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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG

MINH TRIẾT
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Hợp Đồng Số: …-…/HĐ/20...

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
******
Tp.HCM, Ngày … tháng … năm 20…

HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ
QUẢN LÝ TÊN MIỀN
I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
1. Tổ chức / Đơn vị / Cá nhân:
........................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................
........................................................................................................................
Số điện thoại: ................................. Fax: .........................................................
Mã số thuế: .................................... Website: ...................................................
2. Người đại diện hợp đồng:
........................................................................................................................
CMND Số: ...................................... Chức vụ: ...................................................
Điện thoại liên hệ: ........................... Email: .......................................................

II. ĐƠN VỊ THI CÔNG HỆ THỐNG
- Công Ty TNHH MTV Quản Trị Mạng – MINH TRIẾT
Trụ Sở Chính: 392/18/11 Cao Thắng P12 Q10 Tp.HCM Việt Nam
ĐT: (08)38.627.526 – 01.666666.933
Giấy phép kinh doanh - Mã số thuế: 0309519062
Website: http://www.adonlead.com
- Đại diện: (ông) PHAN MINH TRIẾT
Chức vụ: Chủ Tịch Công Ty
Email: webmaster@adonlead.com
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III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÊN MIỀN
Tên miền sử dụng
Phí khởi tạo
Phí bảo trì
Phí DNS
STT
1
2
3
4
5
6

Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Tên miền viết đầy đủ

Số năm

TỔNG CỘNG

Giá tiền
VND
VND
VND
VND
VND
VND
VND

IV. THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG
1. Bên A: Khách Hàng
- Sở hữu tên miền vào mục đích lành mạnh.
- Tự do quản lý các thông tin liên quan đến tên miền.
- Không sử dụng tên miền để đăng và lưu trữ những nội dung thông tin, sản phẩm
và hình ảnh trái phép liên quan đến : chính trị, tôn giáo, sex …
- Chịu trách nhiệm về nội dung tên miền theo quy định thông tin văn hóa của Bộ Văn
Hóa Thông Tin nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Thanh toán kinh phí hợp đồng.
- Khách hàng chấp nhận mọi điều khoản cập nhật trên website: www.adonlead.com
2. Bên B: Công Ty TNHH MTV Quản Trị Mạng – MINH TRIẾT
Đại diện: Ông. Phan Minh Triết
- Nhận kinh phí hợp đồng.
- Đảm bảo quyền sở hữu tên miền cho khách hàng.
- Thực hiện đúng điều khoản về quy định bảo hành.
3. Quy định bảo hành
- Bên thi công hệ thống có nhiệm vụ tìm hiểu và khắc phục mọi sự cố liên quan đến
mặt kỹ thuật hệ thống trong vòng 24h kể từ lúc nhận được thông báo sự cố.
- Đảm bảo tên miền hoạt động trên mạng 24/24.
- Thời hạn bảo hành: bảo hành vĩnh viễn, tư vấn kỹ thuật 24/24.
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4. Thời gian thi công
- Chậm nhất là sau 1 ngày làm việc kể từ khi quý khách hàng hoàn tất thanh toán
hợp đồng.
5. Quy định chấm dứt hợp đồng
- Một trong 2 bên có quyền chấm dứt hợp đồng với lý do rõ ràng.
- Cam kết hoàn đầy đủ tiền cho khách hàng trong vòng 48 giờ, bên thi công chỉ giữ
lại 80.000 VNĐ lệ phí hợp đồng và thêm phí bưu điện ban đầu (nếu có). Sau thời hạn
48 giờ, bên thi công sẽ không có trách nhiệm hoàn lại tiền cho khách hàng.
- Tên miền sẽ vẫn hoạt động nếu hủy hợp đồng ngoài thời hạn 48 giờ và tên miền chỉ
hết hiệu lực khi hết thời gian đăng ký sử dụng ban đầu.

V. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG – HÌNH THỨC THANH TOÁN
1. Giá trị hợp đồng
STT
1

LOẠI DỊCH VỤ

TỔNG

Đăng ký sử dụng tên miền

_________ VND

TỔNG CỘNG

_________ VND

(Chưa VAT)
- Việc sử dụng hợp đồng tính từ ngày ......... tháng ......... năm 20…
Đến ngày ......... tháng ......... năm 20…
2. Biên nhận hợp đồng
Ký nhận:

Số tiền:

Số tiền bằng chữ:
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VI. HỢP ĐỒNG ĐƯỢC KÝ TRÊN CƠ SỞ TỰ NGUYỆN GIỮA A VÀ B
Bên B: Chủ Tịch Công Ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên A: Khách hàng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Minh Triết

……………………………….
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