
CTY TNHH ĐT – TM – XNK DƯƠNG GIA      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÀ PHÊ THỨ 7      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                        

 

 HỢP ĐỒNG  ĐẦU TƯ VÀ MUA BÁN HÀNG HOÁ 

Số:…/… HĐMB.2021 
             Hôm nay ngày     tháng    năm 2021, tại Cty TNHH ĐT TM XNK Dương Gia , chúng tôi gồm 

có: 

             Bên A: CTY TNHH ĐT – TM – XNK DƯƠNG GIA 

             Địa chỉ: 7/4A Đường DT3-3 Ấp 2, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh  

             MST   : 0316726662 

  Tài khoản số : 000 001 444 352 tại Vietbank PGD Lê Văn Khương Chi nhánh Tây Sài Gòn  

             Đại diện  :.........................................Chức vụ:.........................................................  

             Bên B: ........................................................................................................................   

             Địa  chỉ:  ...................................................................................................................  

             SDT:................................. Zalo:.................................. Gmail:................................. 

            Sau khi bàn bạc, hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và cam kết thực hiện 

các điều khoản như sau: 

             Điều 1: Thiết bị và vật tư: 

            Bên A bàn giao cho Bên B các thiết bị và giá trị như sau: 

STT TÊN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ ĐVT SL 
 Đơn giá  Thành tiền   

(VNĐ) (VNĐ)   

1 Xe đẩy cafe mang đi Cái 1 3,900,000 3,900,000   

2 Dù che nắng có logo (Cà phê Thứ 7) Cái 1 TẶNG    

Tổng cộng   3,900,000   

Thành Tiền   3,900,000   

 

• NGÀY TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT:...../....../.......... 

Điều 2: Gía bán và thanh toán.   

          2.1.  Gía bán: 

           - Giá bán thay đổi theo biên độ tăng giảm giá cà phê trên thị trường.  

           - Nếu có thay đổi về giá, bên A sẽ báo trước cho bên B trong thời gian 7 ngày. 

          2.2 Thanh toán:   

         - Sau khi giao hàng cho bên B, bên A phát hành hóa đơn cho bên B cụ thể theo từng chuyến hàng.  

         - Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo tài khoản cũa Bên B 

         - Thời hạn thanh toán: sau khi bên A giao hàng cho bên B, bên B thanh toán toàn bộ giá trị hàng 

hóa ghi trên hóa đơn hoặc phiếu giao hàng cho bên A ngay khi nhận hàng. 

       Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên trong hợp đồng. 

        3.1    Trách nhiệm và quyền lợi bên A:  

         - Bên A giao hàng đến địa chỉ Bên B yêu cầu. 

         - Bên A có trách nhiệm cung cấp thiết bị và vật tư cho bên B. 

         - Bên A đảm bảo cung cấp nguồn hàng ổn định, đúng số lượng, chất lượng và đạt chuẩn định lượng 

đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

         -  Khi bên A phát hiện bên B sử dụng sản phẩm không thuộc bên A cung cấp, thì bên A có quyền 

đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B và không hoàn lại các khoản chi phí đầu tư ban đầu. 

         - Bên A sẽ hoàn 50% chi phí đầu tư ban đầu cho bên B khi tổng hóa đơn mua hàng đạt 25.000.000đ 

( Hai mươi lăm triệu đống). 

        - Bên A sẽ hoàn 100% chi phí đầu tư ban đầu cho bên B khi tổng hóa đơn mua hàng đạt 50.000.000đ 

( Năm mươi triệu đồng) . 

         - Bên A đồng ý nhận lại các thiết bị và vật tư đã bàn giao trước đó cho bên B khi bên B ngừng hợp 

tác với bên A (trong thời gian 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng). Khi đó bên A sẽ hoàn trả cho bên B 



50% tổng giá trị hàng hóa và các thiết bị vật tư. (Điều kiện nhận lại: các thiết bị vật tư phải còn nguyên 

hiện trạng khi bàn giao, nếu có hư hỏng do nguyên nhân chủ quan gây ra,  thì bên B sẽ phải chịu thêm 

phí sửa chữa thiết bị cho Bên A). 

        3.2 Trách nhiệm và quyền lợi bên B:  

         - Bên B cam kết chỉ sử dụng và bán các sản phẩm liên quan đến cà phê do bên A cung cấp. 

- Bên B cam kết giữ nguyên hiện trạng thiết bị vật tư do bên A cung cấp, không thay đổi Logo 

hoặc tên của bên A trên thiết bị vật tư. 

- Bên B bảo đảm vị trí đặt xe không làm mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông và vi phạm hàng 

lang lộ giới nơi mua bán. Nếu có sự cố xảy ra bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm các khoản chi phí phát 

sinh. 

         - Bên B được bán thêm các sản phẩm của địa phương không liên quan đến các cty và cơ sở khác 

cung cấp. 

- Bên B được nhận lại chi phí đầu tư ban đầu từ bên A khi tổng giá trị hóa đơn đạt yêu cầu của bên 

A như nêu trên. 

- Thanh toán cho Bên A đúng, đủ số tiền trong hóa đơn 

   Điều 4: Điều khoản chung: 

        - Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ký kết. 

        - Qúa trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp hoặc vi phạm hợp đồng hai bên sẽ cùng  phối 

hợp giải quyết trên tinh thần hợp tác cùng có lợi. 

        - Môi thay đổi, bổ sung( nếu có) của hợp đồng sẽ được lập thành văn bản dưới dạng phụ lục hợp 

đồng và là một phần không thể tách rời của hợp đồng này. 

        - Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 03 bản , bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 

bản có giá trị pháp lý như nhau: 

 

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

          

 

 

             


