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«ContractNumber» (VN)
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KHO LẠNH
Số: «ContractNumber»

Hợp Đồng Dịch Vụ Kho Lạnh này (“Hợp Đồng”) được lập ngày «ContractDate» tại Bắc Ninh, Việt Nam bởi và giữa:

CÔNG TY TNHH EMERGENT COLD VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH, là một chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3700239399-002 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp 04/07/2018 (lần đầu ngày 15/04/2016)
Địa chỉ	: Số 30-32 Đường số 5, VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 
Điện thoại	: 84 222 3768628
Fax		: 84 222 3768634
MST		: 3700239399-002		
Đại diện bởi	: Ông Ngô Quang Trung – Giám Đốc Chi Nhánh
(Sau đây gọi là “Công Ty”),
Và
«CustomerInvoiceName»
Địa chỉ	: «CustomerInvoiceAddress»
Điện thoại 	: «Phone1»
Fax	: «Fax»
MST 	: «CustomerInvoiceTaxCode»
Đại diện bởi 	: «CustomerSignGender» «CustomerSignRepresentative» – «CustomerSignPositionVietnam»
(Sau đây gọi là “Khách Hàng”),	

NAY CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:
ĐIỀU 1: 	HÀNG HÓA VÀ QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA
1.1	Hàng Hóa như được đề cập tại Hợp Đồng này sẽ có nghĩa là tất cả các chủng loại Hàng Hóa thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng mà Công Ty được Khách Hàng ủy quyền lưu giữ và bảo quản tại kho của Công Ty theo các điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng này (“Hàng Hóa”).
1.2	Việc Công Ty tiếp nhận Hàng Hóa theo các điều khoản của Hợp Đồng này sẽ trên cơ sở nguyên trạng và như được đóng gói và Công Ty không có nghĩa vụ xác định chất lượng, số lượng trong từng thùng hoặc tình trạng của Hàng Hóa. Trong quá trình lưu kho Hàng Hóa, Công Ty không chịu trách nhiệm về sự thay đổi chất lượng, số lượng trong từng thùng hoặc tình trạng của Hàng Hóa.
1.3	Trong quá trình lưu kho tại Công Ty, Hàng Hóa vẫn thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng. Khách Hàng cam kết rằng Hàng Hóa là các loại mặt hàng được phép lưu kho và lưu hành tại Việt Nam theo luật pháp Việt Nam trong thời gian được lưu kho. Khách Hàng đảm bảo rằng Hàng Hóa đều hợp pháp về nguồn gốc và tình trạng pháp lý và đồng ý bồi thường cho Công Ty đối với bất cứ khiếu nại nào của bất cứ bên thứ ba nào về nguồn gốc, quyền sở hữu đối với Hàng Hóa và bất cứ khiếu nại nào liên quan đến thương hiệu hoặc nhãn hiệu của Hàng Hóa.
ĐIỀU 2:	DỊCH VỤ - CHỨNG TỪ CẦN XUẤT TRÌNH
Công Ty theo đây chấp nhận cung cấp các dịch vụ kho lạnh và các dịch vụ kèm theo theo yêu cầu của Khách Hàng. Các chi tiết cụ thể của dịch vụ, kể cả nhiệt độ lưu kho và các yêu cầu về bốc xếp sẽ tùy thuộc vào Phiếu Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ Kho Lạnh (“Phiếu Yêu Cầu”) theo mẫu được nêu tại Phụ Lục C mà phải được Khách Hàng điền vào, ký tên và xuất trình hợp lệ cho Công Ty khi Khách Hàng giao Hàng Hóa đến kho của Công Ty.
	Nhiệt độ tối đa của hàng đông khi nhập kho là -13˚C. Trong trường hợp nhiệt độ cao hơn -13˚C, nhân viên kho có thể từ chối nhập hàng hoặc sẽ thông báo cho Khách Hàng và thực hiện theo hướng dẫn của Khách Hàng. Trong trường hợp này, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất liên quan đến hư hỏng Hàng Hoá do nhiệt độ tăng cao trong quá trình vận chuyển và Công Ty có quyền tính phí làm lạnh Hàng Hóa. Nhân viên kho sẽ tiến hành lập biên bản và ký xác nhận với nhà vận chuyển / đại diện Khách Hàng.
	Để nhận diện, Khách Hàng phải cung cấp cho Công Ty bản danh sách các đại diện được ủy quyền (“Giấy Ủy Quyền”) được Khách Hàng ghi đầy đủ và xác nhận hợp lệ theo mẫu được nêu tại Phụ Lục B, với điều kiện là bất kỳ việc hủy bỏ hoặc sửa đổi nào đối với danh sách này nếu có phải được thông báo kịp thời cho Công Ty.
Mỗi lần Công Ty nhập Hàng Hóa của Khách Hàng vào kho của Công Ty và xuất Hàng Hóa cho Khách Hàng ra khỏi kho của Công Ty, đại diện được ủy quyền của Khách Hàng phải xuất trình các chứng từ sau:
	Bản gốc Giấy Giới Thiệu về đại diện được ủy quyền của Khách Hàng sẽ làm việc với Công Ty về việc nhập/ xuất Hàng Hóa được Khách Hàng ký và đóng dấu xác nhận về cơ bản theo mẫu đính kèm tại Phụ Lục D.
	Bảng Kê Hàng Hóa (Packing List) hoặc Phiếu Yêu Cầu.

Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác được Công Ty chấp nhận).
Công Ty sẽ kiểm tra các chứng từ trên và so sánh các chi tiết nhận diện và chữ ký trong các chứng từ trên với Giấy Ủy Quyền. Công Ty bảo lưu quyền từ chối nhập Hàng Hóa vào lưu kho hoặc xuất Hàng Hóa ra khỏi kho nếu các chứng từ được xuất trình không đầy đủ hoặc không rõ ràng.
ĐIỀU 3:	THỦ TỤC NHẬP VÀ XUẤT HÀNG HÓA
Khi giao Hàng Hóa vào kho của Công Ty để lưu giữ, Khách Hàng phải cung cấp cho Công Ty một Bảng Kê Hàng Hóa (Packing List) hoặc Phiếu Yêu Cầu (nhập hàng) có các chi tiết sau: chữ ký hợp lệ của Khách Hàng, mô tả, số lượng, trọng lượng, nhiệt độ trữ lạnh của từng loại sản phẩm riêng biệt cần được lưu kho.
Khi tiếp nhận Hàng Hóa để lưu giữ tại kho, Khách Hàng sẽ được Công Ty cấp một phiếu nhập kho (“Phiếu Nhập Kho”). Phiếu Nhập Kho này là xác nhận hợp lệ của Công Ty về việc Công Ty tiếp nhận Hàng Hóa. Phiếu Nhập Kho sẽ bao gồm: (a) mô tả Hàng Hóa; (b) số lượng Hàng Hóa; (c) chữ ký của đại diện của các Bên, (d) ngày và giờ nhận Hàng Hóa để làm cơ sở tính phí ngoài giờ (nếu có). Một bản của Phiếu Nhập Kho sẽ được giao cho Khách Hàng và một bản sẽ được giữ tại Công Ty để lưu trữ và ghi sổ. 
Khi yêu cầu xuất Hàng Hóa ra khỏi kho Công Ty, Khách Hàng phải cung cấp cho Công Ty một Phiếu Yêu Cầu (xuất hàng) có các chi tiết sau: chữ ký hợp lệ của Khách Hàng, mô tả, số lượng, trọng lượng của từng loại sản phẩm riêng biệt cần xuất ra khỏi kho của Công Ty.
Việc Công Ty xuất Hàng Hóa cho Khách Hàng sẽ tùy thuộc vào việc Khách Hàng xuất trình các chứng từ như được nêu tại Điều 2.3 của Hợp Đồng này. Việc xuất Hàng Hóa sẽ được ghi vào hệ thống kiểm soát hàng tồn kho của Công Ty và Công Ty sẽ phát hành một phiếu xuất kho “Phiếu Xuất Kho” nêu rõ: a) mô tả Hàng Hóa; b) số lượng Hàng Hóa; (c) ngày và giờ xuất Hàng Hóa để làm cơ sở tính phí ngoài giờ (nếu có). Phiếu Xuất Kho phải được xác nhận và ký tên bởi đại diện được ủy quyền của Khách Hàng để xác nhận việc Khách Hàng nhận Hàng Hóa.
Khách Hàng sẽ thông báo cho Công Ty nếu Khách Hàng muốn nhập hoặc xuất Hàng Hóa ít nhất trước 24 giờ trước khi tiến hành việc giao nhận Hàng Hóa. Nếu việc nhập / xuất Hàng Hóa được thực hiện ngoài giờ làm việc thì Khách Hàng phải trả thêm phí làm ngoài giờ (nếu có) theo chi tiết được nêu trong Phụ Lục A của Hợp Đồng. 
ĐIỀU 4:	THANH TOÁN 
	Công Ty sẽ gửi Bảng tính số lượng lưu kho và các dịch vụ kèm theo (“Bảng Tính”) theo chu kỳ từ ngày 26 tháng này đến 25 tháng sau cho Khách Hàng sau ngày 25 hàng tháng. Khách Hàng sẽ xác nhận lại trong vòng hai (2) ngày kể từ ngày nhận được Bảng Tính này.

Công Ty sẽ phát hành hóa đơn điện tử theo quy định của Bộ Tài Chính đối với các dịch vụ được cung cấp cho Khách Hàng căn cứ vào Bảng Tính nêu trên. Biểu phí và các dịch vụ được cung cấp sẽ phù hợp với Phụ Lục A đính kèm và có thể được Công Ty điều chỉnh sau khi Công Ty thông báo trước cho Khách Hàng và sẽ có hiệu lực theo thỏa thuận của hai Bên. 
Số lượng hàng lưu kho hàng ngày được tính bằng phương pháp tổng của số lượng hàng đầu ngày và số lượng hàng vào trong ngày. Số lượng hàng lưu kho hàng tháng theo Bảng Tính được tính bằng tổng của các số lượng hàng lưu kho các ngày trong Bảng Tính. Ngày được tính từ 00:00 đến 23:59.
	Hóa đơn hàng tháng phải được Khách Hàng thanh toán trong vòng «PaymentTermsText» («PaymentTerms») ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn. Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng tiền mặt tại văn phòng của Công Ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (đã được nêu chi tiết trên hóa đơn thuế GTGT hoặc Hợp Đồng hoặc như được Công Ty chỉ định bằng văn bản tại từng thời điểm trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào; và tất cả chi phí liên quan phát sinh khi thanh toán cho Công Ty (nếu có) sẽ do Khách Hàng chi trả). 
	Tất cả các khoản phí và các khoản phải thanh toán khác cho Công Ty sẽ bằng Đồng Việt Nam.
	
Hóa đơn điện tử về dịch vụ của Công Ty được gửi qua thư điện tử:
		«CustomerInvoiceName»
Email		: «InvoiceSendEmail»
Người nhận	: ……………………...– …………….
Điện thoại	: «Phone1»
Địa chỉ		: «CustomerInvoiceAddress»	
	Thông tin tài khoản ngân hàng của Công Ty:

		   Tên		: Công Ty TNHH Emergent Cold Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh
   Số tài khoản	: 8945977  
   Tại		: Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) – Chi nhánh TP HCM
Hoặc	   Số tài khoản	: 0461000530339
   Tại		: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tân Bình Dương
ĐIỀU 5:	TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
Công Ty có các trách nhiệm sau:
Cung cấp cho Khách Hàng mặt bằng phù hợp tại các nhà kho của Công Ty để kiểm tra, đóng gói lại, đem Hàng Hóa vào hoặc ra khỏi kho theo yêu cầu của Khách Hàng và Công Ty phải thông báo cho Khách Hàng về chi phí phát sinh (nếu có);
Cung cấp các dịch vụ kho lạnh và các dịch vụ kèm theo như các Bên đã thỏa thuận và bảo đảm rằng kho được duy trì trong tình trạng sạch sẽ và vệ sinh phù hợp với việc lưu kho các mặt hàng thực phẩm tươi sống; 
Cấp Phiếu Nhập Kho khi Hàng Hóa được giao vào kho và bảo đảm rằng Khách Hàng hoặc đại diện được ủy quyền của Khách Hàng ký vào các chứng từ xuất hàng thích hợp khi xuất hàng từ kho;
Khi xảy ra các sự cố, kể cả các sự kiện bất khả kháng (là các sự kiện không lường trước xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Công Ty), Công Ty sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào và đã tiến hành những biện pháp cần thiết để giảm thiểu ảnh hưởng của sự cố đó;
	Thông báo ngay lập tức cho Khách Hàng về bất kỳ nguy cơ hư hỏng hoặc tổn thất nào đối với Hàng Hóa của Khách Hàng do tính chất của Hàng Hóa và yêu cầu Khách Hàng tìm cách giải quyết trong thời hạn nhất định; nếu thời hạn được đưa ra đã hết và Khách Hàng không trả lời, thì Công Ty có quyền, bằng chi phí của Khách Hàng, xử lý hoặc tiêu hủy Hàng Hóa và thông báo cho Khách Hàng về việc xử lý hoặc tiêu hủy đó;
	Gửi báo cáo hàng tồn kho hàng tháng cho Khách Hàng nêu chi tiết về Hàng Hóa được lưu kho tại thời điểm cuối tháng và tình trạng nhập Hàng Hóa vào kho và xuất Hàng Hóa ra khỏi kho trong tháng;
Khách Hàng có các trách nhiệm sau:
Thực hiện đầy đủ thủ tục giao nhận Hàng Hóa với Công Ty khi giao Hàng Hóa cho Công Ty hoặc nhận lại Hàng Hóa từ Công Ty;
Chịu trách nhiệm về chất lượng và nhiệt độ Hàng Hóa; quản lý dữ liệu về chất lượng và nhiệt độ trong quá trình sản xuất, lưu trữ hoặc vận chuyển Hàng Hóa cho đến thời điểm Hàng Hóa được nhận vào kho của Công Ty. 
	Đưa ra các chỉ thị rõ ràng, bằng văn bản cho Công Ty về các điều kiện lưu kho và bốc xếp thích hợp đối với Hàng Hóa. Các chỉ thị này phải bao gồm nhiệt độ lưu kho, nhiệt độ hàng đến kho, cách bốc hàng, dỡ hàng và các điều kiện về nơi trữ hàng. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại và tổn thất do việc không có chỉ thị hoặc chỉ thị không đúng gây ra. Khách Hàng cũng phải thông báo cho Công Ty nếu Hàng Hóa của họ không đúng tiêu chuẩn, vượt quá kích cỡ hoặc bị phát tán mùi hoặc khí khác mà có thể làm ô nhiễm các Hàng Hóa khác trong kho và Công Ty có quyền từ chối lưu kho Hàng Hóa đó;
	Thanh toán tất cả các khoản phí và các khoản tiền khác phải trả theo Hợp Đồng này đầy đủ và đúng hạn theo Hợp Đồng;
	Ngoài các quy định trong Điều 1.3, bảo đảm rằng Hàng Hóa đang được Công Ty lưu giữ theo Hợp Đồng này là các sản phẩm được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam vào thời điểm đó;
	Thanh toán nghĩa vụ thuế (VAT) theo quy định.
ĐIỀU 6:	BẢO HIỂM
Công Ty, bằng chi phí của mình, sẽ duy trì Hợp đồng bảo hiểm “Mọi Rủi Ro Đối Với Tài Sản” và sẽ bảo hiểm cho Hàng Hóa đối với tổn thất toàn bộ bằng với Giá Vốn Hàng Bán của Hàng Hóa (“Giá Trị Hàng Hóa”) nhưng chỉ đến mức tối đa là VN «InsuranceUnitValueVN» đồng/«InsuranceUnit» (tịnh) (“Giá Trị Được Bảo Hiểm”).
Công Ty sẽ duy trì Hợp đồng bảo hiểm “Trách Nhiệm” và sẽ bảo hiểm cho Hàng Hóa đối với tổn thất do hư hỏng, mất mát theo Giá Trị Hàng Hóa nhưng chỉ đến mức tối đa là «InsuranceUnitValueVN» đồng/«InsuranceUnit» (tịnh) (“Giá Trị Được Bồi Hoàn”).
	Khách Hàng phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu và các bằng chứng liên quan theo yêu cầu và hướng dẫn của Công Ty khi có Hàng Hóa bị hư hỏng, mất mát.
	Khi Giá Trị Hàng Hóa vượt mức Giá Trị Được Bảo Hiểm / Giá Trị Được Bồi Hoàn thì Khách Hàng phải thông báo cho Công Ty và Công Ty có quyền được xem xét trong việc chấp nhận hoặc từ chối nhận Hàng Hóa lưu kho, hoặc tính thêm các phí để giảm thiểu rủi ro và tăng Giá Trị Được Bảo Hiểm / Giá Trị Được Bồi Hoàn đối với những Hàng Hóa có giá trị cao này. 
	Khách Hàng công nhận rằng Hàng Hóa được Khách Hàng giao cho Công Ty đã được đóng gói và niêm phong trong thùng cạc-tông và do đó, Công Ty không thể biết được Giá Trị Hàng Hóa. Về vấn đề này, Khách Hàng đồng ý rằng giữa Khách Hàng và Công Ty, giá trị tối đa của Hàng Hóa bằng với Giá Trị Được Bảo Hiểm / Giá Trị Được Bồi Hoàn và trách nhiệm tối đa của Công Ty đối với Khách Hàng trong mọi trường hợp là bằng với Giá Trị Được Bảo Hiểm / Giá Trị Được Bồi Hoàn. Khách Hàng chấp nhận toàn bộ rủi ro đối với Hàng Hóa vượt quá Giá Trị Được Bảo Hiểm / Giá Trị Được Bồi Hoàn và đồng ý không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với phần vượt quá ngay cả khi Giá Trị Hàng Hóa thực tế vượt quá Giá Trị Được Bảo Hiểm / Giá Trị Được Bồi Hoàn và ngay cả trong trường hợp Khách Hàng yêu cầu Công Ty mua bảo hiểm bổ sung ngoài Giá Trị Được Bảo Hiểm / Giá Trị Được Bồi Hoàn thay mặt cho Khách Hàng.
Trong bất kỳ trường hợp nào, bất kể nguyên nhân gây tổn thất hoặc Giá Trị Hàng Hóa, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại và tổn thất nào vượt quá và trên mức Giá Trị Được Bảo Hiểm / Giá Trị Được Bồi Hoàn.
	Công Ty sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Hàng Hóa chỉ trong các trường hợp Hàng Hóa bị mất mát và thiệt hại gây ra (i) do hành vi gian dối của các nhân viên, đại diện và nhà thầu của Công Ty; và (ii) do hậu quả của việc cố ý hành động sai và/hoặc giải phóng Hàng Hóa mà không được phép.
	Khách Hàng có trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí liên quan đến việc xử lý Hàng Hóa hư hỏng, mất mát được Bảo Hiểm (theo qui định pháp luật, theo yêu cầu của Công Ty hoặc theo yêu cầu riêng của Khách Hàng).
ĐIỀU 7:	XỬ LÝ HÀNG HÓA
Các Bên thỏa thuận rằng Công Ty, theo toàn quyền quyết định của mình, có thể giữ lại toàn bộ hoặc một phần Hàng Hóa hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi tất cả các khoản phí, bồi thường thiệt hại và các khoản nợ khác còn tồn đọng đã được thanh toán đầy đủ hoặc bán Hàng Hóa để thu hồi các khoản tiền đó với chi phí do Khách Hàng chịu. Trong trường hợp đó, Công Ty phải thông báo cho Khách Hàng và nếu tiền thu được từ việc bán Hàng Hóa vượt quá số tiền mà Khách Hàng nợ Công Ty, thì Công Ty phải hoàn trả phần vượt quá cho Khách Hàng sau khi khấu trừ chi phí phát sinh do việc bán Hàng Hóa.
	Khách Hàng chỉ được quyền yêu cầu xuất hàng lưu kho với điều kiện trị giá hàng tồn kho (tính toán dựa trên giá trị hàng hóa, do Công Ty ước lượng, trừ đi các chi phí liên quan tại thời điểm tính toán) phải lớn hơn tổng công nợ (toàn bộ hóa đơn còn tồn đọng và các khoản phí phát sinh cho đến hết ngày yêu cầu xuất hàng), Khách Hàng được quyền thanh toán tạm ứng để giảm tổng công nợ. Để xuất ra lô hàng cuối cùng của mình trong kho Khách Hàng phải thanh toán hết toàn bộ hóa đơn còn tồn đọng và các khoản phí phát sinh cho đến hết ngày xuất lô hàng cuối cùng.
ĐIỀU 8:	THỜI HẠN HỢP ĐỒNG – CHẤM DỨT
Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực từ ngày «StartDate» đến hết ngày «EndDate» và có thể được các Bên đồng ý gia hạn thêm bằng văn bản (“Thời Hạn”). Trong trường hợp Hợp Đồng đã hết Thời Hạn và chưa có văn bản thỏa thuận khác để thay thế, mà Khách Hàng vẫn tiếp tục lưu giữ Hàng Hóa tại kho của Công Ty, thì Công Ty có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi các Bên đạt được thỏa thuận khác bằng văn bản.
	Hai Bên đều có quyền chấm dứt Hợp Đồng này trước Thời Hạn bằng thông báo bằng văn bản trước 30 ngày cho Bên kia. Hợp Đồng này sẽ đương nhiên chấm dứt trong trường hợp Khách Hàng chấm dứt hoạt động, giải thể, tuyên bố phá sản hoặc nộp đơn xin phá sản hoặc Công Ty không còn hoạt động tại Việt Nam hoặc không được phép cung cấp dịch vụ như được quy định tại Hợp Đồng.
Nếu trong Thời Hạn mà Khách Hàng không lưu giữ Hàng Hóa tại Công Ty liên tục trong 03 tháng và không còn khoản nợ tồn đọng nào đối với Công Ty, thì Hợp Đồng này sẽ được xem như đã được thanh lý và sẽ tự động chấm dứt. Các Bên sẽ ký lại Hợp Đồng mới nếu Khách Hàng muốn tiếp tục lưu giữ Hàng Hóa của mình tại kho của Công Ty.
	Trong trường hợp một Bên vi phạm nghiêm trọng hoặc không tuân thủ Hợp Đồng này và vi phạm đó không được khắc phục trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên không vi phạm thông báo về vi phạm, Bên không vi phạm có quyền chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên kia.
Việc chấm dứt Hợp Đồng sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào còn tồn đọng của một Bên đối với Bên kia theo Hợp Đồng này.
ĐIỀU 9:	LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo luật Việt Nam. 
Mọi tranh chấp trước hết sẽ được giải quyết bằng thương lượng hòa giải. Trong trường hợp không hòa giải được, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết chung cuộc tại Tòa Án có thẩm quyền của Việt Nam và phán quyết của tòa án sẽ có tính chung cuộc và ràng buộc các Bên.
ĐIỀU 10: 	CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Hợp Đồng này được lập thành bốn (4) bản, hai (2) bản Tiếng Anh và hai (2) bản Tiếng Việt. Mỗi Bên giữ một (1) bản Tiếng Anh và một (1) bản Tiếng Việt.
Hợp Đồng này được đại diện có thẩm quyền của Công Ty và Khách Hàng ký vào ngày tháng năm ghi tại trang đầu tiên ở trên.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
                                ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG



Họ tên: Ngô Quang Trung
                                Họ tên: «CustomerSignRepresentative»
Chức vụ: Giám Đốc Chi Nhánh
                                Chức vụ: «CustomerSignPositionVietnam»

PHỤ LỤC A
(CÁC DỊCH VỤ VÀ BIỂU PHÍ)

Tên hàng:	……………………
Nhiệt độ:	Hàng đông (-18˚C | +/-3˚C)
		Hàng mát (+4˚C | +/-3˚C)
		Hàng khô (+25˚C | +/-4˚C)            
Biểu Phí: 

Loại hình Dịch Vụ
ĐVT
Đơn giá («CurrencyUnitVN»)
" 
(Tất cả các mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng “VAT”).

Phạm vi Dịch Vụ:
" 
Các dịch vụ khác ngoài những dịch vụ nêu trên sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Các dịch vụ này không bao gồm trong Biểu phí trên và các mức phí sẽ được thỏa thuận khi được yêu cầu. 

	Biểu phí và Phạm vi dịch vụ này có hiệu lực từ ngày «StartDate» đến hết ngày «ReviewDate».
	Biểu phí và Phạm vi dịch vụ sẽ được xem xét lại sau ngày «ReviewDate».


ĐẠI DIỆN CÔNG TY
     ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG




Họ tên: Ngô Quang Trung
                                     Họ tên: «CustomerSignRepresentative»
Chức vụ: Giám Đốc Chi Nhánh
                                     Chức vụ: «CustomerSignPositionVietnam»


«CustomerInvoiceName»
PHỤ LỤC B
(GIẤY ỦY QUYỀN)
Ngày: «ContractDate»

Chúng tôi xin đề cập đến Hợp đồng Dịch vụ kho lạnh số: «ContractNumber» ngày «ContractDate» được ký bởi và giữa chúng tôi và Quý Công Ty. Chúng tôi bằng văn bản này xác nhận những người sau có chi tiết cá nhân được nêu dưới đây được chúng tôi uỷ quyền làm việc với Quý Công Ty đối với việc lưu kho Hàng Hoá của chúng tôi tại Quý Công Ty như sau:

Đại diện được uỷ quyền ký các văn bản lên quan đến nhập / xuất hàng: Phiếu Yêu Cầu Nhập Hàng và Phiếu Yêu Cầu Xuất Hàng (bao gồm con dấu)
Họ tên
Chức vụ
CMND số
Chữ ký mẫu









Đại diện được uỷ quyền làm việc với Công Ty trong quá trình nhập / xuất hàng:
Họ tên
Chức vụ
CMND số
Chữ ký mẫu









Yêu cầu nhập / xuất hàng qua địa chỉ Email:







Địa chỉ Email nhận báo cáo:
A
B





Địa chỉ Email nhận hóa đơn điện tử:
A
B

Trong trường hợp có sự thay đổi về Danh sách các đại diện được ủy quyền và địa chỉ Email, chúng tôi có nghĩa vụ phải báo trước cho Công Ty bằng văn bản.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG


Họ tên: «CustomerSignRepresentative»
Chức vụ: «CustomerSignPositionVietnam»

PHỤ LỤC C
YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ KHO LẠNH
Ngày .....................
CÔNG TY …………………………………….……
Địa chỉ		: ……………………………………………
Điện thoại	: ……………………………………………
Fax		: ……………………………………………
Chúng tôi xin được yêu cầu Công Ty cung cấp dịch vụ kho lạnh (nhập / xuất) đối với Hàng Hóa với các chi tiết sau:

Mã Sản Phẩm
Mô tả sản phẩm
Trọng lượng, bao bì

Số lượng
Nhiệt độ được yêu cầu
____oC
Ghi chú











































Phương tiện vận chuyển (số xe/cont):	………………….
Thời gian xe/cont đến kho Công Ty:	………………….
Đại diện Khách Hàng theo dõi quá trình nhập / xuất hàng:
	Họ tên:		………………….

Số CMND:	………………….

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG




Họ tên: ………………
Chức vụ: ………………
                                               



PHỤ LỤC D
(GIẤY GIỚI THIỆU)
Ngày: ............................ 
Công ty _____________________ trân trọng giới thiệu ông/bà _____________________, CMND số _________, chức vụ: ______ là đại diện được ủy quyền của chúng tôi, đến làm việc với quý Công Ty về việc _________ [lưu kho/xuất Hàng Hóa] căn cứ vào Bảng Kê Hàng Hóa, Phiếu Yêu Cầu Cung Cấp Dịch Vụ Kho Lạnh và các chứng từ và giấy tờ liên quan khác sẽ do ông/bà _____________________ ký và xuất trình cho quý Công Ty.
Khách Hàng ký tên và đóng dấu




Họ tên: ………………………..
Chức vụ: ……………………… 
 

