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Hai ben

cung thoà thuan ký kêt và thuc hin hop dông v-n chuy èn

và

giao nh-n hàng

hoá theo các diéu khoan sau:

DIEU 1: NOI DUNG HOP ONG
1.1 Ben A chi dËnh cho bên B vàn chuyen các Lò hàng theo huóng dan cua bên A

1.2 Thoi gian thue hiçn
1.3

Dieu kiÇn vân chuyên
Tên hàng:

Khoi luong:

Trong lugng:
Phuong thúe v-n chuyên:
Cang bien/ sân bay/ dja diêm giao hàng tai nuóc ngoài;
Cang biên/ sân bay/ dija diem nh-n hàng t¡i Vit Nam.
1.4 on

giá dËch vu: Theo xác nhân tëng lô hàng cu thê bäng báo giá.
DIÈU 2: PHU'ONG THÚC GIAO NHAN VÀ GIÁ CÁ

2.1 Ben A giao hàng cho bên B theo chi dËnh cça bên A, giao nh-n theo phuong thrc

nguyen cont, nguy¿n dai, nguyên kiÇn, nguyên niêm phong kep chi (seal) cho hàng mien
kièm hoá. giù nguyên hiÇn trang cça hàng hoá cho hàng néu phái kiêm hàng hoá.
2.2 Phân giá cå: theo phå låc hop ông

ho·c bàng kê chi tiêt cua tëng tháng, tung ló

hàng cu the.
2.3 Ben A có urách nhiÇm thanh toán cho bên B nhïng kho£n phí cça lô hàng: nhr cuóc

biên, curóc hàng không, cuóc v-n chuyén nÙi dia, phi hàng tàu, bäi c£ng và các chi phi
dich vu khác.

2.4 Bên B cam kêt trong toàn bÙ quá trinh bên A st dung dËch vu v-n tài, bên B không
phát sinh bât ki chi phi nào. Nêu có phát sinh chi phi, bên B phäi thong báo vói bén A

bang vn
bng

b£n và phái durgc bên A dông ý. Dông nghia vói viÇe hai bên phäi thoå thu-an

mÙt vn

bän khác.

DIEU 3: THOI HAN VÀ HINH THÚC THANH TOÁN
3.1 Hinh thúc thanh toán
- Thanh toán bng

tiên m·t ho·c chuyên kho£n vào tài khoan cüa bên cung câp dËch vu.

3.2 Thoi h¡n thanh toán
- Khách hàng thanh toán 100% giá tr/ hoá don cho công ty bên cung câp dËch vu trong

thoi han 07 ngày kê ttr ngày phát hành hoá don phí dich vå cça bên cung câp, sau khi

hoàn thành nhiÇm vu công viÇe duroe thoà thu-n truóc dó.

Chung tr thanh toán:
dich vu phát hành ho·c
-

hàng cua

ben

Hoá don GTGT bán

gôc ho·c hoá on diÇn të do bên cung cap
biên bán giao hàng/ phiêu xuât kho có xác
nh-n cça don vË nhân

dång dËch

(có thê là b£n mêm, hinh ành, b£n scan...)
3.3 Giá cà duoe dËnh dua trên diêu
kiÇn thuong mai thông thuong và không bao gôm
chi phi phát sinh do bât khà
kháng, tinh trang khân câp ho·c các su kiÇn ngoài sr kiêm
soát cua ben cung câp dËch vu.
su

vå

3.4 Bên cung

câp d/ch

vå có

quá thoi gian

60

bên cung

giï quyên

luru

giï hàng hoá cüng nhu

các

chúng tù

có liên
quan de dam båo bên së dång dich vu thre hiÇn thanh toán dây dç, dúng thÝi han. Nêu

ngày

câp dËch

vu có

quyên

moi bên thé ba thâm

dËnh giá,

dinh giá tr/ và thanh lý hàng hoá ê chi trå các chi phí phát sinh do luu kho, luru bâi, chi
phi chi bÙ. Quyên và ph¡m vi luu giï duoc quy dËnh theo pháp lu-t ViÇt Nam, HiÇp hÙi

13267

giao nh-n v-n täi tiêp v-n ViÇet Nam ban hành.

cONG TY

DIEU 4: TRÁCH
4.1 Trách

nhiÇm

TNHH

NHIÆM CÚA MÓI BËN

ca Bên sé

dång dËch

vå

0 THIEU
LOGISTIC

(Bên A)

Chju trách nhiÇm pháp lý cho tùng lô hàng xuât nh-p khâu và các chúng të xuât nhâp
khâu, giây phép xuât nh-p khâu có liên quan (nêu có).
Cu nguoi ¡i diÇn dê giao nhân hàng hoá và ký biên ban
giao hàng hoá tai diêm giao
-

-

nhan hàng.
-

20038

Cung câp kê ho¡ch vân chuyên và hô so hai

quan truóc 02-03

ngày xuât hàng cho Bên

cung câp dËch vu.

Cung câp

cho bên cung

câp dich

dây dü chính xác

các

chúng tië, thông tin cân thiêt
cho viÇe làm thù tue håi quan cça lô hàng xuât khâu, nh-p khâu.
Giao hàng dã óng gói dç tiêu chuân xuât khâu, chju trách
nhiÇm óng gói £m b£o
-

van chuyên an toàn và hô so ti

vu

kho cho bên cung câp dËch vå theo úng

thÝi gian bên

cung câp dich vu thông báo.
-

Các chi

phí phát sinh

chrng tir, hoc
-

Hàng

luu

kho, luu bai, chi phí phát sinh khác

do

ch-m

trê cung

câp bÙ

giao/nh-n hàng së do bên su dång dËch vu chju.

cça bên së

dung dËch

vu

phäi

dç thç tuc,

høp pháp,

nêu vi

ph¡m pháp luât

thi
bên sr dung dich vå chËu trách nhiÇm cing nhu bôi thuong toàn bÙ thiÇt hai mà bên su

dung dieh

CINH-T.

vu

gây

ra

cho bên cung

câp dich

vu.

3

ONG T
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- Chiu trách nhiÇnm truoc plháp luat dôi vÛi cáe truong hop cung câp không chinh xác,

không dây

dú các

thông tin, các chung

không hop pháp. hÍp lÇ

cho bên cung

tr lien quan dên lô

câp dich

hàng,

cung

vu dân dèn hành vi vi

câp

các

chúng tr

pham pháp lu-t.

- Chiu trách nhiçm vê chât luong hàng hoá.
Thanh toán toàn

bÙ cróc phií và dËch

vu cúa lô

hàng

theo chi tiêt

tai phân

3 cua don

hàng này.
- Moi vuÓng mc

cça bên mua bên bán ho·c cça bên thúr ba không liên quan dên bên

cung câp dich vu không ånh huróng dên tiên dÙ thanlh toán cho don hàng này.

4.2 Trách nhiÇm cüa bên cung cáp dËch vy (Bên B)
- Tiep nhân thông tin vê yêu câu cça bên A, kiêm tra chúng tr, säp xêp lich trinh dóng

hang.

làm các thú ue

nhap hàng

hoá

thông

quan,

vân chuyên, xin giây phép, dám báo cho viçc xuâl

duoe thåc hiÇn dúng theo lich trinh.

Dam bào thòi gian trong quá trinh vân chuyên (miên trër trong truong hop bât khá

kháng nhu: Bão, ách tác c§u phà, ách tác giao thông., hoc

hàng ty hóng do däc tinh tur

nhien cua hàng hoá, ho·c do cách dóng gói hàng hoá cça bên su dång djch vu không

phù hop

và

không phài

do diêu

kiÇn bào quan

cça bên cung

câp dËch vu,...Vv) dám báo

an toàn hàng hoá, nêu xay ra mât mát, hu hong, hàng hoá ch-m tré do lôi cça bên cung

câp djch

vå thì bên cung

câp dËch

vu

phai

bôi

thuong thiÇt h¡i

và các chi

phi phát

sinh

neu có cho bên A theo quy dinh cça pháp luât.
- Chuyên chúng të, giây tò liên quan (nêu có) kip thoi cho bên së dung dich vu.

- Thông báo kËp thÝi nêu có su thay dôi lich trinh v-n chuyên.

- Thông báo bàng vän bàn cho bên së dung dich vu néu có thay doi vé chi phí v-n tai.
Bên cung cáp dich vu së phát hành hoá don cho tiên cróc, phi dich vu cho bên sr dung
dich vu sau khi hoàn thành công viÇc.

- Trong truong hop Bên cung cáp dieh vu không cung câp dich vu cho bên sr dung dich
vu theo dúng quy dinh t¡i Hop dông này, Bên sr dung dich vå có quyèn huyý bô Don dat
hàng. Khi dó, Bên cung câp dËch vu phäi chju mÙt kho£n bôi thuòng thiÇt h¡i tuong úng
voi näm phàn träm (05%) giá trË cça lugng hàng hoá dã d·t mà Bên sür dung dËch vu

khong phäi dura ra bang chmg vÁ viÇc vi ph¡m hop ông hoc
thiêt hai mà bên së dung djch vå phài chju.
DIEU 5: DIEU KHOÁN CHUNG

bang ching vë nhïng

Các ben cân chú Ùng

thông báo cho nhau biét ti¿n Ù thrc hiÇn Hop dông làm co

so cho viÇc thue hiÇn các buóc tiép theo. Moi tranh châp phát sinh tir và/ hoc

ien

quan den Hop dông này truóc hét së duoc các bên giái quyêt thông qua throng
lugng hoà giai.
Neu sau 30 ngày (ba muoi) ngày kê të khi bt

dâu thuong luong mà các bên không

dat duge thoà thu-n v giäi quyét tranh cháp theo Hop dông, thi mÙt trong các ben
có quyen dua vu viÇc ra giài quyêt t¡i Toà án có thâm quyên.
Hop dong này bao gôm 06 trang duoc l-p thành 02 b£n, môi bên git 01 bán có giá

tri pháp lý nhu nay và có hiÇu luc tùr ngày ký.
Moi sy thay dôi vê nÙi dung cua hop ông
hai ben tham

phäi duoc xác nhân bäng vän bàn giïa

gia ký kêt

Hop dong có giá trË khi hai (02) bên dã thre hiÇn dây dú nghia vu cua minh së tir
dong châm dúrt.

Lru ý (Renark):
1. Ty giá: 23.270,000 VND/USD là giá tam tính trong thoi iêm

güi báo giá

này.
Exchange rate: 23.270,000 VND/USD is the estimate Exchange rate at the time

quotation fulfillment)
2. Các chi phí trên chua bao gôm các khoan: Thuê giá trË gia tng,

phí óng

gói, phí bôc dô, phí luu kho, phí báo hiêm, phí làm ngoài giò, phí kiêm hoá

tai cang, thuÃ suât khác, chi ngoài häi quan, duong câm, gio cám và các chi.
phí hÙ khác cça bên thr ba nêu có.
(The above rates is excluded: VAT, packing fee, loading anh unloading fee, storage
charge, cargo insurance, overtinme charge, depot for inspection charge, duty & tax,
lobby fee, roud forbidden fee, time forbidden fee and other third party special

charges if any)
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