
Branda Ainm: GMX
Líon múnla: YF-418
Cineál: Fuaimiúil Giotár
Comhlacht Ábhar: sprúis Shitcigh Solid
Muineál Ábhar: NATO
Ábhar fingerboard: Rosewood
Ar ais / Ábhar Taobh: Sapele
Áit as a dtagann: An tSín Guangdong
Méid: 41 "orlach
Dath: nádúr
Ceangailteacha: adhmaid Regula + 5lines
Top: sprúis Shitcigh Solid
B & S: Sapele
Tuners: Chrome Diecast
Críochnaigh: High snasta
Íocaíocht: TT

Tá sé seo Michael, ó Guizhou ZhengAn Giotár Co Tionscail, Ltd, agus smaoineamh a bheidh do
sholáthraí giotár is fearr. 
    Tá muid ar mhonaróir gairmiúil ionstraim toisc go bhfuil sé in 2006. Tá an giotár fuaimiúil ár
dtáirge daingne 
    Anois, táimid ag forbairt ar adhmad theicniúla maidir le planks dearg anseo. 
    Uasghrádú againn freisin ar ár n-mhonarcha i mbliana (https: Yan Wow. 
    Thar na blianta beaga anuas, ní mór dúinn giotáir do Tagima, Eko, Adhmad agus díoltóirí barr
Amazon. 
    Aon sonraí $ xmlesc; Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh tuilleadh
eolais. 
    Déanfaimid táim ag tnúth le cloisteáil uait go luath.













Pacáistiú & Á sheoladh

Méid Giotár 39 orlach 40 orlach 41 orlach
1 cartán 6pcs 6pcs 6pcs
Méid Pacáiste haghaidh 1 cartán 103 * 39 * 59 = 0.237CBM 103 * 39 * 59 = 0.237CBM 105 * 41 *
63 = 0.271CBM
NW 12.5KG 13KG 14KG
GW 19KG 19KG 20kg
20GP 620pcs 620pcs 500pcs
40GP 1350pcs 1350pcs 1150pcs
40HQ 1536pcs 1536pcs 1450 ríomhairí pearsanta
Seachadadh: stoic 5-7 lá tar éis an íocaíocht, 30-45 lá oibre le haghaidh ordú OEM

Ár Seirbhísí



1. Tá ár mhonarcha féin.
2. Seirbhís Cigireachta: Ár bhfoireann QC oilte iniúchadh giotáir.
3. óstán Cúltaca agus roghnaigh seirbhíse san aerfort.
4. obair foirne Gairmiúla a bhfuil tú i margadh an tSín.
5. Aistrigh & léirmhíniú ar do shon, a choinneáil taifead, pictiúr a ghlacadh, agus na liostaí iomlána a
ullmhú.
6. Ár bhfoireann ghairmiúil a shocrú seirbhís loingseoireachta.
7. Seirbhís breisluach toisc: Táimid moltaí a táirge nua a thabhairt cothrom le dáta i gcónaí

CC

1) Cad é an MOQ?
         (1) giotár ghrád íseal: 60pcs
         (2) giotár lár grád: 30pcs
         (3) giotár grád ard: 12pcs
         (4) giotár leictreach agus dord: 16pcs
         (5) ukulele: 30 ~ 100pcs
         (6) veidhlín: 30 ~ 100pcs
         (7) Seasann: 100pcs
         (8) gabhálais: 100pcs
2) Cá fhad a mhaireann an ráthaíocht caighdeán?
         Do ráthaíochta cáilíochta ar feadh 6 mhí ar bith dochar do na daoine.
3) Cé chomh fada an t-am seachadta?
         (1) giotár Fuaimiúil: 45 ~ 60 lá
         (2) giotár leictreach: 25 ~ 45 lá
         (3) Ukulele: 25 ~ 45 lá
         (4) Veidhlín: 30 ~ 45 lá
         (5) Seastáin: 15 ~ 30 lá
         (6) Accessories: 7 ~ 20 lá
         (7) Mórdhíola inár branda monarcha i stoc: 1 ~ 3 lá
         Gach na laethanta atá luaite thuas a chomhaireamh ó tar éis do chuid íocaíochtaí.
4) Go mbeadh mé sampla nua lenár LOGO lena daingniú?
        Tá, ar ndóigh, is féidir leat. Ach is é an táille i do chuntas.

Teagmháil: Michael Wu
Guizhou Zheng An Giotár Co, Ltd.
Seoladh: Zhengan gcrios forbartha eacnamaíochta, Zunyi
chathair, Guizhou chúige, an tSín
Whatsapp & Mobile & Comhrá saor in aisce againn:
86-18763224333
Skype: wu.guangning


