3 แฉก 3 Blades Aluminium Boat Propeller เหมาะกับเรื อประมง เรื อหาปลา
ที่ตอ้ งสู ้กบั ลมแรงและท้องทะเลหรื อกระแสน้ าเนื่ องจากใบพัดเรื อแบบ 3 แฉกจะรักษาความเร็วเรื อได้ดีกว่า
ยิง่ ไปกว่านั้นการทางานจะราบรื่ นขึ้นและลดการสั่นสะเทือนเนื่องจากมีความสมดุลของใบพัดเรื อใบพัดเรื อ
อลูมิเนียมแบบ 3 แฉก เป็ นสิ นค้าเฉพาะ ที่ตอ้ งสั่งพิเศษ 2-3 อาทิตย์

กลุ่มที่ 3 ใบพัดเรื อ 4 แฉกขึน้ ไป มีวัสดุท้งั อลูมิเนียม และทองเหลือง ใบพัดเรื อแบบนี้เป็ นตัวเลือกที่ดีสาหรับ
เรื อประมง เรื อเดินสมุทรที่มีน้ าหนักมาก ทาให้เรื อมีการเดินเรื อที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เพลาที่
รวดเร็ว รอบต่อนาทีหากเพลาหมุนที่ความเร็วสูงกว่า 1500 รอบต่อนาทีใบพัดเรื อแบบ 4 แฉกจะช่วยลดการ
สั่นสะเทือน และ ทาให้การเดินเรื อเรี ยบมากขึ้นใบพัดเรื อ 4 แฉกขึ้นไป เป็ นสิ นค้าเฉพาะ ที่ตอ้ งสั่งพิเศษ
อาทิตย์ข้ นึ ไป อยูท่ ี่แบบและความต้องการของผูใ้ ช้

คาแนะนาในการสั่งซื้อใบพัดเรื อ ช่ องทางการติดต่อ เงื่อนไขการส่ งใบพัดเรื อ วิธีการสั่งซื้อ นัดหมายส่ ง
ใบพัดเรื อ การชาระเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร
1. ราคาทีน่ าเสนอทุกรายการ ตามใบราคาข้างต้น เป็ นราคารับใบพัดเรือเองทีค่ ลังสินค้าของ
บริษัท และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า
2. กรณี สั่งซือ้ มูลค่าน้อยกว่า 5,000 บาท ลูกค้าจะต้องมารับสินค้าเองทีบ่ ริษัท หรือ
2.1 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล คิดค่าจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าตามอัตราที่บริษัทขนส่ง
กาหนด
2.2 ในพืน้ ทีต่ ่างจังหวัด ลูกค้าเป็ นผู้ชาระค่าขนส่ง ไปในจังหวัดของลูกค้า โดยลูกค้าเป็ นผู้ชาระ
ค่าขนส่งเองทีป่ ลายทาง ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งได้เอง หรือเลือกจากรายชื่อบริษัทขนส่ง
ตามทีแ่ นบนี้ รายชื่อบริษัทขนส่งประจาภาคต่างๆ
3. เงือ่ นไขการชาระเงิน เป็ นเงินสดโดนโอนเงินเข้าบัญชี

กรณีชาระเป็ นเงินสด ลูกค้าต้องชาระเงินให้ครบถ้วนก่อน โดยจ่ายเป็ นเงินสดทีบ่ ริษัท หรือโอน
ผ่านบัญชีธนาคาร แต่หากจ่ายเป็ นเช็ค จะต้องรอให้เช็คเคลียร์ผ่านเงินโอนจากธนาคารโดย
สมบูรณ์ก่อน จึงสามารถรับสินค้าได้
4. กรณีส่งั ซือ้ ใบพัดเรือทีม่ ีสต๊อคอยู่แล้ว บริษัทสามารถจัดส่งได้ภายใน 1-3 วันทาการ ยกเว้น
ใบพัดเรือทีส่ ่งั เจาะรู พิเศษ จะต้องรอสินค้า 7 วัน และจะต้องชาระมัดจาค่าใบพัดเรือ 50% ของ
มูลค้าทัง้ หมด
5. สินค้าทีบ่ ริษัทจัดส่งให้ลูกค้า กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้องของจานวน สภาพของสินค้า
ภายใน 3 วัน หากเลยกาหนดนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
หรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินค้าในสต๊อค ราคาพิเศษ การนัดหมายส่งสินค้า วิธีการ
สั่งซือ้ ให้ติดต่อได้ที่ ฝ่ ายขาย โดยตรง
( Sales Tel : 092-7825493, 061-8742956 หรือ LINE : @taweewat )

