CQNG HOA xA HQI CHU NGH1A VIET NAM
Dc lap - tir do - Hanh Phüc
HOP DONG THUE NHA

(Sá: 01 012019/HDTK)
Horn nay, ngày 01 tháng 01 nãm 2019, T.ä Cong ty TNHH djch vi kjY thuát y te Bach Khoa
.ChüngtOigom có:
BEN CHO THUE (BEN A)
Ba: THI VAN Si
Ch4 sà hfru lam dja diên
Djachi: 334147A Lê Quang Dinh, Phu&ng 11, Qun Binh Thgnh
So chrng minh: 021 043 536 cap ngày 08/05/2010, tai CA Tp HCM

BEN THUE (BEN B)
Cong ty TNHH djch vv k-Y thut y t Bach Khoa

Dja chi : Tang lung ti tang 1, tôa nha An PhO Plaza, 117-119 L' Chinh Thäng, P7, Q3, HCM
Diên thoai; 028.6262.9690
Ma so thuê: 0312916334

Do ông: DOAN HUY HAO

chüc vii: Giám dôc lam dai din

Hai ben cImg thOa thun kj5 hop dng vái nhfrng n3i dung sau:

DIEU 1: DOITIXQNG VA NQI DUNG HP DONG

1.1. Ben A dông cho thuê và ben B dông thuê can nhà din tich cut 46.3 m 2 thuOc quyên sâ
hüu cüa ben A tai Quán Binh Thanh
1.2. Miic dich thuê: lam kho chz-a hang hóa
DIEU 2: THfl HJN CUA HVP DONG

2.1. Th?ñ han thuê nhà là 02 nAm ducyc tmnh tr ngày 01 tháng 01 näm 2019 den ngày 31 tháng
12 nAm 2021
2.2; Khi hét hn hp dông, toy theo tInh hInh thrc tê hai Ben có the thôa thun gia hn.
2.3. Trueing hp mOt trong hai ben ngung hp dong trixâc thai hn da thôa thun thI phãi thông
báo cho ben kia biêt tnxOc it nhât 3 thang.
DIEU 3: GIA CA VA PHUNG THUC THANH TOAN

3.1. Giá thuê nhà là: 5.000.000 d/rn 2/thang (Bang chu: Näm triu dng chn)
3.2. Ben B se dt CQC cho Ben A so tiên thuê nhà là: 2.500.000 VND
(Bang chit: Hai triéu näm tram ngàn dOng chän.)
3.3. Hinh thOc thanh toán: thanh toán bang chuyn khoân qua tài khoân ngân hang cUa ben A
hoc np tiên mt trirc tiêp.
3.4. Thai gian thanh toán: Tü ngày 01 dn ngày 05 hang tháng, Ben B phãi hoàn tAt vic thanh
toán cho Ben A. Nêu Ben B chua thanh toán thi bj pht tré h?n thanh toán vâi müc phi 1%/ngày
trên trj giá hóa don.
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DIEU 4: QUYEN VA NGH1A VJ CUA BEN A
4.1.Quyncüa ben A:
a) Yêu câu ben B nhãn nhà theo thii han dA thôa thun trong hçip dong;
b) Yêu câu ben B thanh toán dü tiên theo thii hn va phuang thüc thôa thun trong hop dông;
c) Yéu câu ben B bão quán, sir diving nhà theo thôa thuán trong hçip dông;
d) Yêu câu ben B boi thu?ng thit hai hoAc sra chüa phân hu hông do 1i ca ben B gay ra;
e) Cái tao, nâng cap nhà cho thuê khi ducrc ben B dông nhung không duçrc gay ãnh huâng cho
ben B;
f) Yêu cu ben B giao !ai nha khi h& thtii han thuê; tru?mg ho p hap dhg không quy djnh thM
hn thuê thi chi dugc lay lai nhà sau khi dd thông báo cho ben B truOc 06 thing;
4.2. Nghia vu cüa ben A:
a) Giao nhà cho ben B theo thôa thun trong ho ,p dông và huàng dan ben B sr ding nhã theo
dUng cong nang, thiêt kê;
b) Bâo dam cho ben B sü ding on djnh nhà trong thi hn thuê;
c) Báo tn, sra chra nhà theo djnh kS' hoc theo thôa thun; nêu ben A không bão trI, sUn chüa
nhà ma gay thit hui cho ben A thi phãi bôi thung;
d) Không duçic don phuong chain düt ho dông khi ben B thuc hiên dUng nghia vt theo hçip
dông, trìr truOng ho p ducic ben B dông chãm dirt hçp dông;
e) Bôi thumg thit hai do 1 06 i cUa mInh gay ra.
f) Thc hin nghia vi tài chmnh vài Nba nuóc theo quy dinh cUa pháp 1ut.
DIEU 5: QUYEN VA NGH1A VU CUA BEN B
5.1.Quyncüa bin B:
1. Yêu cau ben A giao nhà theo thôa thun trong hçip dôn;
2. Yêu câu ben A cung cap thông tin day dU, trung thrc ye nhà
3. Duoc dôi nhà dang thuê vâi ngu?n thuê khác neu duçc ben A dOng ' bang van ban.
4. Duoc cho thud lai mOt phân hoäc toàn bô nhà nêu CO thôa thun trong hop dông hoäc thrçc A
dông bang van ban;
5. Duoc tiêp tiic thuê theo các diêu Mn dä thOa thuân vOi ben A trong tnIrng hçip thay dôi chU
s?i hUn;
6. Yêu cu ben A süa chüa nhà trong truông hop nhà bj his hông không phái do 1i cUa mInh gay
ra;
7. Don phuong chain drt hoc hUy bô hçip dng và nhn li tin CQC khi ben A vi phm diu 6.2
8. Yêu câu ben A bôi thumg thit hai do lôi cUa ben A gay ra;
5.2. Nghia vi cüa ben B:
1. Báo quân, sU ding nhà dUng cong näng, thiêt kê và thôa thuân trong ho , dông;
2. Thanh toán dU tiên thuê nha theo thOri hn và phuong thUc thôa thun trong hçip dong;
3. SUa chüa his hông cUa nhà do li cUa mInh gay ra;
4. Trá nhà cho ben A theo ding thôa thun trong hop dOng;
5. Không ducic thay dôi, cãi tao, phá di nha nêu không CO sir &ng cUa ben A;
6. Bôi thuing thit hi do lôi cUa mInh gay ra;
DIEU 6: DIEU KHOAN CHUNG
- Hai ben cam kt thrc hin dUng diu khoãn trong ho dng
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- Nu ben nào don phucing hUy bô hay sira d6i các diu khoân khác trong hçcp dng se
hoàn toàn chju trách nhiém tnrâc pháp luât
- Neu CO khO khän gI hai ben ding bàn bc trên van Win trên tInh than hop tác
- Nêu cO tranh chap xãy ra hai ben không the giài quyét thI quyét djnh cüa tôa an là quyét
djnh cuôi cUng ma hai ben phái thi hãnh.
- Hçip dông nay duoc lp thành 02 (hai) bàn, mi ben gift 01 bàn có giá trj ngang nhau
DAI DHN BEN A
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