
 

 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ GOOGLE WORKSPACE 

Kính gửi: Quý khách hàng Ngày 22/04/2020 

 

Xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của Adtimin và xin gửi đến quý khách hàng bảng 

báo giá như bên dưới: 

I. DỊCH VỤ G SUITE BẢN QUYỀN 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Thời 
gian 

(tháng) 

Đơn giá 
(vnd) 

Thành tiền 
(vnd) 

1 

BUSINESS STARTER 
 
+ Email theo tên miền riêng và ứng dụng lưu 
trữ và chia sẻ dữ liệu Google Drive dung 
lượng 30 GB 
 
+ Bộ công cụ soạn thảo trực tuyến: Docs, 
Sheets, Slides, Form.   
  
+ Cuộc gọi Video và thoại (Hang out) 
  
+ Lịch trực tuyến (Google Calendar) 
  
+ Công cụ xây dựng trang web (google Sites)
  
+ Trang Google +   
  
+ Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và email 
  
+ Thiết lập và quản lý người dùng 
  
+ Bảo mật 2 lớp    
  
+ Các tính năng  khác theo quy định của 
google   
    

50 
user 

12 

 
138.000 
127.000 

76.200.000 

2 Phí chuyển dữ liệu sang hệ thống Gmail - 2.000.000 Miễn phí 

3 Tên miền .com 1 330.000 330.000 

TỔNG 76.200.000 

 

II. MUA THÊM DUNG LƯỢNG GOOGLE DRIVER 



 

STT Hạng mục 
Số lượng 

(user) 
Thời gian 

(năm) 
Đơn giá 

(vnd) 
Thành tiền 

(vnd) 

1 Thêm dung lượng 20 GB 1 1 1,150,000 1,150,000 

2 Thêm dung lượng 50 GB 1 1 2,070,000 2,070,000 

3 Thêm dung lượng 200 GB 1 1 4,800,000 4,800,000 

4 Thêm dung lượng 400 GB 1 1 9,670,000 9,670,000 

5 Thêm dung lượng 1 TB 1 1 24,600,000 24,600,000 

6 Thêm dung lượng 2 TB 1 1 49,000,000 49,000,000 

7 Thêm dung lượng 4 TB 1 1 98,800,000 98,800,000 

8 Thêm dung lượng 8TB 1 1 197,600,000 197,600,000 

9 Thêm dung lượng 16 TB 1 1 395,000,000 395,000,000 

TỔNG - 

 
 Báo giá có hiệu lực 7 ngày kể từ ngày báo   
 Bảng giá đã bao gồm bộ ứng dụng lưu trữ & văn phòng Google 

driver     
 Bảng giá đã bao gồm thuế nhà thầu & VAT   
 Link chứng nhận đối tác G Cloud:  

 https://bit.ly/2XnuqxX  

 
Thông tin liên hệ: 
Nguyễn Tấn Tài 
Mobile: 0945.507.667 
Zalo: 0945507667 
Email: taint@adtimin.vn 
 

Quyền lợi của khách hàng 

 Toàn quyền kiểm soát và quản lý tên miền thuộc sở hữu của bên A     

 Toàn quyền kiểm soát và sử dụng các tính năng của dịch vụ Google Workspace   

 Toàn quyền quản lý người dùng và các dữ liệu lưu trữ trong các dịch vụ Google Workspace  

 Được yêu cầu bên B hoặc Google hỗ trợ kỹ thuật theo quy định tại Hợp đồng này.   

 Được quyền liên hệ trực tiếp với Google để yêu cầu Google tiếp quản dịch vụ trong thời hạn Hợp 

đồng khi bên B tạm ngưng hoạt động, phá sản, tước quyền đối tác của Google hoặc ngừng cung 

cấp dịch vụ vì bất kỳ lý do gì. Bên A liên hệ với Google tại mục Hỗ trợ trong trang Quản trị viên. 

     


