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Tấm pin 

275Wp/ 

345Wp (Tấm)

Công suất 

Inverter hoà 

lưới (kW)

Thiết bị giám sát 

qua internet, DC 

Switch (bộ)

1 VCT-1K-1P 1.1 8 134 4 1 1 31,700,000
2 VCT-2K-1P 2.2 16 268 8 2 1 51,500,000
3 VCT-3K-1P 3.1 22 378 9 3 1 72,180,000
4 VCT-5K-1P 5.18 36 630 15 5 1 114,820,000

Quý khách vui lòng thanh toán 40% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 40% khi giao hàng và thanh toán 20% còn lại trong vòng 15 kể 
từ ngày nghiệm thu.
Thanh toán bằng phương thức CK/TM:

Tài khoản CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT VIETCOTEK

Số tài khoản : 0056 1993 9999 - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - CN HCM

Số tài khoản : 060046561921- Ngân hàng Sacombank - CN Bình Thạnh

Số tài khoản : 16900779 - Ngân hàng Á Châu - CN Sài Gòn

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp của chúng tôi.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT VIETCOTEK

Phòng kinh doanh Solar

Điều kiện thanh toán

Điều khoản bảo hành

Điều kiện giao hàng

Địa điểm giao hàng: vận chuyển và lắp đặt trọn gói tại TP.HCM, Bình Dương. Các khu vực còn lại Vietcotek sẽ phụ thu thêm chi 

phí vận chuyển, lắp đặt.

Thời gian giao hàng/ thi công bàn giao: trong vòng 30 ngày kề từ ngày đặt cọc. Một số trường hợp thời gian có thể thay đổi theo 
tình hình sản xuất của hãng và công tác phối hợp với điện lực để hoà lưới.

STT

Đơn giá trọn gói hệ 

thống (đã bao gồm 

VAT)

BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI  
LẮP ĐẶT TRỌN GÓI 

HỆ THỐNG HOÀ LƯỚI 1 PHA 

- Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (PVC), …Giá trên được tính cho hệ 
thống dây < 20m (ngoài khoảng cách trên, vật tư & phụ kiện sẽ tính phát sinh). Hạng mục này sẽ được liêt kê chi tiết trong bảng vật 
tư đính kèm.
- Khung giàn đỡ bằng chất liệu thép mạ kẽm dày, rail nhôm chuyên dụng và bu lông, ốc inox chống gỉ, keo chống thấm chịu được 
môi trường oxy hóa cao, chịu tải lên đến 5400 P. Giá trên được tính cho dàn khung < 2m. Nếu thực tế sử dụng cao hơn mức tiêu 
chuẩn, sẽ tính thêm chi phí phát sinh vật tư.
- Bảo trì định kỳ 6 tháng/lần trong năm đầu.
- Quà tặng bộ đèn chiếu sáng khẩn cao cấp LED Thương hiệu Thái Lan - Max Bright.
- Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%. 
- Giá trên đã bao gồm tư vấn, khảo sát hệ thống, vật tư thiết bị, vận chuyển và lắp đặt trọn gói tại TP.HCM, Bình Dương. 

Vật tư chính hệ thống

Số kWh hoà 

lưới/ Tháng

Diện tích 

lắp đặt (m2)

Công suất 

của hệ 

thống 

(kWp)

Mã số gói sản 

phẩm

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu 
suất > 80% (kể từ ngày giao hàng).

Bộ hòa lưới: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng.

Thiết bị giám sát, hệ tủ điện: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu 
Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 3 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu.
Hiệu suất 17.74% Perc, 16.8% Poly. Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải 
đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi.

Bộ biến tần hoà lưới: Solax là một nhánh của Tập đoàn Suntellite lớn nhất ở Trung Quốc. Thương hiệu Top 10 Thế Giới. Sản phẩm 
có tuổi thọ trên 20 năm nhờ sử dụng trên 90% linh kiện chất lượng cao của các hãng danh tiếng như: TI, FAIRCHILD, VAC, 
INFINEON, Littlefuse,... của các quốc gia Đức, Mỹ, Nhật. Đạt tiêu chuẩn kiểm định hoà lưới của EVN.

Hệ thống giám sát qua internet: giao diện ấn tượng, giúp theo dõi giám sát từ xa, giám sát hệ thống giúp phát hiện và ngăn ngừa sự 
cố.

Tính năng sản phẩm

Chú thích:


