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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 

Hợp đồng số: …………/2021/HĐMB 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 

- Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

- Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên). 

Hôm nay ngày …..  tháng 01 năm 2021 

Tại địa điểm: ………………………………………………………………………………... 

Chúng tôi gồm: 

1 . ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ( BÊN A ): 

- Ông/ Bà: 

- Địa chỉ  

……………………….. 

……………………….. 

- Chức vụ: 

……………  

     CĐT – Chủ Nhà 

     …………………………………………. 

- Số điện thoại 

- Số CMND  

……………………….. 

……………………….. 

…………… 

…………… 

     …………………………………………. 

     …………………………………………. 

 

 2. ĐẠI ĐIỆN THI CÔNG: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ AZKTV 

- Ông: 

- Ồng:  

Nguyễn Văn Hải 

Nguyễn Trường Giang 

- Chức vụ: 

- Chức vụ:  

     Giám Đốc 

     Quản lý khu vực Miền Nam. 

- CTK Nguyễn Văn Hải: STK 19029696569699  - Tại Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 

– CN Thăng Long. 

  - Mobile: 0973 68 2662 – 0933 357 899 

  - Website: https://karaokedep.com.vn/ www.phongkaraokedep.com/ 

 

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau: 

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch 

Nhà cung cấp AZKTV KARAOKE cung cấp bàn karaoke Inox đứng mặt kính in theo thiết 
kế, cho Ông/Bà: ………………………………………………….., công trình“ Quán karaoke” 
tại: …………………………………………………………………… theo số lượng trong bảng chi tiết sau: 
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STT TÊN SP QUY CÁCH HÌNH ẢNH SL 
ĐƠN 
GIÁ 

THÀNH 
TIỀN 

1 
Ghế văng cổ 
điển 
(550x1400x800) 

Chất liệu Ionx 
kết hợp mặt 
kính cường 
lực, viền dưới 
có đèn led 
hoàn thiện bề 
mặt theo chỉ 
định.  

4c 

 

3.300.000 

 

13.200.000 

(Bằng chữ: Mười ba triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn./.) 

  Điều 2: Phương thức giao nhận  

1. Bên A giao hàng cho bên B theo lịch:  Ngày ….. tháng 01 năm 2021  

tại địa điểm: …………………………………………………………., Thành phố Hà Nội/ HCM. 

2. Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển đến bến bãi giao hàng do bên B chịu. 

3. Chi phí bốc xếp bên B chịu ( bốc đến nơi giao hàng tại hà nội), bên A có trách nhiệm hỗ trợ 
cùng bên B khi bốc hàng hóa xuống. 

4. Quy định lịch giao nhận hàng hóa mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu 
kho bãi là 2.000.000 đồng/ngày.  

  Điều 3: Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hóa 

1. Bên A có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng cho bên B trong thời gian 
là 1 năm. 

 Điều 4: Phương thức thanh toán 

1. Ngay sau khi bên A đồng ý đặt hàng tạm ứng 50% giá trị đơn hàng là: 6.600.000 đồng( Sáu triệu 
sáu trăm nghìn đồng chẵn./.) 

2. Ngay sau khi giao nhận xong hàng hóa tại công trình, địa điểm của bên A, hoặc bến bãi tại hà nội , 
bên A có trách nhiệm thanh toán 50% giá trị đơn hàng còn lại cho bên B giá trị đơn hàng là 6.600.000 
đồng( Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn./.) 

       Điều 5: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng 

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương 
thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp 
đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới 100% giá trị của hợp đồng bị vi phạm (Thỏa 
thuận 2 bên ). 

2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các 
văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, 
thanh toán, bảo hành v.v… mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã 
quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế. 

  Điều 6: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng 
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1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi 
phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên 
bản ghi toàn bộ nội dung). 

2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án. 

 Điều 7: Các thỏa thuận khác (nếu cần) 

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện 
hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế. 

 

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng 

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …../01/2021 đến ngày bên A bàn giao hàng hóa cho bên B. 

Hai bên sẽ tổ chức thống nhất và thanh lý hợp đồng này sau khi bên A nhận được sản phẩm theo đúng 
thiết kế/ mẫu mã, chất liệu không quá 10 ngày. 

Hợp đồng này được làm thành 02 bản, có giá trị như nhau.  

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 


