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HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG 
TRÊN NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

HALANA.VN  
No: 2022/HALANA/ 

 

HỢP ĐỒNG này được lập vào ngày      tháng      năm 2022. 

 GIỮA: 

1 CÔNG TY CỔ PHẦN HALANA mã số đăng ký doanh nghiệp 0314878148 là một doanh nghiệp 
được thành lập tại Việt Nam với địa chỉ đăng ký kinh doanh là: A01.06 Hoàng Anh River View, 
Số 37 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam, sở hữu nền tảng halana.vn (Nền tảng TMĐT HALANA), sau đây được gọi là 
“HALANA”. 

2 
mã số đăng ký doanh nghiệp:  
là một doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam với địa chỉ đăng ký kinh doanh là: 

sau đây được gọi là “Nhà Bán”. 

THEO ĐÓ, 

Điều 1: Điều khoản tổng quát: 
1.1 CÔNG TY CỔ PHẦN HALANA sở hữu hợp pháp trang bán hàng halana.vn, trang tin tức 

www.wetoday.vn và hệ thống hỗ trợ quản lý kho hàng halana.vn/eprocurement. 
1.2 HALANA cung cấp cho Nhà Bán các dịch vụ miễn phí sau nhằm gia tăng doanh số bán  hàng: 

- Khởi tạo và duy trì cửa hàng trực tuyến. 
- Cung cấp dashboard để quản lý hàng hóa, đơn đặt hàng, thời gian giao hàng, doanh số và công 

nợ. 
- Dịch vụ kéo thông tin sản phẩm và hình ảnh tự động từ website hoặc các cơ sỡ dữ liệu khác 

cho phép. 
- Dịch vụ chăm sóc Khách Hàng. 

1.3 Và các dịch vụ khác tùy chọn được cung cấp kèm theo: 
- Gói chạy marketing cho thương hiệu, ngành hàng và sản phẩm 
- Gói từ khóa trên Nền tảng TMĐT HALANA 
- Gói quảng cáo trên trang tin tức wetoday.vn 
- Hệ thống quản lý kho và đặt hàng  halana.vn/eprocurement 
- Dịch vụ đóng gói hàng hóa 
- Dịch vụ giao hàng 
Tùy vào sự lựa chọn của Nhà Bán và chính sách của HALANA vào thời điểm đó mà HALANA sẽ 
gởi thông báo bằng văn bản đến Nhà Bán để tiến hành tính và thu phí phù hợp với quy định của 
Hợp Đồng này. 

1.4 Nhà Bán được sử dụng các công cụ của HALANA để quản lý gian hàng trực tuyến, chỉnh sửa thiết 
kế thay đổi thông tin gian hàng, nhận các đơn đặt hàng, quản lý giá bán, hàng hóa, tồn kho và thông 
tin giao hàng.  
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Điều 2: Định Nghĩa Chung: 
i. Thương mại điện tử (TMĐT): Thương mại điện tử là hoạt động mua-bán sản phẩm (hoặc dịch 

vụ) thông qua các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính. 
ii. Nền tảng Thương mại điện tử HALANA hoặc   halana.vn hoặc HALANA: Là nền tảng thương 

mại kĩ thuật số cho phép nhà bán tạo gian hàng, trưng  bày hàng hóa một cách số hóa và bán hàng. 
Đồng thời cho phép khách hàng tạo tài khoản mua hàng  để thu mua các sản phẩm đang được trưng 
bày trên website halana.vn. Các hoạt động         mua – bán sẽ được điều phối một cách số hóa thông qua 
các thuật toán cũng như vận hành quản lý bởi HALANA. 

iii. Sellers Center hoặc trung tâm nhà bán: www.sellers.halana.vn là trang web dành riêng cho nhà 
bán, giúp nhà bán đăng nhập, đăng ký cũng như cập nhật các chính sách, hướng dẫn khác  phục vụ 
cho việc bán hàng trên nền tảng HALANA. 

iv. Dashboard: Là hệ thống quản lý đơn đặt hàng, tại đây Nhà Bán có thể xem quản lý được trạng 
thái các đơn đặt hàng, doanh số, tài khoản, số dư công nợ… 

v. Gian hàng: Là nơi đăng tải thông tin của Nhà Bán và các sản phẩm Nhà Bán muốn bán cho Khách 
Hàng trên Nền tảng HALANA 

vi. Ngành hàng: Các hàng hóa được đăng tải trên HALANA sẽ được phân loại theo ngành hàng phù 
hợp để giúp người dung dễ tìm kiếm sản phẩm và Nhà Bán quản lý gian hàng một cách hiệu quả. 
Hiện tại HALANA có 20 ngành hàng như sau: 
• THIẾT BỊ & PHỤ TÙNG ĐIỆN 
• ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA 
• ĐÈN LED 
• DỤNG CỤ CẦM TAY 
• DỤNG CỤ ĐIỆN 
• BẢO HỘ LAO ĐỘNG 
• THIẾT BỊ & DỤNG CỤ KHO XƯỞNG 
• THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG 
• HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP 
• DẦU MỠ 
• CÔNG CỤ GIA CÔNG 
• CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ 
• VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC 
• PHỤ KIỆN NGÀNH GỖ & NỘI THẤT 
• THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM 
• VĂN PHÒNG PHẨM & THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 
• MÁY MÓC & VẬT TƯ NGÀNH DỆT MAY 
• MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP 
• VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 
• THIẾT BỊ XÂY DỰNG 

vii. Hàng hóa: Là các sản phẩm mà pháp luật áp dụng (tùy từng thời điểm) và chính sách của HALANA 
cho phép nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam. Vì sản phẩm được phân phối 
bởi chính Nhà Bán, do đó Nhà Bán là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm bao gồm việc 
đổi trả sản phẩm do lỗi, hư hỏng hoặc nghĩa vụ về bảo hành, v.v… 

viii. Sản phẩm: Là sản phẩm có thực (kể cả các bộ phận lắp ráp hoặc phụ tùng của sản phẩm đó, bao 
gồm cả bao bì nguyên gốc của nhà sản xuất) mà Nhà Bán dự kiến niêm yết và bán cho Khách Hàng 
trên và thông qua Nền tảng HALANA. 
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ix. Công nợ: Là số tiền mà HALANA sẽ phải trả cho nhà bán sau khi đã nhận được hàng hóa và hóa 
đơn từ nhà bán. 

x. Thời hạn công nợ: là thời gian HALANA nắm giữ công nợ theo thỏa thuận và sẽ trả cho nhà 
bán khi tới  thời hạn thanh toán. 

xi. Khách Hàng HALANA (hay Khách Hàng): Một bên thứ ba, là bên mua Sản Phẩm tại  Nền 
tảng HALANA 

xii. Chiến dịch: Là các chương trình tiếp thị do HALANA đưa ra nhằm thúc đẩy bán hàng giúp Nhà 
Bán kinh doanh hiệu quả hơn 

xiii. Từ khóa: Từ khóa (Keyword) được sử dụng chỉ việc xác định những từ ngữ chính thể hiện sản 
phẩm, dịch vụ, thông tin mà chủ website hướng đến cũng như người dùng internet hay dùng để tìm 
kiếm thông tin liên quan 

xiv. Hàng cấm : Hàng cấm là hàng hóa bị Nhà nước cấm kinh doanh, bao gồm nhiều loại hàng hóa 
trong nhiều lĩnh vực, được quy định rõ ràng bởi các nghị định của chính phủ như các nghị định 
59/2006/NĐ-CP, 43/2009/NĐ-CP, 39/2009/NĐ-CP… 

xv. Sở hữu trí tuệ: là tất cả các văn bằng bảo hộ và đơn đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu, quyền tác giả, 
tên miền, bằng độc quyền sáng chế và đơn đăng ký cấp văn bằng độc quyền sáng chế (bao gồm 
nhưng không giới hạn, các văn bằng đã được gia hạn, tái thẩm, tái tục, gia hạn, cấp tạm thời, tiếp 
tục, và tiếp tục từng phần đối với văn bằng độc quyền sáng chế). 

xvi. Hàng Chính Hãng: Tất cả các sản phẩm chính hãng đều sẽ có tem niêm yết của nhà phân phối 
chính thức trên sản phẩm và Phiếu bảo hành của các nhà phân phối chính thức phát hành. Ngoài 
ra, có một số hãng hiện tại còn có thẻ sản phẩm chính hãng được làm bằng thẻ nhựa, có ghi Serial 
number của máy và ngày tháng bảo hành. 

xvii. Bằng Văn Bản: Thư xác nhận việc nhận được; Thư được gởi trực tiếp hoặc gởi fax hoặc báo cáo 
trả lời bằng máy fax; hoặc Thư điện tử có xác nhận được gởi đến địa chỉ thư điện tử (email) cụ thể 
(nếu có). 

xviii. Chính Sách Nhà Bán: là biện pháp bán hàng được niêm yết tại Trung Tâm Nhà Bán bao gồm: bộ quy 
tắc ứng xử dành cho Nhà Bán, chính sách về chất lượng sản phẩm, khuyến mại, giá sản phẩm, chiết 
khấu, công nợ và quy trình thanh toán... thông qua đó Nhà Bán có thể nắm được một cách chi tiết 
trách nhiệm và quyền lợi của mình. 

xix. Chu kì thanh toán: Khoảng thời gian mà hai Bên đưa vào tất cả các loại doanh thu, chi phí phát 
sinh khi thực hiện hợp tác kinh doanh trên Nền tảng HALANA để thực hiện được đối soát và thanh 
toán cho nhau. 

xx. Giao hàng chặng cuối: Là phương pháp tích hợp vận chuyển trực tiếp từ Nhà bán tới khách hàng 
thông qua các đối tác vận chuyển của HALANA 

xxi. Gom hàng: Là phương pháp gom nhiều mặt hàng tại nhiều Nhà Bán giao tới một điểm của khách 
hàng 

xxii. Giao hàng trực tiếp: Nhà bán tự vận chuyển tới khách hàng 
xxiii. Giao hàng từ kho nhà phân phối hoặc đại lý kết hợp giao hàng chặng cuối: Đơn hàng được 

tiếp nhận từ Nhà Bán và nhà bán phân bổ đơn hàng về kho hàng của nhà phân phối hoặc đại lý sau 
đó đối tác giao hàng sẽ lấy hàng ở kho được phân bổ để giao đến khách hàng 

Điều 3: Quyền lợi và trách nhiệm của các Bên 
3.1 Quyền lợi và trách nhiệm của HALANA 

3.1.1 Quyền lợi 
- Toàn quyền thiết lập cách thức hoạt động, cập nhập Chính Sách Nhà Bán của website halana.vn, Chính 
Sách Nhà Bán phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và các quy định  pháp luật hiện hành. Trong vòng 
14 ngày kể từ khi cập nhập website và/hoặc Chính Sách Nhà Bán mà HALANA không nhận được bất kỳ phản 
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hồi từ Nhà Bán cũng như việc Nhà Bán tiếp tục sử dụng các dịch vụ do HALANA cung cấp sau thời hạn trên 
xem như mặc nhiên biết, hiểu và chấp nhận toàn bộ sự điều chỉnh, cập nhập từ  phía HALANA. 
- Có quyền yêu cầu Nhà Bán cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hàng hóa và được sử dụng những 

thông tin này phục vụ cho việc quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa và các dịch vụ khác nhằm gia tăng 
và cải tiến dịch vụ trên website. 

- Có quyền thu phí đối với các loại hình dịch vụ có tính phí theo biểu phí tại thời điểm phát sinh giao 
dịch. 

- Có quyền giữ lại khoản thanh toán của Nhà Bán nếu Nhà Bán không cung cấp đầy đủ giấy tờ thanh 
toán theo yêu cầu theo Điểm 4.2.2 Khoản 4.2 Điều 4 hoặc Nhà Bán vi phạm các quy định tại Khoản 

3.2 Điều 3 
- Có quyền loại bỏ sản phẩm hàng hóa không đủ điều kiện được nêu tại Điểm 3.2.2 và/hoặc Điểm 11.2.2. 
- Có quyền sử dụng các cơ chế đánh giá, hoặc cho phép Khách Hàng đánh giá hoặc xem xét Sản Phẩm 

của Nhà Bán/ hoặc hoạt động của Nhà Bán với tư cách là Nhà Bán và HALANA có quyền công  khai 
các đánh giá và nhận xét như vậy. 

- Có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc tạm đóng gian hàng của Nhà Bán trong trường hợp Nhà 
Bán vi phạm các Chính Sách Nhà Bán. 

- Có quyền trì hoãn hoặc tạm ngừng các khoản thanh toán của Nhà Bán trong trường hợp Nhà Bán vi 
phạm các Chính Sách Nhà Bán. 

- HALANA theo toàn quyền quyết định của mình có quyền ngưng để điều tra và hoặc từ chối tiến hành 
bất kỳ Đơn Hàng hoặc Giao Dịch nào. HALANA có thể sử dụng dịch vụ của một hoặc nhiều bên xử lý 
thứ ba hoặc các tổ chức tài chính hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến Nền tảng HALANA. 

- HALANA có toàn quyền thay đổi, hạn chế hoặc hủy bỏ việc sử dụng bất kỳ nhà vận chuyển nào. 
- HALANA có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, giới hạn các địa điểm mà Nhà Bán có thể 

giao Sản Phẩm được bán trên hoặc thông qua Nền tảng HALANA. 
- HALANA, tùy vào quyết định của mình, có quyền tạm ngưng việc sử dụng tài khoản của Nhà Bán và 

ngừng cung cấp tất cả các dịch vụ nếu, vì bất kỳ lý do gì, HALANA có cơ sở cho rằng Nhà Bán đang 
bán sản phẩm không phải là tài sản của Nhà Bán hoặc đang hoạt động kinh doanh đòi hỏi Phải Có Giấy 
Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh hoặc Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hộ Kinh Doanh. 

- Nhà Bán hiểu rằng, Nhà Bán chịu trách nhiệm chính khi thực hiện Đơn Hàng với Khách Hàng của họ. 
HALANA có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, có quyền cấm hoặc tạm dừng việc đăng tải 
sản phẩm của Nhà Bán trên Nền tảng HALANA, hoặc chấm dứt thỏa thuận dịch vụ ngay lập tức nếu 
HALANA xác định rằng Nhà Bán vi phạm bất kỳ cam kết, tuyên bố, thỏa thuận hoặc bảo đảm nào 
được quy định tại “Điều 11: Chấp thuận và áp dụng hợp đồng”. 

- Trong trường hợp Nhà Bán vi phạm bất kỳ cam kết, tuyên bố hoặc bảo đảm được quy định tại “Điều 
11: Chấp thuận và áp dụng hợp đồng”, Nhà Bán sẽ bồi thường và giữ cho HALANA không chịu bất kỳ 
tổn thất, phí tổn và/hoặc chi phí phát sinh từ việc vi phạm đó, và HALANA có thể, thực hiện một hoặc 
tất cả các hành động sau: 
• Sản Phẩm của Nhà Bán sẽ bị dừng bán trên Nền tảng HALANA ngay lập tức; 
• Tài khoản Nhà Bán trên Nền tảng HALANA bị dừng hoạt động vĩnh viễn với hiệu lực ngay lập tức; 
• HALANA sẽ giữ lại tài khoản của Nhà Bán, bao gồm tất cả các khoản phải trả chưa được thanh 

toán; và hoặc 
• Nhà Bán phải thanh toán một khoản phí phạt, mức phạt sẽ được quyết định bởi HALANA. 

3.1.2    Trách nhiệm 
- Có trách nhiệm mở gian hàng cho Nhà Bán trên website halana.vn và cung cấp tài khoản cho Nhà Bán 

để Nhà Bán toàn quyền đăng nhập và quản lý gian hàng của mình. 
- Đảm bảo trang web hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

mailto:info@halana.vn
http://www.halana.vn/
http://www.eiindustrial.com/


P    (028) 8888 9886         E   info@halana.vn                              W   halana.vn 
A1  A01-06 Hoang Anh River View, 37 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien District, Thu Duc City, HCMC 

A2  Floor 4, No.20 Lane 8 Hoa Lu, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi 

 

5 
 

- Có trách nhiệm xây dựng, vận hành, quản lý hệ thống một cách ổn định nhất để đảm bảo các giao dịch 
mua bán được thực hiện. 

- Có trách nhiệm thu tiền từ Khách Hàng và thanh toán tiền cho Nhà Bán đúng thời hạn.Hướng dẫn và cung 
cấp tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng cho Nhà Bán. 

- Gửi email các thông tin cập nhật về chính sách và quy định mới trước khi áp dụng. 
- Làm việc với các đối tác giao hàng và đơn vị tài chính để đưa ra chính sách tốt nhất cho Nhà Bán. 
- Quản lý các công cụ marketing hiệu quả và mang lại lợi ích cho Nhà Bán. 

 
3.2 Quyền lợi và trách nhiệm của Nhà Bán 

3.2.1 Quyền lợi: 
- Được cung cấp tài khoản riêng biệt và duy nhất để quản lý gian hàng, đơn đặt hàng, thanh toán, công 

nợ và các nhu cầu quản lý khác. 
- Được HALANA hỗ trợ đăng tải sản phẩm tự động từ website bán hàng hoặc file excel với định  dạng 

tiêu chuẩn quy định bởi HALANA Nhà Bán có sẵn về website halana.vn. 
- Có quyền chỉnh sửa thông tin công ty, bộ nhận diện thương hiệu cho gian hàng của mình. 
- Được cung cấp dashboard để quản lý doanh số, và các chỉ số phân tích khác. 
- Có quyền sử dụng các tính năng, tiện ích, dịch vụ miễn phí cũng như có tính phí do HALANA  cung 

cấp công khai cho Nhà Bán. 
- Có quyền thu tiền hàng đã bán từ HALANA theo thống kê bán hàng. 
- Có quyền gửi khiếu nại tới HALANA trong trường hợp đơn hàng có vấn đề trong khâu vận chuyển 

giao hàng do HALANA quản lý. 
- Được quyền quản lý hàng hóa, giá bán, tồn kho trên gian hàng của Nhà Bán 

 
3.2.2 Nghĩa vụ: 

- Tuân thủ và các chính sách bán hàng của HALANA. 
- Nhà Bán sẽ được yêu cầu cung cấp các giấy tờ pháp lý sau để hoàn tất quá trình mở gian hàng trên 

halana.vn: 
• Bản sao y hợp pháp giấy phép đăng ký kinh doanh 
• Xác nhận tài khoản ngân hàng 
• Giấy chứng nhận mẫu dấu 
• CMND/ CCCD/ Passport của người đại diện pháp luật 
• Mẫu hóa đơn thuế giá trị gia tăng 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo hàng hóa đăng tải trên halana.vn đảm bảo các điều kiện sau: 
a. Hàng hóa mới, chưa qua sử dụng, không được tân trang lại. 
b. Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ. 
c. Hàng hóa được phân phối hợp pháp và đủ điều kiện kinh doanh như chất lượng, giấy phép theo 

quy định của pháp luật. 
d. Hàng hóa không thuộc danh mục hàng cấm phân phối, lưu thông theo quy định của pháp luật 

trên thị trường cũng như trên trang thương mại điện tử. 
e. Đảm bảo hàng hóa còn hạn sử dụng trên 03 (ba) tháng. 
f. Đảm bảo thời hạn bảo hành cam kết mà Nhà Bán đã xác lập với Khách Hàng. 
g. Đảm bảo hàng hóa chính hãng, không vi phạm về sở hữu trí tuệ hoặc bất cứ quyền nào khác 

đối với bên thứ ba. 
h. Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng, không bị hư hỏng hay lỗi. Bao bì đóng gói phải đúng theo 

tiêu chuẩn, mẫu mã của hãng. 
i. Thông tin hàng hóa khai báo phải tương ứng với số lượng, chất lượng, chủng loại, mã sản phẩm 
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thực tế. 
j. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của các thông tin về hàng hóa, dịch vụ được chào bán, đặc biệt là 
tình trạng tồn kho và giá cả. Trong trường hợp hết hàng hoặc thay đổi giá bán, Nhà Bán phải cập nhật 
hoặc thông báo cho nhân viên Business Development của HALANA để được hỗ trợ cập nhật tồn kho 
ngay lập  tức. 

- Xuất hóa đơn điện tử cho HALANA tại thời điểm giao hàng. Thông tin xuất hóa đơn như sau: 
 

 

- Trường hợp Nhà Bán xuất hóa đơn chậm hơn thời gian giao hàng thì thời hạn thanh toán theo công nợ 
sẽ được tính từ ngày xuất hóa đơn. Trường hợp nếu có mặt hàng hóa nào không xuất được hóa đơn, 
HALANA có quyền loại bỏ mặt hàng đó ra khỏi gian hàng của Nhà Bán. 

- Chỉ sử dụng dịch vụ của HALANA cho việc bán và vận chuyển sản phẩm, dịch vụ một cách hợp pháp. 
Không thực hiện các hành vi mà pháp luật hiện hành chưa hoặc không cho phép, ví dụ: rửa tiền, 
đưa/nhận hối lộ, buôn bán các sản phẩm có nguồn gốc vi phạm pháp luật, lừa đảo Khách Hàng. 

- Chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành cam kết với HALANA. 
- Chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan tới đổi trả liên quan tới hàng hóa, sản phẩm trong 

vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày phát sinh khiếu nại. Các chi phí phát sinh bất kỳ nhằm giải quyết khiếu 
nại đổi trả Hàng Hóa sẽ do Nhà Bán chịu. 

- Đảm bảo thông tin về mặt hàng, các thông số kỹ thuật, màu sắc, kích thước cân nặng và các chính sách 
đối với sản phẩm bán ra phải chính xác. Nếu có bất cứ thay đổi về hàng hóa phải cập nhật trên gian 
hàng hoặc thông báo cho HALANA để hỗ trợ cập nhật thông tin kịp thời. 

- Nhà Bán chịu trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn của HALANA   quy 
định chi tiết tại Mục 11 Chính Sách Nhà Bán trước khi gửi hàng cho bên giao hàng. 

Điều 4: Giá bán, Công nợ và Thanh toán 
Giá bán được niêm yết trên website halana.vn là giá bán cuối cùng dành cho Khách Hàng của 
HALANA. Giá niêm yết trên sàn TMĐT phải bao gồm các loại thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và 
các loại thuế khác (nếu có), thuế VAT. 
Giá bán từ Nhà Bán tới HALANA sẽ là giá bán niêm yết trừ đi tỷ lệ phần trăm chiết khấu cho HALANA. 
Phần trăm chiết khấu này được phân loại theo từng ngành hàng được quy định tại Chính Sách Nhà Bán. 
Giá bán mà Nhà  Bán cung cấp đưa ra cho HALANA là giá Nhà Bán cung cấp cho nhà phân phối hoặc đại 
lý được quy định chi tiết tại Mục 06 Chính Sách Nhà Bán. 
Các chương trình khuyến mãi, giảm giá mà nhà bán phải được thực hiện công bằng cho Khách Hàng mua 
trực tiếp từ Nhà Bán và khách hàng mua thông qua sàn HALANA. 

 

4.1 Công nợ 
Nhà Bán cho phép hạn mức tín dụng đối với HALANA quy định chi tiết tại Mục 09 Chính Sách Nhà Bán. 

HALANA có nghĩa vụ thanh toán cho Nhà Bán như thỏa thuận. Nếu HALANA chậm thanh toán, bên Nhà 
Bán có quyền đóng gian hàng trên HALANA và từ chối cung cấp hàng cho đến khi HALANA thực hiện 
việc thanh toán theo thỏa thuận. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HALANA 
Mã số thuế: 0314878148 
Địa chỉ: A01.06 Hoàng Anh River View, Số 37 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Email nhận hóa đơn: ketoan@eiindustrial.com 
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4.2 Thanh toán 
4.2.1 Cách thức thanh toán 

HALANA sẽ thanh toán cho Nhà Bán dựa trên báo cáo công nợ đã được hai Bên xác nhận theo phương 
thức chuyển khoản. Thông tin chuyển khoản như sau: 
 
Tên tài khoản:  
 
Số tài khoản:  

 
Ngân hàng :  

Chi nhánh:  

Thời gian để việc chuyển khoản từ Ngân hàng của HALANA đến các ngân hàng thương mại tại Việt Nam 
có thể cần ít nhất 02 (hai) Ngày Làm Việc, tùy thuộc vào hệ thống quản lý của ngân hàng. Trường     hợp ngày 
thanh toán rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, các thanh toán sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc  liền kề sau 
đó. 
HALANA sẽ không chịu trách nhiệm cho việc Nhà Bán nhận thanh toán chậm trễ do bất kỳ yếu tổ bên 
ngoài nào hoặc bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra. 
Cho mục đích rõ nghĩa, HALANA có quyền từ chối hoặc tạm giữ các Khoản Thanh Toán nếu Nhà  Bán 
không cung cấp, hoặc cung cấp nhưng không đầy đủ, các tài liệu, chứng từ, giấy phép, hóa đơn bán hàng, 
các giấy tờ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc và chất lượng Sản Phẩm… theo yêu cầu của HALANA hoặc 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc HALANA hoãn thanh toán cho Nhà Bán theo quy định tại điều 
khoản này sẽ không được xem là, dưới bất kỳ hình thức nào, cho phép Nhà Bán từ bỏ các nghĩa vụ khác 
theo quy định của Hợp Đồng này. 

 
4.2.2 Hồ sơ thanh toán 

Hồ sơ thanh toán hợp lệ bao gồm: 
• Phiếu giao hàng 
• Hóa đơn thuế GTGT theo từng đơn hàng 
• Xác nhận công nợ. 

Điều 5: Quản lý theo dõi đơn đặt hàng 
Khi nhận được thông tin thông báo (tin nhắn và/hoặc email) của HALANA thông báo về giao dịch phát 
sinh, Nhà Bán có trách nhiệm kiểm tra lại một lần nữa bằng cách đăng nhập vào tài khoản Nhà Bán trên 
halana.vn và 
a) Nếu có hàng, Nhà Bán xác nhận đơn hàng và chuyển hàng hoá hoặc thực hiện dịch vụ cho Khách Hàng 
theo đúng chất lượng, thời hạn đã cam kết trong mô tả khi đăng bán. Đồng thời lưu lại các chứng từ hợp lệ 
như hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, vận đơn của hãng vận chuyển… để đối chiếu trong trường hợp cần 
thiết. 
b) Nếu hết hàng, Nhà Bán chọn lựa giữa việc hoãn đơn hàng đến khi có hàng hoặc xác nhận Hết hàng để 
đơn hàng tự động hủy. 
c) Trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi đơn hàng phát sinh mà Nhà Bán không vào xác nhận tình 
trạng còn hàng, HALANA giữ mọi quyền hủy đơn hàng mà không cần báo trước. 
d) Nếu Nhà Bán vi phạm nhiều lần việc trì hoãn không xác nhận đơn hàng khiến đơn hàng bị hủy hoặc 
đăng bán sản phẩm mà không có hàng, HALANA có quyền gỡ bỏ sản phẩm đã đăng, gỡ bỏ gian hàng của 
Nhà Bán tạm thời đến vĩnh viễn tùy mức độ và mật độ vi phạm. 

 
Điều 6: Vận chuyển và giao hàng 
Khi phát sinh một đơn đặt hàng từ Khách Hàng, Khách Hàng có quyền lựa chọn các hình thức vận chuyển 

mailto:info@halana.vn
http://www.halana.vn/
http://www.eiindustrial.com/


P    (028) 8888 9886         E   info@halana.vn                              W   halana.vn 
A1  A01-06 Hoang Anh River View, 37 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien District, Thu Duc City, HCMC 

A2  Floor 4, No.20 Lane 8 Hoa Lu, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi 

 

8 
 

mà HALANA tích hợp. Các hình thức vận chuyển của HALANA cho Khách Hàng bao gồm: 
• Giao hàng chặng cuối 
• Gom hàng 
• Giao hàng trực tiếp 
• Giao hàng từ kho nhà phân phối hoặc đại lý kết hợp giao hàng chặng cuối 

Khi Nhà Bán nhận được thông tin đơn đặt hàng từ Khách Hàng, Nhà Bán xác nhận đơn hàng và ngày giao 
hàng. Nhà Bán có nghĩa vụ đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn và in phiếu giao hàng đính kèm hàng hóa và 
chờ bên đối tác vận chuyển của HALANA lấy hàng. 
Nhà Bán đảm bảo hàng hóa có sẵn theo ngày giao hàng đã xác nhận. 
Tùy theo lựa chọn cách thức vận chuyển mà Nhà Bán phối hợp với HALANA để thực hiện giao hàng đến 
Khách Hàng. 
Các điều khoản bổ sung về chính sách giao hàng được quy định chi tiết tại Mục 10 Chính Sách Nhà Bán 

Điều 7: Xử lý khiếu nại và hoàn trả hàng hóa: 
 

7.1 Khiếu nại: 
a. HALANA sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại đối với Hàng  Hóa 

nào nếu mất mát hoặc thiệt hại đó phát sinh liên quan đến sự hư hỏng, thời hạn sử dụng hoặc 
xuống cấp vì lý do bản chất Hàng Hóa dễ hỏng, bao bì gốc của hàng hóa không phù hợp  hoặc 
Nhà Bán không tuân thủ các chính sách được thông báo bởi HALANA. 

b. Quy trình xử lý khiếu nại: quy định chi tiết tại quy định chi tiết tại Mục 08 Chính Sách Nhà Bán 
 

7.2 Hoàn trả hàng hóa: HALANA cho phép khách hàng được hoàn trả sản phẩm trong một số  trường 
hợp cụ thể được quy định chi tiết tại Mục 08 Chính Sách Nhà Bán. 

Điều 8: Sở hữu trí tuệ và an toàn bảo mật 
 

8.1 Sở hữu trí tuệ 
Mỗi Bên cam kết và đảm bảo có quyền sử dụng hợp pháp các quyền sở hữu trí tuệ mà Bên đó sử dụng trong 
quá trình thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của Hợp Đồng này. 
Mỗi Bên có quyền sử dụng hợp pháp các đối tượng sở hữu trí tuệ trong hoặc liên quan đến các tài liệu, 
thông tin mà Bên kia cung cấp cho Bên này nhằm mục đích thực hiện hợp đồng. Bên tiếp nhận cam kết và 
đảm bảo chỉ sử dụng thông tin được cung cấp liên quan tới sở hữu trí tuệ để phục vụ cho việc thực hiện 
Hợp Đồng. 
Mỗi Bên cam kết và đảm bảo ngăn chặn và bồi thường các mất mát, thiệt hại hoặc các trách nhiệm pháp lý 
(bao gồm cả việc thanh toán án phí và các chi phí liên quan) gây ra bởi việc vi phạm các điều khoản và cam 
kết trong Hợp Đồng này. 

 
8.2 Bảo mật 

Mỗi Bên không được tiết lộ cho bất cứ Bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp 
thuận bằng văn bản của Bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. 
Các Bên có trách nhiệm phải giữ kín tất cả những thông tin liên quan tới Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng, 
thông tin Khách Hàng mà mình nhận được từ phía Bên kia trong suốt thời hạn của Hợp đồng. 
Điều khoản này vẫn còn hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng này hết hiệu lực và hai Bên không còn hợp tác. 
Mỗi Bên phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng không một nhân viên nào hay bất cứ ai 
thuộc sự quản lý của mình vi phạm điều khoản này. 

 
Điều 9: Sự kiện bất khả kháng 
Trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng khiến cho mỗi bên không thể thực hiện hoặc thực hiện 
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không đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi 
bên được miễn trừ. 
Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể 
khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không 
giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, 
nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, can thiệp của 
Cơ quan Chính phủ… 
Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, mỗi Bên nên phải nhanh chóng thông báo cho Bên kia bằng 
văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự kiện bất khả kháng, và sẽ, trong thời gian 
15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho Bên 
kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự kiện bất khả kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự kiện bất khả kháng 
đó. 
Khi Sự kiện bất khả kháng xảy ra, thì nghĩa vụ của các Bên tạm thời không thực hiện và sẽ ngay lập tức 
phục hồi lại các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng ngay khi Sự kiện bất khả kháng này chấm dứt hoặc bị 
loại bỏ. 

 
Điều 10: Thời hạn, Chấm dứt hợp đồng và bồi thường hợp đồng 
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi có thoả thuận bằng văn bản của 
các Bên. 
Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau: 
• Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng; trong trường hợp đó, các Bên sẽ thoả thuận về           các điều kiện 

cụ thể liên quan tới việc chấm dứt Hợp đồng; hoặc 
• Một trong các Bên ngừng kinh doanh, không có khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn, lâm vào tình 

trạng hoặc bị xem là mất khả năng thanh toán, có quyết định giải thể, phá sản. 
Trong trường hợp này Hợp đồng nguyên tắc sẽ kết thúc bằng cách thức do hai Bên thoả thuận và/hoặc 
phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; hoặc 

• Thanh lý Hợp đồng: Khi có nhu cầu thanh lý Hợp đồng, hai Bên tiến hành đối soát, thanh toán hoàn 
thiện các khoản phí. Sau khi hai Bên hoàn thành nghĩa vụ của mình sẽ tiến hành ký kết Biên bản thanh 
lý Hợp đồng. 

Trong trường hợp mỗi Bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng 
này, Bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất mà Bên kia phải gánh chịu do việc thực 
hiện không đúng nghĩa vụ đó, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp xảy ra. Thiệt hại gián tiếp là (bao 
gồm nhưng không giới hạn) những thiệt hại dựa trên suy đoán khoa học như thương hiệu sản phẩm, hàng 
hoá; uy tín kinh doanh; lợi ích từ việc thực hiện hợp đồng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng…Trong 
khuôn khổ Hợp Đồng này, thiệt hại gián tiếp còn bao gồm phần thiệt hại mà bên bị vi phạm phải bồi thường 
cho các bên thứ ba bất kể việc bên vi phạm biết hoặc không biết về sự tồn tại của các giao dịch giữa bên bị 
vi phạm với bên thứ ba. 

 
Điều 11: Chấp thuận và áp dụng hợp đồng 

 

11.1 Thỏa thuận chung: 
Nhà Bán đã hoặc sẽ xin được tất cả giấy phép, cho phép hoặc phê duyệt cần thiết theo quy định để bán Sản 
Phẩm tại Nền tảng HALANA trước khi niêm yết Sản Phẩm trên Trang Thương Mại Điện Tử HALANA 
(bao gồm nhưng không giới hạn Sản Phẩm được xem là “có điều kiện” theo Quy Định Pháp Luật) và sẽ 
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được trình cho HALANA vào bất kỳ thời điểm nào khi HALANA yêu cầu. 
Nhà Bán sẽ tuân thủ các quy định về quản lý thuế, bao gồm cả quy định về kê khai và nộp các loại thuế liên 
quan, bao gồm nhưng không giới hạn, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT). 
Đồng thời cam kết giữ cho HALANA khỏi những trách nhiệm, khiếu nại, yêu cầu bồi hoàn, quyết định xử 
phạt hành chính, liên quan đến hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm nghĩa vụ về quản lý thuế của Nhà Bán 
Nhà Bán cam kết sẽ phát hành hóa đơn GTGT đối với Sản Phẩm, trừ khi pháp luật có quy định khác. Nhà 
Bán đồng ý chịu mọi trách nhiệm đối với tiền phạt hoặc sự tịch thu sản phẩn bởi cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền vì vận chuyển hàng hóa thương mại mà không có tài liệu phù hợp. Trong trường hợp Nhà Bán không 
phát hành hóa đơn tài chính theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam, HALANA có toàn quyền chấm dứt Dịch 
Vụ với  hiệu lực ngay lập tức, và yêu cầu Nhà Bán bồi hoàn các chi phí mà HALANA phải chi trả để khắc 
phục vi phạm về phát hành hóa đơn, hoặc một mức khác, tùy vào quyết định của HALANA và được cấn trừ 
vào công nợ thanh toán mà HALANA đang giữ hộ. 
Nhà Bán là chủ sở hữu hoặc có quyền hợp pháp đối với các bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, 
nhãn hiệu Sản Phẩm, tên thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Sản Phẩm và thông 
tin nội dung và Nhà Bán không được biết bất kỳ khiếu nại nào được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào 
liên quan đến bất kỳ việc xâm phạm thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bằng sáng chế, bản quyền, bí mật 
thương mại, nhãn hiệu Sản Phẩm, tên thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc khiếu nại, yêu 
cầu hoặc hành động nào khác xảy ra từ thông tin nội dung, việc quảng cáo, công bố, quảng bá, sản xuất, 
phân phối hoặc sử dụng Sản Phẩm và bằng chấp thuận này sẽ không xâm phạm các quyền nói trên một 
cách trực tiếp hoặc gián tiếp. 
Nhà Bán đồng ý sử dụng các dịch vụ do HALANA cung cấp phù hợp với các quy định Hợp đồng này và 
các điều kiện và điều khoản quy định tại Hợp đồng này. 
Nhà Bán đồng ý thực hiện và tuân thủ các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng này và các 
điều khoản bằng việc ký kết vào Hợp đồng này, Nhà Bán tại đây xác nhận và hiểu rõ toàn bộ các điều khoản 
và hoàn toàn đồng ý với mỗi và mọi điều khoản và điều kiện được quy định tại các điều khoản và các phụ 
lục điều chỉnh (nếu có). 
Vào bất kỳ lúc nào, HALANA bảo lưu quyền và có toàn quyền quyết định việc thay đổi bất kỳ điều khoản 
và điều kiện nào tại các điều khoản. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang halana.vn và sẽ có hiệu lực 
sau 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày công bố trên. Nhà Bán tại đây đồng ý và xác nhận rằng Nhà Bán chịu 
trách nhiệm trong việc truy cập, xem xét và phê duyệt tất cả các nội dung điều chỉnh đó. Việc Nhà Bán tiếp 
tục sử dụng các dịch vụ do HALANA cung cấp sau  khi có các nội dung điều chỉnh đó có hiệu lực sẽ được 
xem là sự xác nhận và chấp thuận của Nhà Bán về các điều khoản đã được điều chỉnh và rằng các quy định 
được điều chỉnh đó sẽ có giá trị áp dụng đối với Nhà Bán. Trường hợp Nhà Bán không đồng ý với các nội 
dung được điều chỉnh, Nhà Bán có quyền chấm dứt các điều khoản theo quy định tại các điều khoản, và 
ngay lập tức ngừng việc sử dụng các dịch vụ do HALANA cung cấp và thực hiện các nghĩa vụ còn tồn đọng 
(nếu có) cho HALANA. 

 
11.2 Cam kết từ Nhà Bán: 

11.2.1 Cam kết không vi phạm: 
Nhà Bán đảm bảo, tuyên bố và xác nhận thêm rằng Nhà Bán sẽ không, dù là trực tiếp hoặc gián 
tiếp, dù là vô ý hoặc cố ý, thực hiện các hành vi sau đây: 
- Trên Trang Thương Mại Điện Tử HALANA, Nhà Bán đăng tải thông tin nội dung của các Sản 

Phẩm chứa đựng bất kỳ yếu tố nào của các tài sản sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của bên 
thứ ba bất kỳ; 

- Bán Sản Phẩm nằm trong số các sản phẩm bị cấm nhập khẩu, cấm bán và/hoặc cấm vận chuyển 
theo Quy Định Của Pháp luật hiện hành và/hoặc điều kiện về thông tin nội dung được quy định 
trong Hợp Đồng này; 

- Không cung cấp được các giấy phép, chấp thuận hoặc phê chuẩn cần thiết liên quan đến việc 
bán các Sản Phẩm đó khi HALANA hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu; 
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- Sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc về HALANA nếu không có sự chấp thuận trước 
bằng văn bản của HALANA 

- Không được mở nhiều hơn 01 (một) gian hàng trên Trang Thương Mại Điện Tử HALANA, 
trừ khi được sự chấp thuận bằng văn bản của HALANA. 

- Các hành vi vi phạm khác, mà theo quan điểm của HALANA, là gian lận, dù là cố ý hay vô ý, 
nhằm mục đích trục lợi từ các đợt giảm giá hoặc tài trợ từ HALANA, bao gồm nhưng không 
giới hạn các hành vi như: mua đi bán lại, cố tình mua lại Sản Phẩm giảm giá của mình, liên hệ 
với Khách Hàng để bán Sản Phẩm không qua Trang HALANA… 

11.2.2 Cam kết liên quan đến Sản Phẩm: 
Đối với Sản Phẩm được đăng bán, Nhà Bán bảo đảm, tuyên bố và xác nhận thêm rằng: 
- Các Sản Phẩm là hàng chính hãng, mới, chưa qua sử dụng, còn hạn sử dụng, không được tân 

trang lại; 
- Các Sản Phẩm đảm bảo phù hợp với tất cả các quy chuẩn và tiêu chuẩn về chất lượng, và/hoặc 

các thông số kỹ thuật tương ứng theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm cả các quy 
định về dán nhãn Hàng Hóa. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi, khiếm khuyết hoặc sự không tuân 
thủ nào với Luật áp dụng và/hoặc các thông số kỹ thuật trên Trang Thương Mại Điện Tử 
HALANA liên quan đến Sản Phẩm, HALANA có thể yêu cầu Nhà Bán thu hồi Sản Phẩm bị 
ảnh hưởng bởi lỗi, khiếm khuyết hoặc sự không tuân thủ và cung cấp Sản Phẩm thay thế. Mọi 
chi phí và phí tổn liên quan đến việc thu hồi và thay thế sẽ do Nhà Bán chịu. 

- Tại thời kiểm ký kết Hợp Đồng này, Nhà Bán có tất cả giấy phép, sự chấp thuận, phê duyệt 
và/hoặc quyền sử dụng hợp pháp để phân phối các Sản Phẩm đó trên Trang Thương Mại Điện 
Tử HALANA. 

- Nhà Bán cam kết giữ HALANA khỏi mọi tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại, hoặc các khoản 
chi phí nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến cam kết quản lý giá bán Sản Phẩm mà Nhà 
Bán đã thiết lập với một bên thứ ba bất kỳ, dù là trước hoặc sau khi giao kết thỏa thuận với 
HALANA. 

- Nhà Bán, không để cho HALANA hoặc Khách Hàng phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào, đảm bảo 
sẽ đạt được tất cả các giấy phép và chấp thuận để sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của một 
bên thứ ba cần thiết để cung cấp hoặc phân phối các Sản Phẩm đó trên Trang Thương Mại Điện 
Tử HALANA. 

- Nhà Bán đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ bảo hành sản phẩm và thời hạn bảo hành cam kết mà Nhà 
Bán đã xác lập với Khách Hàng. 

- Nhà Bán sẽ bảo đảm cho HALANA khỏi chịu bất kỳ chi phí, tổn thất, phí tổn hoặc thiệt  hại nào 
phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng của bên thứ ba nào đối với HALANA 
và phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bán và sử dụng Sản Phẩm có khuyết  điểm hoặc không 
tuân thủ. 

Điều 12: Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp 
Luật điều chỉnh hợp đồng sẽ là pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Mọi vấn đề khác biệt hay tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này hay các văn bản thỏa thuận có liên quan 
đến việc thực thi Hợp đồng sẽ được giải quyết bằng sự nỗ lực hòa giải giữa các bên. 
Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết theo các điều khoản của Hợp đồng và các thỏa thuận khác liên quan đến 
việc thực hiện hợp đồng, nếu không thì sẽ áp dụng luật định của Việt Nam mà không tham chiếu đến các 
luật khác. 
Phán quyết của trọng tài sẽ được ghi bằng văn bản, là quyết định cuối cùng và sẽ ràng buộc trách nhiệm 
của cả hai Bên. 
Chi phí trọng tài và/ hay những chi phí khác sẽ do Bên thua kiện thanh toán. 
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Tiếng Việt là ngôn ngữ được sử dụng trong phân xử. 

Điều 13: Quy định chung 
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được chấm dứt theo quy định tại các điều khoản. Trong trường 
hợp có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản được quy định tại Hợp đồng này và các điều khoản, Hợp đồng 
này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi điều chỉnh những nội dung mâu thuẫn đó. 
Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và mỗi Bên giữ một (01) bản. 

Điều 14: Sửa đổi hợp đồng 
Bất kỳ một sự sửa đổi hay bổ sung Hợp đồng sẽ chỉ có giá trị nếu như được đại diện có thẩm quyền của hai 
Bên ký vào văn bản sửa đổi, bổ sung. Văn bản sửa đổi, bổ sung này sẽ là một phần không tách rời của 
Hợp đồng.Tiếng Anh và Tiếng Việt sẽ được sử dụng trong tất cả các giao dịch, thông tin liên lạc giữa hai 
Bên. 
BẰNG VIỆC KÝ KẾT ở đây, hai bên đồng ý với các điều khoản của hợp đồng này và các chính sách bán 
hàng trên trang thương mại điện tử HALANA được chi tiết tại đây:  https://seller.halana.vn/app/seller/policy 

Đại diện 

(Ký tên, đóng dấu) 

Đại diện 
CÔNG TY CỔ PHẦN HALANA 
(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC: TRAO ĐỔI THÔNG TIN 

Để đảm bảo hiệu quả và sự thống nhất trong công việc, các Bên đồng ý rằng, việc liên hệ giữa Nhà Bán và 
HALANA sẽ thông qua “Đại diện của HALANA” và “Đại diện của Nhà Bán” (Sau đây gọi chung là “Người 
Đại diện”) được thông báo bởi mỗi Bên tại từng thời điểm. HALANA hoặc Nhà Bán chỉ làm việc với Người 
Đại diện này và lãnh đạo của mỗi Bên về các vấn đề liên quan giữa hai Bên được quy định trong Hợp Đồng 
này, để đảm bảo hoạt động trao đổi thông tin được bảo mật và thông suốt. Các cuộc họp giữa HALANA và 
Nhà Bán (hoặc với Người Đại diện) sẽ được ghi nhận bằng biên bản có xác nhận của những người tham dự. 
Mọi thay đổi liên quan đến Người đại diện phải được thông báo ngay lập tức cho Bên còn lại biết bằng văn 
bản, fax hay email. 

Thông tin liên hệ Nhà Bán HALANA 
Thông tin Email/ Số 
điện thoại đăng ký 

của nhà bán 

Người ký hợp đồng, 
xác nhận đơn đặt 
hàng 
Quản lý tài khoản N/A 
Nhân viên kinh doanh 

Điều phối/ giao nhận Trần Nguyễn Kim 
Thủy 

Kho Vận N/A 
Bảo hành N/A 
Thanh toán Lê Thị Sương 

Phương Thức trao đổi Thông tin: 
Mọi thông báo và các thông tin liên lạc cần thiết theo Hợp Đồng này sẽ chỉ có hiệu lực khi được lập thành 
văn bản (kể cả bằng fax, e-mail hoặc các phương thức khác) và được coi là đã truyền đạt hợp lệ cho phía 
bên kia, nếu: 
- Bằng thư giao trực tiếp thì ngay sau khi có ký nhận. 
- Nếu bằng thư bảo đảm thì sau 01 ngày kể từ ngày gửi được bưu điện xác nhận. 
- Nếu bằng fax hoặc email thì được xác nhận là fax/email đã được gửi. 
Thư từ trao đổi giữa các Bên sẽ được gửi đến địa chỉ quy định ở phần đầu của Hợp Đồng này. Các Bên có 
quyền thay đổi địa chỉ liên hệ nhưng phải đảm bảo đã thông báo bằng văn bản cho Bên kia 
về việc thay đổi đó. 

Thỏa Thuận 
Bằng việc kí kết Phụ lục này, Nhà Bán đồng ý với Thông tin trao đổi mà hai bên đưa ra; 
Việc sửa đổi hoặc bổ sung Phụ lục này (nếu có) sẽ được thông báo bằng Văn bản hoặc qua Email đến cho 
Nhà Bán trước khi chính thức thực thi 14 (mười bốn) ngày. Nhà Bán đồng ý và xác nhận có trách nhiệm 
nhận biết và phê duyệt các nội dung điều chỉnh. Việc Nhà Bán tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ do 
HALANA cung cấp sau thời hạn trên xem như là đã xác nhận sự điều chỉnh của Phụ lục. 
Nếu Nhà Bán không đồng ý với các nội dung điều chỉnh do HALANA đề nghị, Nhà Bán có quyền chấm 
dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 10 của Hợp Đồng này, đồng thời ngay lập tức ngưng sử dụng các 
Dịch vụ do HALANA cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn việc niêm yết và bán hàng trên website . 
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(Ký tên, đóng dấu) 

Đại diện 
CÔNG TY CỔ PHẦN HALANA 
(Ký tên, đóng dấu) 

Đại diện 
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