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Địa chỉ :  
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ĐT:  

Email :  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

BÁO GIÁ 
KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG 

BẢO TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 
 

 

Trước tiên Công ty Tnnhh Urentek Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã 

quan tâm tới những sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Theo yêu cầu của Quý Khách hàng, chúng tôi 

xin gửi báo giá tốt nhất ở bảng dưới đây. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được đơn đặt hàng từ Quý 

Khách hàng. 

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN:  
 

 

STT 

 

Dịch vụ 

 

Định kỳ xử lý 

 

Khu vực xử lý 
Đơn giá 

(Chưa gồm VAT) 

 

Ghi chú 

 
1 

Kiểm soát 

côn trùng 

3 tháng/ 01 lần 
Phun tổng thể 

toàn bộ nhà 

hàng. 

 

tích 100m2 – 

200m2 Đơn giá 

3.100.000đ/1 nhà 

hàng/1 tháng 

 
Diện tích 200m2 – 

500m Đơn giá 

3.600.000đ/1 nhà 

hàng/1tháng 

 
Diện tích 700m2 - 

1000m2 trở lên giá 

4.800.000đ/1m2 /1 nhà 

hàng/1 tháng 

 

 
 

 

 

 

Đơn giá áp 

dụng cho 

hợp đồng 

12 tháng 

2 
Kiểm soát 

chuột 
04 lần/ tháng 

Toàn bộ nhà 

hàng 

3 
 

Diệt gián 

Đức 

 

03 lần/ tháng 
Khu nhà bếp 

4 
 

Bảo dưỡng 

đường ống 

nước thải 

& khắc 

phục rò rỉ 

hệ đường 

ống nước 

 

01 tháng/1 lần 

hoặc sử lý nếu 

phát hiện đường 

ống bị tắc nghẽn 

khẩn cấp. 

 

 
Khu vệ sinh – 

nhà bếp 

Nơi gửi: Công ty Tnhh Urentek Việt Nam 

Trụ sở:36  Phú Thượng,Tây Hồ,Hà Nội 

Người gửi : Mr.Tiến 

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh  

ĐT: 1800.1193 – 0972.889.928 

Email: urentekvn@gmail.com 

mailto:urentekvn@gmail.com


 
Ghi chú: -Hạng mục bảo trì đường ống chỉ được tính khi quý khách sử dụng dịch vụ kiểm soát côn trùng 

 

- Hạng mục hút bể phốt sẽ được tính phí riêng 

 
- PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: 

 

Khu vực xử lý Hạng mục Phương pháp xử lý 

 
Côn trùng ( ruồi, muỗi, 

kiến, gián phương 

đông…) 

+ Phun tồn lưu xung quanh chân tường ( cao khoảng 

2m). 

+ Khu vực đang xuất hiện côn trùng sẽ sử dụng 

phương pháp phun sương không gian để tiêu diệt 

côn trùng ngay lập tức. 

Khu vực bên 

trong 

 

 

 

Chuột 

+ Lắp đặt các trạm bẫy xung quanh và khu vực bên 

trong có dấu hiệu xuất hiện chuột. 

+ Hàng tuần kỹ thuật Urentek kiểm tra, vệ sinh và 

thay 

bẫy các trạm bẫy ( nếu cần ). 
  + Sử dụng hóa chất khử khuẩn để sát khuẩn, khử 

mùi ở những khu vực thu được xác chuột chết. 

 
Gián Đức 

+ Sử dụng bả dạng gel bơm từng điểm nhỏ, sử 

 dụng trực tiếp trên mặt sàn, góc hoặc chân tường.  

  + Phun tồn lưu xung quanh tường các khu vực của 

 Côn trùng ( ruồi, muỗi, khách sạn. 

 kiến, gián phương + Phun sương không gian ở khu vực xuât hiện ruồi,  

 đông…) muỗi đang phát sinh. 

  + Khu vực cống rãnh sẽ sử dụng phun mù nóng ( 

Khu vực bên 

ngoài 

 xông khói ) để tiêu diệt ấu trùng. 

 + Lắp đặt các trạm bả và biển cảnh báo dọc chân  

  tường nhà hàng. 

  

Chuột 
+ Hàng tuần kỹ thuật Urentek kiểm tra, vệ sinh và 

thay bả 

các trạm bả ( nếu cần ). 
  + Sử dụng hóa chất khử khuẩn để sát khuẩn, khử 

  mùi ở những khu vực thu được xác chuột chết. 



 

 

 

 

 

 

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian 07 ngày sau khi hoàn thành công việc mỗi đợt, giấy xác 

nhận công việc và nhận được hoá đơn tài chính.  

- Giảm giá 17% tổng toàn bộ chi phí khi quý khách thanh toán toàn bộ 06 tháng. 

 

- Giảm 20% tổng toàn bộ chi phí khi quý khách thanh toán toàn bộ 12 tháng. 

 
 

Khu vực phòng wc 

– nhà bếp 

 

 
 

Hệ thống thoát nước 

+ Sử dụng hóa chất và bột vi sinh xử lý chất thải đổ 

trực tiếp vào đường ống định kỳ 1 tháng/1 lần nhằm 

phân hủy chất thải dầu mỡ bị đông cứng. 

+ Thông tắc hệ thống thoát nước bằng máy lò xo hiện 

đại khi phát hiện hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn.  
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