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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

* * * 

 

HỢP ĐỒNG  

Số:12222016/HĐKT/VINAGLUE 

- Căn cứ luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam, luật Thương mại sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006. 

- Căn cứ nhu cầu Công ty ……….và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty CP Truyền thông công nghệ VinaGlue. 

Hôm nay, ngày  .......... tháng ........  năm 2018; Chúng tôi gồm: 

BÊN A.  

 Đại diện:  

 Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 Địa chỉ:  

 Tài khoản:   

 MST:  

BÊN B. CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHỆ VINAGLUE 

 Đại diện: Ông VŨ ANH HUÂN 

 Chức vụ: Giám đốc 

 Địa chỉ: Số 199A, Ngõ 2, Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 

 Tel: (+84-4)62951275    Fax: (+84-4)37970121 

 Tài khoản: 0691000339119    Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây 

 MST: 0106145044 

1. Nội dung dịch vụ cung cấp 

Stt Tên sản phẩm hàng hóa Đơn vị 
Số lượng 

(Chiếc) 
Đơn giá (vnđ) 

Thành tiền 

(Vnđ) 

1 

DÂY ĐEO THẺ CAO CẤP 

Kích thước : 1cm 

Chất liệu in : In cao su 

siêu bền theo thiết kế 

Móc khóa : Móc tròn  

Màu Dây : Theo mã màu 

Chiếc 500 18.500 9.250.000 

2 

YOYO CO RÚT 

Kích thước : 3cm 

Màu :trắng 

In logo theo thiết kế 

Chiếc 500 13.000 6.500.000 

 Tổng tiền hàng 15.750.000 

 VAT 10% 1.575.000 

 Tổng có VAT 10% 17.325.000 

Số tiền viết bằng chữ: Mười bảy triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn ! 

2. Phương thức thanh toán 

 Bên B có trách nhiệm phát hành hoá đơn tài chính 100% tổng giá trị hợp đồng cho bên A; Sau khi ký biên 

bản giao nhận. 

 Bên A có trách nhiệm thanh toán 50% ( Năm mươi phần trăm) của tổng giá trị hợp đồng sau khi ký hợp 

đồng. Và 50% (Năm mươi phần trăm) còn lại  sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng nhận hóa đơn VAT 

10% của sản phẩm. 
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3. Thời gian và địa điểm giao hàng: 

 Giao hàng sau 20( hai mươi)  ngày đến 25 ( hai năm) ngày làm việc khi Hợp đồng có hiệu lực (Hợp đồng có 

hiệu lực khi bên A thanh toán 50% (Năm mươi phần trăm) giá trị và ký duyệt mẫu) 

 Địa điểm giao hàng: Bên A có trách nhiệm giao hàng cho Bên B theo địa chỉ tại: Tầng 3, số 75 Phương Mai, 

Đống Đa, Hà Nội. 

4. Quyền và trách nhiệm hai bên: 

a. Bên B: 

- Bên B có quyền yêu cầu Bên A thanh toán đúng theo quy định tại Điều 3. 

- Bên B phải chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng sản phẩm theo đúng mẫu đã được bên A duyệt. 

- Bên B có nghĩa vụ đổi trả đối với sản phẩm không đúng chất lượng, lỗi, hỏng trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo của Bên A. 

- Có quyền  phạt bên A chậm thanh toán 01% ( một phần trăm) giá trị đơn hàng trước thuế cho chu kỳ 3 ngày 

chậm thanh toán. Không quá 8% theo luật pháp quy định. 

b. Bên A: 

- Bên A có quyền yêu cầu Bên B đảm bảo giao hàng đúng thời hạn, số lượng, chất lượng theo thỏa thuận. 

- Có quyền thay đổi thông tin sản phẩm và thông báo kịp thời cho Bên B. 

- Có quyền yêu cầu Bên B đổi trả sản phẩm không đảm bảo chất lượng theo mẫu ký duyệt. 

- Có quyền phạt vi phạm trong trường hợp Bên B vi phạm thỏa thuận của Hợp đồng. giao hàng chậm phạt 01 

% ( một phần trăm) giá trị đơn hàng trước thuế cho chu kỳ 3 ngày giao chậm hàng hóa. Không quá 8% theo 

luật pháp quy định. 

- Có nghĩa vụ thanh toán đúng thỏa thuận tại Điều 2, Điều 3. 

5. Thỏa thuận chung: 

- Hai bên cam kết thực hiện đúng thỏa thuận của Hợp đồng.  

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày hai bên hoàn thành nghĩa vụ của 

mình. 

- Hợp đồng gồm 5 điều, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B 

   

 

 

 


