HENKEL VIETNAM STANDARD TERMS OF SUPPLY
CÁC ĐIỀU KHOẢN CUNG CẤP TIÊU CHUẨN CỦA HENKEL VIỆT NAM
1.

Definitions/ Định nghĩa
In these Terms and in any contract applying these Terms, unless the context requires otherwise:
Trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác, trong Các Điều Khoản này và trong bất kỳ hợp đồng nào áp
dụng Các Điều Khoản này:
(a)

“Affiliates” means an entity or natural person (i) which is directly or indirectly
controlled by a Party; (ii) which directly or indirectly controls a Party; (iii) which is
directly or indirectly controlled with a Party; (iv) of which a Party or any other Affiliates
owns or has a beneficial interest in 20% or more of the issued share capital or 20% or
more of its capital assets; or (v) which is the successor in title or assign of the entity or
natural person referred to in the preceding;
“Bên Liên Kết” nghĩa là một tổ chức hoặc thể nhân (i) được kiểm soát trực tiếp hoặc
gián tiếp bởi một Bên; (ii) trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát một Bên; (iii) được kiểm
soát trực tiếp hoặc gián tiếp với một Bên; (iv) mà một Bên hoặc bất kỳ Bên Liên kết
khác nào sở hữu hoặc có lợi ích được hưởng từ 20% vốn cổ phần đã phát hành trở lên
hoặc tài sản vốn từ 20% trở lên; hoặc (v) là người kế thừa trên danh nghĩa hoặc theo
chỉ định của chủ thể hoặc thể nhân được đề cập ở nội dung trên;

(b)

“Applicable Laws” means any local, state, provincial, territorial, national or federal
laws, any local privacy, and protection of personal data laws, Relevant Personal Data
Protection Laws (as defined below), legislation, statutes, regulations, rules, treaties, and
orders of a government agency which are applicable in the jurisdiction(s) where the
Contract shall be performed and used and which relate to a Party’s rights or obligations
under the Contract;
“Luật Áp Dụng” nghĩa là bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, tỉnh thành, lãnh thổ, quốc
gia hoặc liên bang, bất kỳ luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân địa phương,
Pháp Luật Liên Quan Đến Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân (như được định nghĩa dưới đây),
luật pháp, các quy chế, các quy định, các quy tắc, các hiệp ước và lệnh của một cơ quan
chính phủ được áp dụng tại (các) lãnh thổ quốc gia nơi Hợp Đồng được thực hiện và
sử dụng và có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của một Bên theo Hợp Đồng;

(c)

“Business Day” means a day other than a Saturday or Sunday or public holiday in
Vietnam on which commercial banks are open for general retail business;

“Ngày Làm Việc” nghĩa là một ngày không phải là ngày Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hoặc
ngày lễ ở Việt Nam mà các ngân hàng thương mại mở cửa cho các giao dịch hoạt động
thông thường;
(d)

“Claim” means any claim, demand, action, suit or proceeding for damages, injunctive
relief, specific performance or any other remedy, whether by original claim,
counterclaim or otherwise whether known or unknown at the time of this Contract,
whether presently in contemplation of the parties or not;
“Khiếu Nại” nghĩa là bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, hành động, khởi kiện hoặc tiến hành
tố tụng đối với các thiệt hại, biện pháp ngăn chặn, hành động cụ thể hoặc bất kỳ biện
pháp khắc phục nào khác, cho dù đó là yêu cầu ban đầu, yêu cầu phản tố hay theo hình
thức khác vào thời điểm của Hợp Đồng này dù là đã biết hay chưa biết, bất kể hiện tại
các bên có dự tính hay không;

(e)

“Confidential Information” means the business or technical information disclosed by
either Party to the other Party, including, without limitation, information relating to a
Party’s production plans, customers, sellers, suppliers, designs, costs, products and
services, pricing, finances, marketing plans, operations, business opportunities,
personnel, research, and development. Without limiting the preceding, the existence of
any Contract, documents, materials and these Terms are Confidential Information of
both the Supplier and the Customer;
“Thông Tin Bảo Mật” nghĩa là thông tin kinh doanh hoặc thông tin kỹ thuật được một
Bên tiết lộ cho Bên còn lại, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thông tin liên quan đến
kế hoạch sản xuất, khách hàng, bên bán, nhà cung cấp, thiết kế, chi phí, sản phẩm và
dịch vụ, giá cả, tài chính, kế hoạch tiếp thị, điều hành, cơ hội kinh doanh, nhân sự,
nghiên cứu và sự phát triển của một Bên. Bất kể các thông tin kể trên, sự tồn tại của
bất kỳ Hợp Đồng, tài liệu, tư liệu nào và Các Điều Khoản này là Thông Tin Bảo Mật
của cả Nhà Cung Cấp và Khách Hàng;

(f)

“Consequential Loss” means loss or damage, whether direct or indirect, such as,
among other things, loss of profits, loss of revenue, loss of production, liabilities in
respect of third parties (whether contractual or not), loss of anticipated savings or
business, pure economic loss, loss of opportunity and any form of consequential,
special, indirect, punitive or exemplary loss or damages, whether or not a party was
advised of the possibility of such loss or damage;
“Tổn Thất Do Nhân Quả” nghĩa là tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp,
chẳng hạn như trong các trường hợp khác, thất thoát lợi nhuận, thiệt hại doanh thu,
mất khả năng sản xuất, trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba (cho dù có giao kết hợp
đồng hay không), mất các khoản thu dự kiến hoặc mất các khoản kinh doanh dự kiến,
tổn thất kinh tế thuần túy, đánh mất cơ hội và bất kỳ hình thức tổn thất hoặc thiệt hại

mang tính chất nhân quả, đặc biệt, gián tiếp, tổn thất hoặc thiệt hại có tính chất trừng
phạt hoặc răn đe làm gương, dù cho một bên có được thông báo về khả năng xảy ra tổn
thất hoặc thiệt hại đó hay không;
(g)

“Contract” means the contract between the Supplier and the Customer for or
concerning the sale and purchase of Goods, and includes these Terms together with the
Supply Agreement;
“Hợp Đồng” nghĩa là hợp đồng giữa Nhà Cung Cấp và Khách Hàng về việc hoặc liên
quan đến việc mua bán Hàng Hóa và bao gồm Các Điều Khoản này cùng với Hợp Đồng
Cung Cấp;

(h)

“Customer” means the entity or natural person to whom Goods are supplied by the
Supplier or who is named as the purchaser in the relevant order form or sales invoice,
and its successors;
“Khách Hàng” nghĩa là tổ chức hoặc thể nhân, những chủ thể mà Hàng Hóa được
cung cấp bởi Nhà Cung Cấp hoặc người được đứng tên là người mua trong đơn đặt
hàng hoặc hóa đơn bán hàng có liên quan, và những người kế thừa họ;

(i)

“Delivery Note” means the minutes entered between the representative of the Supplier
and the representative of the Customer to record and acknowledge the delivery of
Goods;
“Phiếu Giao Hàng” nghĩa là biên bản được lập giữa người đại diện của Nhà Cung
Cấp và người đại diện của Khách Hàng để ghi nhận và thừa nhận việc giao nhận Hàng
Hóa;

(j)

“Entity” means entity of each Party who will have access to, or process Personal Data
for the Purpose and of accomplishing the purpose(s) of the Contract;
“Đơn Vị” nghĩa là đơn vị của mỗi Bên sẽ truy cập vào, hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân
cho Mục Đích và để hoàn thành (các) mục tiêu của Hợp Đồng;

(k)

“Force Majeure Event” has the meaning given to the term in Clause 14.1;
“Sự Kiện Bất Khả Kháng” được định nghĩa theo Điều 14.1;

(l)

“Personal Data” means any personal information and personal data relating to any
identifiable individuals, whether available and collected in written, oral, electronic,
photographic and other forms, whether or not such information is expressly stated to be
confidential or marked as such;

“Dữ Liệu Cá Nhân” nghĩa là bất kỳ thông tin cá nhân và dữ liệu cá nhân liên quan
đến xác thực cá nhân, cho dù có sẵn và được thu thập bằng văn bản, bằng miệng, điện
tử, hình ảnh và theo các hình thức khác, bất kể là thông tin này có được tuyên bố rõ
ràng là bảo mật hay được đánh dấu là bảo mật hay không;
(m)

“Purpose(s)” means the purpose(s) which is/are expressly communicated in writing
herein by one Party to the other Party to the Contract to collect and process the Personal
Data strictly and solely for the purpose(s) as mentioned above;
“(Các) Mục Đích” nghĩa là (các) mục đích mà một Bên đã trao đổi rõ ràng bằng văn
bản đến Bên còn lại của Hợp Đồng để thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân một cách
nghiêm ngặt và chỉ dành cho (các) mục đích như đã đề cập ở trên;

(n)

“Relevant Personal Data Protection Laws” means all applicable local and relevant
laws relating to the protection of Personal Data in each jurisdiction of performance of
the Contract;
“Pháp Luật Liên Quan Đến Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân” nghĩa là tất cả các luật áp
dụng của địa phương và pháp luật có liên quan, liên quan đến việc bảo vệ Dữ Liệu Cá
Nhân tại từng lãnh thổ nơi thực hiện Hợp Đồng;

(o)

“Goods” are the products being provided by the Supplier to the Customer under the
Contract and may include services. For these Terms, the Goods shall mean the Goods
in their entirety where delivery is not by installments or, where delivery is by
installments, each installment of the Goods;
“Hàng Hóa” nghĩa là các sản phẩm đang được Nhà Cung Cấp cung cấp cho Khách
Hàng theo Hợp Đồng và có thể bao gồm cả các dịch vụ. Đối với Các Điều Khoản này,
Hàng Hóa có nghĩa là toàn bộ Hàng Hóa được giao nếu không chia theo đợt giao hàng,
hoặc có nghĩa là mỗi đợt Hàng Hóa nếu giao hàng theo các đợt giao hàng;

(p)

“Goods Materials” means any materials prepared by the Supplier or on its behalf
which relate to the Goods and their development including, without limitation,
drawings, designs, samples, models, and similar items;
“Nguyên Vật Liệu Hàng Hóa” nghĩa là bất kỳ nguyên vật liệu nào do Nhà Cung Cấp
hoặc nhân danh Nhà Cung Cấp chuẩn bị có liên quan đến Hàng Hóa và sự phát triển
của Hàng Hóa, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bản vẽ, các thiết kế, các mẫu thử,
các mô hình và các mục tương tự;

(q)

“Intellectual Property Rights” means patents, utility models, rights to inventions,
copyright and related rights, moral rights, trademarks, and service marks, business
names and domain names, rights in get-up and trade dress, goodwill, and the right to
sue for passing off or unfair competition, rights in designs, rights in computer software,

database rights, rights to use, and protect the confidentiality of, confidential information
(including know-how and trade secrets) and all other intellectual property rights, in each
case whether registered or unregistered and including all applications and rights to apply
for and be granted, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, such
rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will
subsist now or in the future in any part of the world;
“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ” nghĩa là bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, các quyền đối
với sáng chế, bản quyền và các quyền liên quan, quyền nhân thân, nhãn hiệu và nhãn
hiệu dịch vụ, tên thương mại và tên miền, các quyền về bài trí và nhận diện thương mại,
lợi thế thương mại, và quyền khởi kiện đối với việc mạo nhận giả tạo hoặc cạnh tranh
không lành mạnh, các quyền trong thiết kế, các quyền trong phần mềm máy tính, các
quyền cơ sở dữ liệu, các quyền sử dụng và bảo vệ tính bảo mật của thông tin bảo mật
(bao gồm bí quyết và bí mật kinh doanh) và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác, trong
mỗi trường hợp như vậy cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký và bao gồm tất cả các
đơn đăng ký và quyền để đăng ký và được cấp, gia hạn hoặc mở rộng, và các quyền ưu
tiên khiếu nại từ các quyền đó và tất cả các quyền hoặc hình thức bảo vệ tương tự hoặc
tương đương mà được tồn tại hoặc sẽ tồn tại ở hiện tại hoặc trong tương lai ở bất kỳ
nơi nào trên thế giới;
(r)

“Inspection Company” means [Ho Chi Minh City Branch of Vinacontrol Group
Corporation (“VINACONTROL”), with its address at No. 80 Ba Huyen Thanh Quan
Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City], or another party as jointly appointed by
the Customer and the Supplier to appraise or define the specifications, quality and
quantity of the Goods when necessary or when a dispute arises on whether the Goods
supplied by the Supplier are compliant with the Specifications under the relevant Order
Acknowledgement;
“Công Ty Giám Định” nghĩa là [Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần
Tập đoàn Vinacontrol (“VINACONTROL”), có địa chỉ tại Số 80 Đường Bà Huyện
Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh], hoặc một bên khác do
Khách Hàng và Nhà Cung Cấp cùng chỉ định để thẩm định hoặc xác định các đặc điểm
kỹ thuật, chất lượng và số lượng Hàng Hóa khi cần thiết hoặc khi phát sinh tranh chấp
về việc Hàng Hóa do Nhà Cung Cấp cung cấp có tuân thủ hay không các Đặc Điểm Kỹ
Thuật trong Xác Nhận Đơn Hàng có liên quan;

(s)

“Loss” means any damage, loss, cost, expense or liability incurred by an entity or
natural person or arising from any claim, action, proceedings or demand made against
the entity or natural person, however arising and whether present or future, fixed or
ascertained, actual or contingent and includes Consequential Loss;
“Tổn Thất” nghĩa là bất kỳ thiệt hại, tổn thất, chi phí, các khoản chi hoặc trách nhiệm
pháp lý mà một tổ chức hoặc thể nhân phải gánh chịu hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu

nại, hành động, thủ tục tố tụng hoặc yêu cầu nào chống lại tổ chức hoặc thể nhân, tuy
nhiên phát sinh và dù cho ở hiện tại hay tương lai, được khắc phục hay được xác định,
thực tế hoặc ngẫu nhiên và bao gồm cả Tổn Thất Do Nhân Quả;
(t)

“Order Acknowledgement” means a document which indicates the Supplier’s
acceptance of the request(s) set out in the Customer’s Purchase Order;
“Xác Nhận Đơn Hàng” nghĩa là tài liệu thể hiện Nhà Cung Cấp chấp nhận (các) yêu
cầu được nêu trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng;

(u)

“Point of Delivery” means the agreed location as indicated in the Order
Acknowledgement where the delivery of Goods shall take place;
“Địa Điểm Giao Hàng” nghĩa là địa điểm giao Hàng Hóa đã thỏa thuận như được đưa
ra tại Xác Nhận Đơn Hàng;

(v)

“Purchase Order” means an offer by the Customer to buy the Goods from the Supplier
that are identified and described in such Purchase Order;
“Đơn Đặt Hàng” nghĩa là một đề nghị của Khách Hàng để mua Hàng Hóa từ Nhà
Cung Cấp được xác định và mô tả trong Đơn Đặt Hàng đó;

(w)

“Specifications” means the Goods’ specifications in material respects that are agreed
between the Supplier and the Customer as reflected in a Contract and/or an Order
Acknowledgment. Any stated dimension or weight set out in the Specifications is an
estimate only;
“Đặc Điểm Kỹ Thuật” nghĩa là các đặc điểm kỹ thuật chuyên biệt của Hàng Hóa được
thỏa thuận giữa Nhà Cung Cấp và Khách Hàng, được phản ánh trong Hợp đồng
và/hoặc Xác Nhận Đơn Hàng. Mọi kích thước hoặc trọng lượng đã nêu trong Đặc Điểm
Kỹ Thuật chỉ là ước tính;

(x)

“Personal Data” means any personal information and personal data relating to any
identifiable individuals, whether available and collected in written, oral, electronic,
photographic and other forms, whether or not such information is expressly stated to be
confidential or marked as such;
“Dữ Liệu Cá Nhân” nghĩa là bất kỳ thông tin cá nhân và dữ liệu cá nhân liên quan đến
xác thực cá nhân, cho dù có sẵn và được thu thập bằng văn bản, bằng miệng, điện tử,
hình ảnh và theo các hình thức khác, bất kể là thông tin này có được tuyên bố rõ ràng
là bảo mật hay được đánh dấu là bảo mật hay không;

(y)

“Supplier” means Henkel Adhesive Technologies Vietnam Co., Ltd., a company
established and operating under Vietnam laws, having the Enterprise Registration
Certificate No. 3600450091 issued by the Department of Planning and Investment of

Dong Nai Province for the first issuance on 16 December 1999 and located at No. 7,
Road 9A, Bien Hoa Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam; and
its successors;
“Nhà Cung Cấp” nghĩa là Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam,
một công ty được thành lập và đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có Giấy Chứng
Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 3600450091 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng
Nai cấp lần đầu ngày 16 tháng 12 năm 1999 và đặt tại Số 7, Đường 9A, Khu Công
nghiệp Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam; và những người kế
thừa;
(z)

“Supply Agreement” means the supply agreement between the Supplier and the
Customer for or concerning the sale and purchase of Goods; and
“Hợp Đồng Cung Cấp” có nghĩa là hợp đồng cung cấp giữa Nhà Cung Cấp và Khách
Hàng về hoặc liên quan đến việc mua bán Hàng Hóa; và

(aa)

“Terms” means these standard terms of supply.
“Các Điều Khoản” nghĩa là các điều khoản cung cấp tiêu chuẩn này.

2.

General/ Tổng quan

2.1.

These Terms and the Supply Agreement govern all orders, supplies, and related dealings
between the Supplier and the Customer (starting now referred to as collectively the “Parties”
and individually the “Party”) concerning the sale and purchase of Goods. These Terms and the
Supply Agreement supersedes all previous communications between the Parties and overrides
all terms to the contrary, including any different or additional terms specified in the Customer’s
order, unless expressly agreed to in writing by the Supplier. In case the Supply Agreement
differs from these Terms, the former will prevail to the extent of any inconsistency.
Các Điều Khoản này và Hợp Đồng Cung Cấp điều chỉnh tất cả các đơn đặt hàng, cung ứng và
các giao dịch liên quan giữa Nhà Cung Cấp và Khách Hàng (từ giờ được gọi chung là “Các
Bên” và gọi riêng là “Bên”) liên quan đến việc mua bán Hàng Hóa. Trừ khi được Nhà Cung
Cấp đồng ý rõ ràng bằng văn bản, Các Điều Khoản này và Hợp Đồng Cung Cấp thay thế tất
cả các trao đổi trước đó giữa Các Bên và thay thế tất cả các điều khoản mâu thuẫn, bao gồm
bất kỳ điều khoản khác biệt hoặc điều khoản bổ sung được quy định chi tiết trong đơn đặt hàng
của Khách Hàng. Nếu Hợp Đồng Cung Cấp khác với Các Điều Khoản này, Hợp Đồng Cung
Cấp sẽ được ưu tiên áp dụng khi có bất kỳ sự mâu thuẫn nào.

2.2.

No other representations, warranties, terms, or conditions, whether express or implied, are
binding on the Supplier, except those agreed to in writing and signed by the Supplier, or those
implied by law and cannot be excluded by express agreement.

Trừ khi được đồng ý bằng văn bản và được ký bởi Nhà Cung Cấp, hoặc trừ khi pháp luật có
quy định và không thể loại trừ bằng việc quy định trong hợp đồng, không có bất kỳ tuyên bố,
bảo đảm, điều khoản hoặc điều kiện nào khác được ràng buộc Nhà Cung Cấp, dù là rõ ràng
hay ngụ ý.
2.3.

Notwithstanding the above, any special conditions specified by the Supplier on a quotation will,
to the extent they are inconsistent with these Terms, take precedence over the Contract.
Bất kể các quy định nêu trên, bất kỳ điều kiện đặc biệt nào được Nhà Cung Cấp quy định trong
bảng báo giá sẽ được ưu tiên áp dụng hơn Hợp Đồng, nếu các quy định đó trái với Các Điều
Khoản này.

2.4.

If any of these Terms is invalid, it will be read down to the extent necessary to make it valid or,
if that is not possible, severed from these Terms without affecting any other terms.
Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Khoản này vô hiệu, điều khoản đó sẽ được diễn
giải trong phạm vi cần thiết để trở nên có hiệu lực, hoặc nếu việc này là không thể, điều khoản
vô hiệu đó đó sẽ bị loại bỏ mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại.

2.5.

By placing an order or accepting delivery of Goods, the Customer is deemed to have agreed to
be bound by these Terms and the Contract.
Bằng việc đặt hàng hoặc chấp nhận việc giao Hàng Hóa, Khách Hàng được xem là đã đồng ý
ràng buộc bởi Các Điều Khoản này và Hợp Đồng.

2.6.

If the Affiliate of the Customer place orders under the Supply Agreement and these Terms, the
Customer must ensure that each Customer Affiliate complies with these Terms and this Contract
insofar as they apply to the Customer and Customer is responsible for each act or omission of
Customer Affiliate as if that act or omission were an act or omission of Customer under the
Contract.
Nếu Bên Liên Kết của Khách Hàng đặt hàng theo Hợp Đồng Cung Cấp và Các Điều Khoản
này, Khách Hàng phải đảm bảo rằng mỗi Bên Liên Kết của Khách Hàng tuân thủ Các Điều
Khoản này và Hợp Đồng trong phạm vi các điều khoản đó được áp dụng cho Khách Hàng và
Khách Hàng chịu trách nhiệm về mỗi một hành động hoặc mỗi một thiếu sót của Bên Liên Kết
của Khách Hàng như thể hành động đó hoặc thiếu sót đó là một hành động hoặc thiếu sót của
Khách Hàng theo Hợp Đồng.

3.

Orders/ Đơn Đặt Hàng

3.1.

The Customer shall place its order for Goods by sending the Supplier a Purchase Order
presenting its offer to buy the Goods of the Supplier. The Supplier shall express its acceptance
of such offer by issuing an Order Acknowledgement.

Khách Hàng sẽ đặt mua Hàng Hóa bằng cách gửi cho Nhà Cung Cấp một Đơn Đặt Hàng thể
hiện việc đề nghị mua Hàng Hóa của Nhà Cung Cấp. Nhà Cung Cấp sẽ thể hiện việc chấp nhận
đề nghị đó bằng cách ban hành một Xác Nhận Đơn Hàng.
3.2.

Any quotation issued by the Supplier and/or Purchase Order issued by the Customer shall not
constitute a Contract unless and until the Supplier has issued an Order Acknowledgement to the
Customer following a Purchase Order. A Contract between the Supplier and the Customer shall
come into existence at the time and on the date when the Supplier issues the Order
Acknowledgement. The Supplier shall be under no liability whatsoever to the Customer for any
Loss, injury or damage (including consequential loss, injury or damage) suffered or caused as a
result of or arising out of any act or omission (whether negligent or otherwise) by the Supplier,
its servants or agents or any other person in any way related to or arising out of a quotation or
the issuance of a Purchase Order.
Bất kỳ bảng báo giá nào được ban hành bởi Nhà Cung Cấp và/hoặc Đơn Đặt Hàng nào được
ban hành bởi Khách Hàng sẽ không cấu thành một Hợp Đồng trừ khi và cho đến khi Nhà Cung
Cấp ban hành một Xác Nhận Đơn Hàng đến Khách Hàng cùng với Đơn Đặt Hàng. Một Hợp
Đồng giữa Nhà Cung Cấp và Khách Hàng sẽ tồn tại vào thời điểm và tại ngày mà Nhà Cung
Cấp ban hành Xác Nhận Đơn Hàng. Nhà Cung Cấp sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý
nào đối với Khách Hàng về bất kỳ Tổn Thất, mất mát hoặc thiệt hại nào (bao gồm cả tổn thất,
mất mát hoặc thiệt hại mang tính nhân quả) phải gánh chịu hoặc được gây ra như là kết quả
của hoặc phát sinh từ bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào (dù là sơ suất hay hình thức nào
khác) bởi Nhà Cung Cấp, nhân viên hoặc đại lý của Nhà Cung Cấp hoặc bất kỳ người nào khác
dưới bất kỳ cách thức nào có liên quan đến hoặc phát sinh từ bảng báo giá hoặc từ việc ban
hành Đơn Đặt Hàng.

3.3.

Upon the Supplier’s issuance of the Order Acknowledgement, any amendments to or
cancellation of an Order can be made only with the Supplier’s written consent and upon the
terms that will compensate the Supplier against Loss. The Customer shall be liable for any costs,
expenses, and liabilities incurred in connection with any such cancellation or amendments.
Sau khi Nhà Cung Cấp ban hành Xác Nhận Đơn Hàng, bất kỳ sửa đổi hoặc hủy bỏ Đơn Đặt
Hàng chỉ có thể được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà Cung Cấp cùng với các
điều khoản bồi thường Tổn Thất cho Nhà Cung Cấp. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm cho mọi
khoản phí, chi phí và nghĩa vụ phát sinh liên quan đến bất kỳ việc hủy bỏ hoặc sửa đổi như vậy.

3.4.

The Customer must take delivery of, and pay for, all Goods obtained for or held at the
Customer’s request.
Khách Hàng phải nhận Hàng Hóa và thanh toán cho tất cả Hàng Hóa có được hoặc được đặt
theo yêu cầu của Khách Hàng.

3.5.

The Customer acknowledges that any description of the Goods is given by way of identification
only. No order placed under these Terms constitutes a sale by description or sale by sample. All

performance figures, descriptions, drawings, and samples of Goods are approximations, only
intended for guidance purposes. The Supplier shall not be liable for their accuracy, and they
shall not form part of the Contract.
Khách Hàng thừa nhận rằng bất kỳ mô tả về Hàng Hóa được đưa ra chỉ dành cho việc nhận
diện Hàng Hóa. Không có đơn hàng nào được đặt theo Các Điều Khoản này cấu thành việc
bán hàng theo mô tả hoặc bán hàng theo mẫu. Tất cả các chỉ số hiệu suất, mô tả, bản vẽ và mẫu
Hàng Hóa đều là ước tính, chỉ nhằm mục đích hướng dẫn. Nhà Cung Cấp sẽ không chịu trách
nhiệm về tính chính xác của các thông tin này và các thông tin này sẽ không phải là một phần
của Hợp đồng.
4.

Prices & Taxes/ Giá & Thuế

4.1.

The purchase price of Goods will be the amount quoted by the Supplier to the Customer in
writing that is subsequently included in an order for Goods that has been accepted by the
Supplier or, where no price has been quoted, the price as specified in the Supplier’s current price
list (“Purchase Price”). The Supplier may vary any prices quoted before any order being
accepted (in which case the Customer may elect to order the Goods at the varied price or cancel
their order).
Giá mua Hàng Hóa sẽ là số tiền được Nhà Cung Cấp báo giá cho Khách Hàng bằng văn bản,
sau đó, được đưa vào đơn đặt hàng khi Hàng Hóa đã được Nhà Cung Cấp chấp nhận, hoặc nếu
chưa đưa ra mức giá thì sẽ là giá đã được quy định chi tiết theo bảng giá hiện tại của Nhà Cung
Cấp (“Giá Mua”). Nhà Cung Cấp có thể thay đổi mức giá đã báo trước khi đơn hàng được
chấp nhận (theo đó, Khách Hàng có thể lựa chọn đặt Hàng Hóa với mức giá đã thay đổi hoặc
hủy đơn đặt hàng đó).

4.2.

The consideration for any supply made by the Supplier to the Customer, including the Purchase
Price, excludes VAT (unless otherwise specified) and other applicable duties and taxes which
must be paid by the Customer at the same time and in the same manner as the consideration.
Việc xem xét bất kỳ sự cung cấp nào được thực hiện bởi Nhà Cung Cấp đến Khách Hàng, bao
gồm cả Giá Mua, là không bao gồm thuế GTGT (trừ khi có quy định khác) và các nghĩa vụ và
thuế khác được áp dụng phải được Khách Hàng thanh toán tại thời điểm đó và đồng thời với
việc xem xét này.

4.3.

Any payments made by the Supplier to the Customer are subject to any withholding tax required
by law.
Bất kỳ khoản thanh toán nào được Nhà Cung Cấp thực hiện thanh toán cho Khách Hàng được
tùy thuộc vào các khoản thuế được khấu trừ, giữ lại nếu pháp luật yêu cầu.

4.4.

Any rebates, discounts, or reductions calculated by reference to consideration must be calculated
excluding any amount in respect of VAT.

Bất kỳ khoản giảm giá, chiết khấu hoặc hạ giá nào được tính tham khảo thì phải được tính theo
số tiền chưa có thuế GTGT.
4.5.

Where payment is made by credit card, the Supplier may charge an administration fee.
Nhà Cung Cấp có thể tính phí quản lí thẻ trong trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng.

4.6.

Any increase in the cost of supply of the Goods before delivery will be paid by the Customer
(but only to the extent such increase is reasonable and reflects the actual cost of supply).
Bất kỳ khoản tăng giá nào trong chi phí cung cấp Hàng Hóa trước khi giao hàng sẽ được Khách
Hàng thanh toán (nhưng chỉ trong phạm vi việc tăng giá đó là hợp lý và phản ánh đúng chi phí
cung cấp trên thực tế).

4.7.

The Supplier may vary the Purchase Price of future Purchase Orders not yet accepted by the
Supplier by giving written notice of variation to the Customer.
Nhà Cung Cấp có thể thay đổi Giá Mua của các Đơn Đặt Hàng sắp tới mà chưa được Nhà
Cung Cấp chấp nhận bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về việc thay đổi đó cho Khách
Hàng.

5.

Credit Checks/ Kiếm Tra Tín Dụng
The Customer authorises and consents to the Supplier obtaining credit information about it from
a Vietnam credit rating agency and supplying information to a collection agency for commercial
credit related or credit guarantee purposes or for ongoing credit management of the Customer’s
account, including collecting payments. If necessary, upon the request of the Supplier, the
Customer will supply information and consents necessary for a Vietnam credit rating agency to
create a report on the credit worthiness of the Customer.
Khách Hàng ủy quyền và đồng ý cho Nhà Cung Cấp lấy thông tin tín dụng về Khách Hàng từ
một tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm Việt Nam và cung cấp thông tin cho đơn vị thu hồi nợ liên
quan đến tín dụng thương mại hoặc bảo lãnh tín dụng hoặc để quản lý tín dụng hiện có của tài
khoản của Khách Hàng, bao gồm cả việc thu hồi các khoản thanh toán. Nếu cần thiết, theo yêu
cầu của Nhà Cung Cấp, Khách Hàng sẽ cung cấp thông tin và sự đồng ý cần thiết để tổ chức
đánh giá hệ số tín nhiệm Việt Nam lập báo cáo về mức độ tín nhiệm của Khách Hàng.

6.

Terms of Payment/ Điều Khoản Thanh Toán

6.1.

Customer must pay the Supplier for Goods in full in advance or upon receipt of the Goods unless
otherwise agreed in writing.

Khách hàng phải thanh toán cho Nhà Cung Cấp đầy đủ tiền Hàng Hóa vào trước hoặc ngay
khi nhận Hàng Hóa, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản.
6.2.

Suppose the Customer fails to make payment to the Supplier on time per the Contract. In that
case, the Customer shall be obliged, in addition to continuing to perform such payment
obligations, to pay the Supplier the late payment interest of 0.05% per day on the total
outstanding amount, calculated from the payment due date to the date that the Customer makes
the payment.
Giả sử Khách Hàng không thanh toán cho Nhà Cung Cấp đúng hạn theo Hợp Đồng. Trong
trường hợp này, ngoài việc tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ thanh toán này, Khách Hàng có
nghĩa vụ thanh toán cho Nhà Cung Cấp khoản lãi chậm thanh toán là 0,05% trên mỗi ngày trên
tổng số tiền chưa thanh toán, được tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày Khách Hàng
thực hiện việc thanh toán.
Besides, the Supplier may take any or all of the following actions:
Bên cạnh đó, Nhà Cung Cấp có thể thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:
(a)

suspend delivery of Goods that are the subject of the Contract or any other Goods until
payment is made in full;
tạm ngừng việc giao Hàng Hóa theo Hợp đồng hoặc bất kỳ Hàng Hóa nào khác cho
đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ;

(b)

review and amend the terms of payment for future orders by the Customer; or
rà soát và sửa đổi các điều khoản thanh toán cho các đơn đặt hàng trong tương lai của
Khách Hàng; hoặc

(c)

withdraw its credit facility to the Customer.
rút hạn mức tín dụng của Khách Hàng.

7.

Delivery/ Giao Hàng

7.1.

Under these Terms, “delivery” occurs when the Customer takes delivery of the Goods
personally or through its agent or contractor including when the Supplier delivers the Goods to
a carrier engaged on behalf of the Customer for delivery or, where the Goods are to be collected,
when the Supplier notifies the Customer that the Goods are ready for collection.
Theo Các Điều Khoản này, “giao hàng” xảy ra khi Khách Hàng tự nhận Hàng Hóa hoặc thông
qua đại lý hoặc nhà thầu của Khách Hàng bao gồm cả khi Nhà Cung Cấp giao Hàng Hóa cho
người vận chuyển được thay mặt cho Khách Hàng nhận hàng hoặc, đối với Hàng Hóa sẽ được

nhận, “giao hàng” xảy ra khi Nhà Cung Cấp thông báo đến Khách Hàng rằng Hàng Hóa đã
sẵn sàng để nhận.
7.2.

Unless agreed otherwise by the Parties, delivery will be Ex-work (Henkel Vietnam plant)
Incoterms® 2020, and shall take place at the Point of delivery stated in the relevant Order
Acknowledgement. The Customer must take delivery of the Goods within 5 Business Days of
being notified that the Goods are ready for delivery (“Collection Date”) (“Notice of Delivery”).
Trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, việc giao hàng sẽ theo điều kiện Ex-work (nhà máy Henkel
Việt Nam) của Incoterms® 2020 và sẽ được đưa đến Địa Điểm Giao Hàng đã được nêu trong
Xác Nhận Đơn Hàng có liên quan. Khách Hàng phải nhận Hàng Hóa trong vòng 5 Ngày Làm
Việc kể từ khi được thông báo rằng Hàng Hóa đã sẵn sàng để giao nhận (“Ngày Nhận Hàng”)
(“Phiếu Giao Hàng”).

7.3.

If the Customer causes any delay in taking delivery:
Nếu Khách Hàng chậm trễ trong việc nhận hàng thì:
(a)

the Goods are deemed to have been delivered to the Customer on the Collection Date
and thereafter the Supplier holds the Goods as bailee for the Customer and the Customer
is liable for the cost of storing the Goods beyond the Collection Date;
Hàng Hóa được coi là đã được giao cho Khách Hàng vào Ngày Nhận Hàng và sau đó
Nhà Cung Cấp giữ Hàng Hóa như là người giữ hàng cho Khách Hàng và Khách Hàng
phải chịu chi phí lưu giữ Hàng Hóa sau Ngày Nhận Hàng;

(b)

risks in the Goods shall pass on to the Customer on completion of delivery; and
Các rủi ro của Hàng Hóa sẽ chuyển cho Khách Hàng sau khi hoàn tất việc giao hàng;
và

(c)

if ten (10) Business Days after the Supplier giving Notice of Delivery to the Customer
however the Customer has not accepted the delivery of Goods, the Customer shall be
deemed as illegitimately unilaterally terminating the Contract. In such case, the Supplier
may resell or otherwise dispose of part, or all of the Goods and the Customer shall
compensate the Supplier for any Losses arising from such unilateral termination by the
Customer.
Nếu mười (10) Ngày Làm Việc sau khi Nhà Cung Cấp gửi Phiếu Giao Hàng cho Khách
Hàng nhưng Khách Hàng không chấp nhận việc giao Hàng Hóa, Khách Hàng sẽ được
coi là đơn phương chấm dứt Hợp Đồng không hợp pháp. Trong trường hợp này, Nhà
Cung Cấp có thể bán lại hoặc xử lý một phần hoặc toàn bộ Hàng Hóa theo hình thức
khác và Khách Hàng sẽ bồi thường cho Nhà Cung Cấp về bất kỳ Tổn Thất phát sinh từ
việc đơn phương chấm dứt của Khách Hàng.

7.4.

The Supplier reserves the rights to charge reasonable additional delivery fees concerning special
or expedited orders, or where an order is for less than the minimum quantity of Goods specified
by the Supplier from time to time.
Nhà Cung Cấp bảo lưu quyền tính phí giao hàng bổ sung hợp lý liên quan đến các đơn hàng
đặc biệt hoặc các đơn hàng cấp tốc, hoặc trong trường hợp đơn hàng ít hơn số lượng Hàng
Hóa tối thiểu do Nhà Cung Cấp quy định tại từng thời điểm.

7.5.

The Supplier will make reasonable efforts to arrange delivery of the Goods by the date for
delivery specified in the Purchase Order (“Delivery Date”), however the Delivery Date is an
estimate only and is not a condition of the Contract. The Customer will have no Claim against
the Supplier for any Loss caused by the failure to deliver by the Delivery Date.
Nhà Cung Cấp sẽ nỗ lực hợp lý để sắp xếp việc giao Hàng Hóa vào ngày giao hàng được quy
định trong Đơn Đặt Hàng (“Ngày Giao hàng”), tuy nhiên Ngày Giao hàng chỉ là ước tính và
không phải là một điều kiện của Hợp Đồng. Khách Hàng sẽ không có Khiếu Nại đối với Nhà
Cung Cấp về bất kỳ Tổn Thất do việc không giao hàng vào Ngày Giao hàng.

7.6.

Any delay in the delivery of the Goods shall not entitle the Customer to terminate or rescind a
Contract. Any delay exceeding thirty (30) Business Days shall be deemed as non-delivery for
which the Supplier’s liability shall be limited to, at the Supplier’s option, either delivering the
Goods within a reasonable time or issuing a credit note at the pro rata contract rate against any
invoice raised for such Goods. The Supplier shall not be liable to the Customer for any delay,
non-delivery, or failure to perform any of its obligations under a Contract as a result of a Force
Majeure Event.
Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao Hàng Hóa sẽ không cho phép Khách Hàng chấm dứt
hoặc hủy bỏ Hợp Đồng. Bất kỳ sự chậm trễ nào vượt quá ba mươi (30) Ngày Làm Việc sẽ được
coi là không giao hàng mà theo lựa chọn của Nhà Cung Cấp, trách nhiệm của Nhà Cung Cấp
sẽ giới hạn ở việc giao Hàng Hóa trong một thời gian hợp lý, hoặc phát hành chứng từ tín dụng
điều chỉnh giảm theo tỷ lệ hợp đồng tương ứng đối với Hàng Hóa đó trên hóa đơn. Nhà Cung
Cấp sẽ không chịu trách nhiệm với Khách Hàng về bất kỳ sự chậm trễ, không giao hàng hoặc
không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng là kết quả từ một Sự Kiện Bất
Khả Kháng.

7.7.

The Customer must provide any necessary particulars or instructions to the Supplier within a
reasonable time to enable the Supplier to complete the Customer’s order.
Khách Hàng phải cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết hoặc hướng dẫn cần thiết đến Nhà Cung
Cấp trong một thời gian hợp lý để Nhà Cung Cấp có thể hoàn thành đơn đặt hàng của Khách
Hàng.

7.8.

The Supplier may make instalment deliveries and each instalment delivery will be deemed to
be a separate Contract to which these Terms together with the Supply Agreement apply. Failure

by the Supplier to deliver any instalment will not entitle the Customer to cancel the balance of
the order.
Nhà Cung Cấp có thể chia các đợt giao hàng và mỗi đợt giao hàng sẽ được coi là một Hợp
Đồng độc lập để áp dụng Các Điều Khoản này cùng với Hợp Đồng Cung Cấp. Việc Nhà Cung
Cấp không giao bất kỳ đợt giao hàng nào cũng không cho phép Khách Hàng được hủy phần
còn lại của đơn đặt hàng.
8.

Inspections and Acceptance/ Kiểm Tra Và Chấp Nhận

8.1.

The delivery of Goods shall be deemed completed and Accepted upon both Parties signing the
Delivery Note.
Việc giao Hàng Hóa sẽ được coi là hoàn thành và Được Chấp Nhận khi cả hai Bên ký vào Phiếu
Giao hàng.

8.2.

Where there is an error during the delivery (including without limitation the delivery of Goods
not conforming to the Specifications, delay, non-delivery), the Customer shall orally notify the
Supplier and the carrier immediately which shall be followed by a notification in writing within
four (04) Business Days after the scheduled date of delivery. Failing such notice and subject to
any non-excludable condition implied by law, the Goods will be deemed to have been delivered
to and accepted by the Customer.
Trường hợp có lỗi trong quá trình giao hàng (bao gồm nhưng không giới hạn việc giao Hàng
Hóa không phù hợp với Đặc Điểm Kỹ Thuật, chậm trễ, không giao hàng), Khách Hàng phải
thông báo miệng cho Nhà Cung Cấp và nhà vận chuyển ngay lập tức, sau đó là thông báo bằng
văn bản trong vòng bốn (04) Ngày Làm Việc sau ngày giao hàng theo lịch trình. Nếu không
thông báo như vậy và phụ thuộc vào các điều kiện không được loại trừ mà pháp luật quy định,
Hàng Hóa sẽ được coi là đã được giao đến và được chấp nhận bởi Khách Hàng.

8.3.

Where the Parties disagree on whether the delivered Goods have conformed with the
Specifications, the Parties shall appoint the Inspection Company as the independent third party
to evaluate Goods. The losing Party shall bear the costs of such evaluation. The evaluation report
shall be legally binding and form the basis for the Parties’ subsequent actions under the Contract
provisions.
Trường hợp các Bên không đồng ý về việc Hàng Hóa được giao không phù hợp với Đặc Điểm
Kỹ Thuật, các Bên sẽ chỉ định Công ty Giám định là bên thứ ba độc lập để thẩm định Hàng
Hóa. Bên thua sẽ chịu chi phí cho việc thẩm định đó. Báo cáo thẩm định sẽ có giá trị pháp lý
ràng buộc và là cơ sở cho việc thực hiện các công việc tiếp theo của các Bên theo các điều
khoản của Hợp Đồng.

9.

Risk and Title/ Rủi Ro Và Quyền Sở Hữu

9.1.

The risk of Loss or damage to the Goods will pass to the Customer when the Customer takes
delivery of the Goods.
Rủi ro về Tổn Thất hoặc hư hỏng Hàng Hóa sẽ chuyển cho Khách Hàng khi Khách Hàng nhận
Hàng Hóa.

9.2.

The Customer must insure the Goods from the time that risk passes to the Customer against all
usual risks and, until the Supplier has been paid for them, and holds any moneys received from
any insurer relating to those Goods for the benefit of Supplier.
Khách Hàng phải bảo hiểm Hàng Hóa kể từ thời điểm rủi ro Hàng Hóa chuyển giao cho Khách
Hàng trước mọi rủi ro thông thường, cho đến khi Nhà Cung Cấp đã nhận được thanh toán Hàng
Hóa, và giữ lại mọi khoản tiền đã nhận được từ bất kỳ bên bảo hiểm liên quan đến Hàng Hóa
đó vì lợi ích của Nhà Cung Cấp.

9.3.

The Supplier retains title to the Goods, and title to the Goods does not pass from the Supplier to
the Customer, until the Customer pays in full all payable amounts, owing but not payable
amounts, or amounts that otherwise remain unpaid by the Customer to the Supplier on any
account at any time (“Amounts Owing”). This is so even if the Customer has taken possession
of the Goods.
Nhà Cung Cấp được bảo lưu quyền sở hữu đối với Hàng Hóa, và quyền sở hữu đối với Hàng
Hóa không được chuyển từ Nhà Cung Cấp cho Khách Hàng, cho đến khi Khách Hàng thanh
toán đầy đủ tất cả các khoản phải trả, số tiền còn nợ chưa trả hoặc số tiền mà Khách Hàng vẫn
chưa thanh toán cho Nhà Cung Cấp trên bất kỳ tài khoản nào tại bất kỳ thời điểm nào (“Khoản
Tiền Nợ”). Việc bảo lưu quyền sở hữu của Nhà Cung Cấp áp dụng ngay cả khi Khách Hàng đã
sở hữu Hàng Hóa.

9.4.

The Goods, proceeds and any product or mass that the Goods may be or become part of are
referred to in these Terms collectively as the Collateral.
Hàng Hóa, tiền thu được và bất kỳ sản phẩm hoặc tổng thể nào mà Hàng Hóa có thể là hoặc
trở thành một phần của sản phẩm hoặc tổng thể đó được tham chiếu đến Các Điều Khoản này
gọi chung là Tài Sản Thế Chấp.

10.

Default of Customer/ Vi Phạm Của Khách Hàng

10.1.

The following events are “Events of Default”:
Các sự kiện sau đây được xem là “Sự Kiện Vi Phạm”:
(a)

(where the Customer is a corporation) the Customer is or becomes insolvent or any
order is made or resolution passed for its winding up or the appointment of a provisional
liquidator or an administrator is appointed to it or a manager, receiver or controller is

appointed over all or any part of the Customer’s assets; or
(trong trường hợp Khách Hàng là một tổ chức) Khách Hàng bị hoặc trở nên phá sản
hoặc bất kỳ một lệnh nào được thực hiện hoặc một nghị quyết được thông qua để giải
thể công ty hoặc chỉ định một người thanh lý tạm thời hoặc một quản tài viên được bổ
nhiệm để thanh lý hoặc một người quản lý, người tiếp nhận hoặc kiểm soát viên được
bổ nhiệm cho toàn bộ hoặc bất kỳ phần tài sản nào của Khách Hàng; hoặc
(b)

(where the Customer is a natural person) the Customer is or becomes insolvent or
commits an act of bankruptcy or makes an assignment for the benefit of creditors; or
(trong trường hợp Khách Hàng là một cá nhân) Khách Hàng đang trong tình trạng
hoặc trở nên mất khả năng thanh toán hoặc đi đến phá sản hoặc đang thực hiện các
chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ; hoặc

(c)

the Customer fails to make any payment to the Supplier when due; or
Khách Hàng không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho Nhà Cung Cấp khi đến
hạn; hoặc

(d)

the Customer breaches any term of the Contract, or Customer or Customer Affiliate
engages in misconduct which is considered detrimental to the best interests of the
Supplier, which is not cured within 14 days of written notice of the alleged breach or
misconduct or the Supplier reasonably believes that its Goods are at risk of being
disposed of otherwise than per these Terms or its title to those Goods is being
challenged.
Khách Hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng, hoặc Khách Hàng hoặc
Bên Liên Kết của Khách Hàng có các hành vi không được phép được xem là phương
hại đến các lợi ích tốt nhất của Nhà Cung Cấp, mà hành vi này không được khắc phục
trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm bị cáo buộc
hoặc hành vi không được phép đó hoặc Nhà Cung Cấp có lý do tin tưởng rằng Hàng
Hóa của Nhà Cung Cấp có nguy cơ bị xử lý theo hình thức khác so với Các Điều Khoản
này hoặc đe dọa đến quyền sở hữu đối với các Hàng Hóa này.

10.2.

Without limiting Clause 6 of these Terms, upon the happening of an Event of Default, the
Supplier may in its absolute discretion:
Không bị giới hạn bởi Khoản 6 của Các Điều Khoản này, khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, Nhà
Cung Cấp có toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
(a)

decline to deliver any Goods which have not yet been delivered and recover the cost of
storing those Goods; and/or

từ chối giao bất kỳ Hàng Hóa nào chưa được giao và thu hồi chi phí lưu giữ Hàng Hóa
đó; và/hoặc
(b)

otherwise cease to perform any of its obligations to the Customer; and/or
ngừng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác của mình đối với Khách Hàng; và/hoặc

(c)

terminate the Contract or any other contract between the Parties; and/or
chấm dứt Hợp Đồng hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác giữa Các Bên; và/hoặc

(d)

demand that the Customer return any Goods for which there are Amounts Owing, and
upon demand the Customer must return such Goods; and/or
yêu cầu Khách Hàng hoàn trả lại bất kỳ Hàng Hóa nào vẫn còn Khoản tiền Nợ và
Khách Hàng phải trả lại Hàng Hóa đó theo yêu cầu; và/hoặc

(e)

(without prejudice to any of its other rights) immediately take possession and recover
the Collateral and otherwise enforce its security interest in the Collateral, and the
Supplier may retain or resell or otherwise dispose of the Collateral without notice to the
Customer, and the Supplier may enter any premises occupied by the Customer and
remove the Collateral for those purposes.
(không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác của mình) ngay lập tức có quyền chiếm
hữu và thu hồi Tài Sản Thế Chấp và thi hành các quyền lợi bảo đảm khác của mình đối
với Tài Sản Thế Chấp, và Nhà Cung Cấp có thể giữ lại hoặc bán lại hoặc theo hình
thức xử lý khác đối với Tài Sản Thế Chấp mà không cần thông báo cho Khách Hàng,
và Nhà Cung Cấp có thể đến bất kỳ địa điểm nào thuộc sở hữu của Khách Hàng và
chuyển dời Tài Sản Thê Chấp cho những mục đích đó.

10.3.

The Customer will pay the Supplier all costs and expenses (including legal fees) incurred by the
Supplier or its agents to enforce its rights and recover Collateral or any Amounts Owing by the
Customer to the Supplier.
Khách Hàng sẽ thanh toán cho Nhà Cung Cấp tất cả các chi phí và lệ phí (bao gồm cả chi phí
pháp lý) mà Nhà Cung Cấp hoặc các đại lý của Nhà Cung Cấp phải chịu để thi hành các quyền
của mình và thu hồi Tài sản Thế chấp hoặc bất kỳ Khoản tiền Nợ nào mà Khách Hàng phải trả
cho Nhà Cung Cấp.

10.4.

The Customer must promptly do anything the Supplier requires to ensure that its security interest
is perfected and has priority over all other security interests.

Khách Hàng phải nhanh chóng thực hiện bất kỳ các điều mà Nhà Cung Cấp yêu cầu để đảm
bảo rằng quyền lợi về biện pháp bảo đảm của Nhà Cung Cấp được toàn vẹn và được ưu tiên
trên tất cả các quyền lợi bảo đảm khác.
10.5.

This provision survives the termination of any agreement into which the Terms are incorporated.
Điều khoản này vẫn tồn tại sau khi chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào mà Các Điều Khoản này
được đưa vào.

11.

Limitation of Liability/ Giới Hạn Trách Nhiệm

11.1.

The Supplier’s total liability arising out of the manufacture, sale, or supply of the Goods and its
use, whether based on warranty, contract, negligence, Goods liability, or otherwise, is limited,
at the Supplier’s option, to the replacement of the Goods, the repair of the Goods or refund of
the payment made for the Goods and shall under no circumstances exceed the original
purchasing price of the Goods.
Tất cả trách nhiệm của Nhà Cung Cấp phát sinh từ việc sản xuất, bán hàng, hoặc cung cấp và
sử dụng Hàng Hóa, cho dù dựa trên việc bảo hành, dựa trên hợp đồng, do bất cẩn, trách nhiệm
đối với Hàng Hóa hay các hình thức khác, tùy theo sự lựa chọn của Nhà Cung Cấp, sẽ được
giới hạn ở việc thay thế Hàng Hóa, sửa chữa Hàng Hóa, hoặc hoàn trả lại khoản tiền đã thanh
toán cho Hàng Hóa và trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá giá mua ban đầu của Hàng
Hóa.

11.2.

In no event shall the Supplier be liable for unintended or consequential damages, including, but
not limited to, loss of profits, revenue, anticipated savings, contracts, and damages arising out
of the manufacture, sale, or supplying of any other goods.
Trong mọi trường hợp, Nhà Cung Cấp sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại không
lường trước được hoặc những thiệt hại do nhân quả, bao gồm nhưng không giới hạn đối với
việc tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, khoản dự kiến thu được, hợp đồng và những thiệt hại phát
sinh từ việc sản xuất, bán hàng hoặc cung cấp bất kỳ hàng hóa nào khác.

12.

Usage of the Goods/ Sử dụng Hàng hóa

12.1.

The Customer will provide product data sheets (“PDS”) and information supplied by the
Supplier to end-users. The Supplier shall not be liable for any Loss incurred or Claim made by
others where the Goods are within specifications in PDS or are not used per the PDS. The
Customer must notify the Supplier as soon as it becomes aware of any product Claims or injuries
incurred due to the Goods’ use.
Khách Hàng sẽ cung cấp bảng dữ liệu sản phẩm (“PDS”) và thông tin được cung cấp bởi Nhà
Cung Cấp đến người tiêu dùng cuối cùng. Nhà Cung Cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất
kỳ Tổn Thất phát sinh hoặc Khiếu Nại do bên khác đưa ra khi Hàng Hóa đáp ứng các đặc điểm

kỹ thuật trong PDS hoặc Hàng Hóa không được sử dụng theo PDS. Khách Hàng phải thông
báo cho Nhà Cung Cấp ngay khi biết được bất kỳ Khiếu Nại nào về sản phẩm hoặc các tổn thất
phát sinh từ việc sử dụng Hàng Hóa.
12.2.

The Customer will comply with all laws prevailing in the countries where it is selling or using
the Goods. The Supplier may require the Customer to confirm its compliance with applicable
laws in writing at any time.
Khách Hàng sẽ phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành tại các quốc gia nơi bán hoặc sử dụng
Hàng Hóa. Nhà Cung Cấp có thể yêu cầu Khách Hàng xác nhận bằng văn bản về việc tuân thủ
luật hiện hành tại bất kỳ thời điểm nào.

13.

Intellectual Property Rights/ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

13.1.

The Customer acknowledges that:
Khách Hàng thừa nhận rằng:
(a)

the Intellectual Property Rights in the Goods and any Goods Materials, equipment,
documents and other properties of the Supplier are the exclusive property of the
Supplier or the third party manufacturing the Goods, any legitimate licensors, licensees
(as applicable) and shall be returned to the Supplier or any of the said owners upon
demand;
Quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với Hàng Hóa và bất kỳ Nguyên Vật Liệu Hàng Hóa, thiết
bị, tài liệu và các tài sản khác của Nhà Cung Cấp là tài sản độc quyền của Nhà Cung
Cấp hoặc của các bên thứ ba sản xuất Hàng Hóa, của bất kỳ người cấp phép, người
được cấp phép hợp pháp (nếu có) và được hoàn trả lại cho Nhà Cung Cấp hoặc bất kỳ
chủ sở hữu nào nói trên khi được yêu cầu;

(b)

All drawings, designs, and quotations provided by the Supplier for which the Customer
does not subsequently place an order Goods shall remain the property of the Supplier
and be treated as confidential by the Customer and not used in any way. The Supplier
shall have no liability concerning any such drawings, designs, or quotations;
Tất cả các bản vẽ, thiết kế và bảng báo giá được Nhà Cung Cấp đưa ra mà sau đó
Khách Hàng không đặt đơn hàng thì vẫn là tài sản của Nhà Cung Cấp và được thực
hiện bảo mật bởi Khách Hàng và không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà
Cung Cấp sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ bản vẽ, thiết kế hoặc bảng
báo giá này;

(c)

Nothing in these Terms, any Contract, or any agreement as may be entered into between
the Supplier and the Customer shall be construed as conferring any license or granting
any rights in favor of the Customer in the Intellectual Property Rights in the Goods or

the Goods Materials. Where the Customer is allowed to resell the Goods, such resale of
Goods shall be subject to the Supplier’s right to control the use of its trademarks in
Vietnam or anywhere in the world and the Customer shall assist the Supplier as required
in preventing parallel buyers/importers from diluting any of the Supplier’s rights; and
Không nội dung nào trong Các Điều Khoản này, trong bất kỳ Hợp Đồng nào, hoặc
trong bất kỳ thỏa thuận nào có thể được ký kết giữa Nhà Cung Cấp và Khách Hàng
được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép hoặc cấp bất kỳ quyền nào có lợi cho Khách Hàng
về Quyền Sở hữu Trí tuệ đối với Hàng Hóa hoặc Nguyên Vật Liệu Hàng Hóa. Trường
hợp Khách Hàng được phép bán lại Hàng Hóa, việc bán lại Hàng Hóa đó tùy thuộc
vào quyền của Nhà Cung Cấp trong việc kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu của Nhà
Cung Cấp ở Việt Nam hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới và Khách Hàng khi được yêu
cầu, phải song song hỗ trợ cùng với Nhà Cung Cấp nhằm ngăn chặn người mua/người
nhập khẩu khỏi những hành vi làm giảm đi bất kỳ quyền nào của Nhà Cung Cấp; và
(d)

Any goodwill in any trademarks affixed or applied to the Goods shall remain to the sole
benefit of the Supplier or any other owner of the trademarks from time to time.
Bất kỳ lợi thế trong nhãn hiệu nào đã được gắn với hoặc được áp dụng cho Hàng Hóa
vẫn sẽ duy trì là lợi ích duy nhất của Nhà Cung Cấp hoặc của những chủ sở hữu khác
của nhãn hiệu đó theo từng thời điểm.

13.2.

The Customer shall not repackage the Goods and shall not without the Supplier’s prior written
consent allow any trademarks of the Supplier or other words or marks applied to the Goods to
be obliterated, obscured or omitted or added any additional marks or words.
Khách Hàng không được đóng gói lại Hàng Hóa và khi không được sự đồng ý trước bằng văn
bản của Nhà Cung Cấp thì sẽ không được cho phép bất kỳ nhãn hiệu nào của Nhà Cung Cấp
hoặc các từ ngữ, các nhãn mác khác được áp dụng cho Hàng Hóa bị tẩy xóa, bị che khuất, bị
loại bỏ hoặc thêm vào bất kỳ nhãn mác hoặc từ ngữ bổ sung nào.

13.3.

The Customer shall not use (other than under the Contract) or seek to register any trademark or
trade name (including any company name) which is identical to, confusingly similar to, or
incorporates any trademark or trade name which the Supplier owns or claims rights in anywhere
in the world.
Khách Hàng không được sử dụng (ngoài quy định theo Hợp đồng) hoặc tìm cách đăng ký bất
kỳ nhãn hiệu hoặc tên thương mại (bao gồm tên công ty) mà trùng, tương tự đến mức gây nhầm
lẫn hoặc kết hợp với bất kỳ nhãn hiệu hoặc tên thương mại nào mà Nhà Cung Cấp sở hữu hoặc
yêu cầu quyền sở hữu ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

13.4.

The Customer shall promptly notify the Supplier of:
Khách Hàng phải thông báo ngay cho Nhà Cung Cấp khi:

(a)

any actual, threatened or suspected infringement of any of the Intellectual Property
Rights in the Goods or the Goods Materials (or both) which comes to the Customer’s
notice; and
có bất kỳ hành vi vi phạm thực tế, có nguy cơ vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm đối với
bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào đối với Hàng Hóa hoặc Nguyên Vật Liệu Hàng Hóa
(hoặc cả hai) khi Khách Hàng biết được các trường hợp này; và

(b)

any claim by any third party that comes to the Customer’s notice that the sale or
advertisement of the Goods or the use of the Goods Materials (or both) infringes any
person’s rights.
có bất kỳ khiếu nại bởi bất kỳ bên thứ ba nào thông báo đến Khách Hàng về việc bán
hàng, hoặc quảng cáo Hàng Hóa hoặc sử dụng Nguyên Vật Liệu Hàng Hóa (hoặc tất
cả) vi phạm bất kỳ quyền của người nào.

13.5.

The Customer agrees (at the Supplier’s request and expense) to do all such things as may be
reasonably required to assist the Supplier in taking or resisting any proceedings concerning any
infringement or claim referred to herein. The Customer shall not make any admissions or
statements in respect of or compromise any such claim other than with the prior written consent
of the Supplier.
Khách Hàng đồng ý (theo yêu cầu và bằng chi phí của Nhà Cung Cấp) thực hiện tất cả những
công việc khi các công việc này có thể được yêu cầu một cách hợp lý để hỗ trợ Nhà Cung Cấp
thực hiện hoặc chống lại các thủ tục tố tụng liên quan đến bất kỳ vi phạm hoặc khiếu nại nào
được nêu trong Các Điều Khoản này. Khách Hàng không được đưa ra bất kỳ sự thừa nhận hoặc
tuyên bố nào liên quan đến hoặc thỏa hiệp với khiếu nại này trừ khi nhận được sự đồng ý trước
bằng văn bản của Nhà Cung Cấp.

13.6.

In the event of any claim, proceeding or suit by a third party against the Customer alleging
infringement of such party’s rights by any of the Intellectual Property Rights in the Goods or
the Goods Materials (or both), the Supplier shall, at its discretion, defend the claim, proceeding
or suit at the Supplier’s expense, subject to:
Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại, tố tụng hoặc việc khởi kiện nào từ bên thứ ba chống lại
Khách Hàng với cáo buộc vi phạm quyền của bên thứ ba đó bởi hoặc của bất kỳ Quyền Sở Hữu
Trí Tuệ đối với Hàng Hóa hoặc Nguyên Vật Liệu Hàng Hóa (hoặc cả hai), Nhà Cung Cấp theo
toàn quyền quyết định của mình sẽ biện hộ lại yêu cầu khiếu nại, tố tụng hoặc khởi kiện với chi
phí của Nhà Cung Cấp, tùy thuộc vào:
(a)

the Customer promptly notifying the Supplier in writing of any such claim, proceeding
or suit; and

Khách Hàng thông báo ngay bằng văn bản cho Nhà Cung Cấp về khiếu nại, tố tụng
hoặc khởi kiện đó; và
(b)

the Supplier being given sole control of the defense of the claim, proceeding or suit,
and provided that the Supplier shall not be liable and shall not defend the claim,
proceeding or suit to the extent that such infringements arise out of or in connection
with modifications to the Goods or the Goods Materials (or both) made by anyone
except the Supplier or its authorized representative, or out of use or annexation of the
Goods or the Goods Materials (or both) with or to products or third party materials not
specified or expressly approved in advance in writing by the Supplier, or where the
claim, proceeding or suit arises from the Supplier’s adherence to the Customer’s
requested changes to the Specification of Goods or from infringing items of the
Customer’s origin, design or selection.
Nhà Cung Cấp được trao toàn quyền kiểm soát đối với việc biện hộ lại yêu cầu khiếu
nại, tố tụng hoặc khởi kiện, và với điều kiện là Nhà Cung Cấp sẽ không chịu trách nhiệm
và không biện hộ các yêu cầu khiếu nại, tố tụng hoặc khởi kiện đối với các vi phạm phát
sinh từ hoặc liên quan đến việc sửa đổi Hàng Hóa hoặc Nguyên Vật Liệu Hàng Hóa
(hoặc cả hai) được thực hiện bởi bất kỳ bên nào khác ngoại trừ Nhà Cung Cấp hoặc
đại diện có thẩm quyền của Nhà Cung Cấp, hoặc Hàng Hóa hết hạn sử dụng hoặc Hàng
Hóa hoặc Nguyên Vật Liệu Hàng Hóa (hoặc cả hai) đã bị kết hợp pha trộn với các sản
phẩm khác hoặc nguyên vật liệu của bên thứ ba mà không được Nhà Cung Cấp quy
định hoặc chấp thuận rõ ràng trước bằng văn bản, hoặc khi khiếu nại, tố tụng hoặc
khởi kiện phát sinh từ việc Nhà Cung Cấp đã thực hiện theo các yêu cầu thay đổi của
Khách Hàng đối với Đặc Điểm Kỹ Thuật của Hàng Hóa hoặc phát sinh từ các mặt hàng
vi phạm có nguồn gốc, thiết kế hoặc sự chọn lựa của Khách Hàng.

13.7.

This provision shall survive the termination of the Contract.
Điều khoản này sẽ có hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng chấm dứt.

14.

Force Majeure/ Bất Khả Kháng

14.1.

Any delays in or failure by either Party in the performance of any obligations hereunder will not
be deemed a breach of the Contract if and to the extent caused by occurrences beyond such
party’s reasonable control, including but not limited to wars, fires, labor troubles, Acts of God,
shortage of materials or equipment, interruption of or delay in transportation or by compliance
with any law or other governmental action, or decision of any court, board or other
governmental authority (hereinafter referred to as “Force Majeure Event”). Upon the
occurrence of a Force Majeure Event, the Party wishing to claim the benefit of this provision
will promptly notify the other Party of the nature and extent of the matter causing the delay and
the suspension period’s estimated duration.

Bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào dưới đây của một Bên sẽ không
được xem là vi phạm Hợp đồng nếu và trong trường hợp gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài khả
năng kiểm soát hợp lý của Bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, hỏa
hoạn, các vấn đề về lao động, thiên tai, sự thiếu hụt nguyên vật liệu hoặc thiết bị, gián đoạn
hoặc trì hoãn việc vận chuyển hoặc do tuân thủ bất kỳ luật hoặc động thái nào khác của Chính
phủ, hoặc quyết định của bất kỳ tòa án, hội đồng hoặc cơ quan chính phủ nào khác (sau đây
gọi là “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên muốn yêu cầu áp
dụng quyền lợi quy định tại điều khoản này sẽ phải thông báo ngay cho Bên còn lại về bản chất
và phạm vi của vấn đề gây ra sự trì hoãn và thời gian trì hoãn dự kiến.
14.2.

If a Force Majeure Event is claimed by the Supplier, which hinders the Supplier’s ability to
supply the Goods, the Customer will accept all such lesser available quantities of Goods. In no
event will the Supplier be obligated to obtain the Goods from others to deliver to the Customer
hereunder.
Nếu Nhà Cung Cấp tuyên bố về Sự Kiện Bất Khả Kháng làm cản trở khả năng cung cấp Hàng
Hóa của Nhà Cung Cấp, Khách Hàng sẽ chấp nhận toàn bộ Hàng Hóa khả dụng với số lượng
ít hơn đó. Trong mọi trường hợp, Nhà Cung Cấp sẽ không có nghĩa vụ phải có được Hàng Hóa
từ những bên khác để giao cho Khách Hàng theo Hợp đồng này.

15.

Duty to Act in Good Faith and Avoid Conflicts of Interest
Hành Động Có Trách Nhiệm Và Tránh Xung Đột Lợi Ích
The Customer must act in good faith when dealing with the Supplier and the Customer must
take all reasonable steps to investigate and disclose to the Supplier whether any actual or
potential conflict of interest (such as employment arrangements or family relationships) exists
between itself or any of its employees and the Supplier or any of the Supplier’s employees. The
Parties will use their best endeavours to resolve any conflict of interest, which exists.
Khách Hàng phải hành động có trách nhiệm khi thực hiện với Nhà Cung Cấp và Khách Hàng
phải thực hiện tất cả các bước một cách hợp lý để điều tra và tiết lộ cho Nhà Cung Cấp biết
rằng liệu có bất kỳ xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm ẩn nào (chẳng hạn như việc sắp xếp lao
động hoặc các mối quan hệ trong gia đình) tồn tại giữa nội bộ của Khách Hàng hoặc bất kỳ
người lao động của Khách Hàng với Nhà Cung Cấp hoặc người lao động của Nhà Cung Cấp.
Các Bên sẽ nỗ lực tốt nhất trong khả năng của mình để giải quyết mọi xung đột lợi ích hiện hữu.

16.

Sub-Contracting/ Hợp Đồng Thầu Phụ
The Supplier reserves the right to subcontract the production, manufacture, or supply of the
whole or any part of the Goods.

Nhà Cung Cấp bảo lưu quyền thầu phụ để sản xuất, chế tạo, hoặc cung cấp toàn bộ hoặc bất
kỳ phần nào của Hàng Hóa.
17.

Variation, Waiver, Cancellation, or Assignment of Terms
Thay Đổi, Miễn Trừ, Hủy Bỏ Hoặc Chuyển Nhượng Các Điều Khoản

17.1.

From time to time, the Supplier may vary these Terms by notice to the Customer and publication
on the Supplier’s website. The Customer will be deemed to have accepted the varied terms by
ordering or accepting any Goods from the Supplier after the date of that notice.
Tùy từng thời điểm, Nhà Cung Cấp có thể thay đổi Các Điều Khoản này bằng cách thông báo
cho Khách Hàng và công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà Cung Cấp. Khách Hàng sẽ
được coi là đã chấp nhận các điều khoản đã thay đổi bằng cách đặt hàng hoặc chấp nhận bất
kỳ Hàng Hóa nào từ Nhà Cung Cấp sau ngày thông báo đó.

17.2.

No purported waiver, variation, cancellation, or assignment of these Terms or any rights or
obligations under these Terms by the Customer will be binding on the Supplier unless agreed to
in writing by the Supplier.
Trừ khi được Nhà Cung Cấp đồng ý bằng văn bản, không có sự miễn trừ, thay đổi, hủy bỏ, hoặc
chuyển nhượng có chủ đích đối với Các Điều Khoản này hoặc không có bất kỳ quyền hoặc nghĩa
vụ nào theo các Điều Khoản này của Khách Hàng sẽ mang tính ràng buộc với Nhà Cung Cấp.

18.

Confidentiality/ Bảo Mật

18.1.

Each Party will maintain in strict confidence any Confidential Information, which they may
receive in connection with this Contract. No Party will make available the Confidential
Information to any other person without the prior written consent of the party concerned. The
term “third party” will not apply to Affiliates of either Party, provided such Affiliate will be
bound to the same extent of secrecy as the Parties hereto.
Mỗi Bên sẽ duy trì nghiêm ngặt sự bảo mật đối với bất kỳ Thông Tin Bảo Mật mà các bên có
thể nhận được liên quan đến Hợp Đồng này. Không Bên nào cung cấp Thông Tin Bảo Mật cho
bất kỳ người nào khác nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên liên quan. Thuật
ngữ “bên thứ ba” sẽ không áp dụng cho các Bên Liên kết của một trong Các Bên, với điều kiện
là Bên Liên kết đó sẽ bị ràng buộc theo cùng mức độ bảo mật như các Bên trong Hợp Đồng
này.

18.2.

These obligations to maintain confidence and secrecy will not apply to Confidential
Information, which:
Những nghĩa vụ duy trì sự bảo mật và tuyệt mật này sẽ không áp dụng cho những Thông Tin
Bảo Mật sau:

(a)

is in the public domain after the time of disclosure without fault of the receiving party;
thuộc vào phạm vi thông tin công cộng sau thời điểm tiết lộ mà không thuộc lỗi của bên
nhận;

(b)

is known to the receiving party before receipt thereof from the other party;
bên nhận đã được biết đến trước khi nhận những thông tin đó từ bên còn lại;

(c)

is obtained by the receiving party from a third party having a lawful right to disclose
the same; or
bên nhận có được từ một bên thứ ba có quyền hợp pháp để tiết lộ những thông tin đó,
hoặc

(d)

is developed by the receiving party independently from any access to the Confidential
Information supplied by the supplying party.
được phát triển bởi bên nhận một cách độc lập từ bất kỳ sự truy cập vào Thông Tin Bảo
Mật đã được cung cấp bởi bên cung cấp thông tin.

18.3.

Each Party will ensure that only employees who need the Confidential Information for the
performance of the Contract have access to the Confidential Information and that such
employees are, for the term of their employment with the receiving party and thereafter, bound
to keep confidential the Confidential Information and not to use the Confidential Information
for purposes other than the performance of the Contract.
Mỗi Bên sẽ đảm bảo rằng chỉ những nhân viên cần Thông Tin Bảo Mật để thực hiện Hợp Đồng
mới có quyền truy cập đến Thông Tin Bảo Mật và những nhân viên đó trong thời gian làm việc
với bên nhận và kể cả sau đó đều ràng buộc việc giữ bí mật đối với Thông Tin Bảo Mật và không
sử dụng Thông Tin Bảo Mật cho các mục đích nào khác ngoài việc thực hiện Hợp Đồng.

18.4.

These confidentiality obligations will expire five (5) years from the termination or expiry of the
Contract.
Các nghĩa vụ bảo mật này sẽ hết hạn sau năm (5) năm kể từ khi chấm dứt hoặc khi hết hạn Hợp
Đồng.

19.

Privacy/ Quyền Riêng Tư

19.1.

Each Party agrees to comply with all Applicable Laws, local and relevant laws, and all Relevant
Personal Data Protection Laws relating to privacy and protection of Personal Data obtained or
collected by, or disclosed to that Party or to be processed by that Party under the Contract.

Mỗi Bên đồng ý tuân thủ tất cả các Luật Áp dụng, luật địa phương và pháp luật có liên quan
cũng như tất cả các Pháp Luật Liên Quan Đến Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến quyền
riêng tư và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân nhận được hoặc thu thập được hoặc được tiết lộ cho Bên
đó hoặc được xử lý bởi Bên đó theo Hợp đồng.
19.2.

The Parties acknowledge and agree that in providing Goods, each Party may collect and process
Personal Data, including, without limit, transferring it outside the country in which it is collected
and disclosing it to third parties, strictly for the Purpose(s) for which the individuals concerned
have been notified and for which each individual’s prior, express and written consent have been
obtained before each person’s Personal Data being collected, or which have been collected and
processed.
Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng trong việc cung cấp Hàng Hóa, mỗi Bên có thể thu thập và
xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc chuyển dữ liệu đó ra khỏi quốc
gia nơi dữ liệu đó được thu thập và tiết lộ dữ liệu cho các bên thứ ba, tuân theo đúng (các) Mục
Đích đã được thông báo cho các cá nhân liên quan và đã nhận được sự đồng ý trước, được thể
hiện rõ ràng và bằng văn bản của từng cá nhân trước khi Dữ Liệu Cá Nhân của từng người
được thu thập, hoặc đã được thu thập và xử lý.

19.3.

Each Party acknowledges, agrees and undertakes that they shall have in place adequate and
robust systems, equipment and processes relating to technical, data processing, information
technology, secure and encrypted data storage, human resource and all organizational security
measures so that the confidentiality of the collection and processing of Personal Data complies
with Relevant Personal Data Protection Laws.
Mỗi Bên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng mỗi Bên phải có các hệ thống, thiết bị, quy trình
đầy đủ và vững chắc về kỹ thuật, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, lưu trữ dữ liệu an toàn và
được mã hóa, nguồn nhân lực và tất cả các biện pháp an ninh tổ chức để bảo mật việc thu thập
và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tuân theo Pháp Luật Liên Quan Đến Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

19.4.

The Parties acknowledge, agree, and undertake that they shall have complied with all legal
obligations imposed upon their organization, company, Entity, Entities, or Affiliates by all the
Relevant Personal Data Protection Laws.
Các Bên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng Các Bên sẽ tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý
được đặt ra đối với tổ chức, công ty, Đơn Vị, Các Đơn Vị hoặc Bên Liên Kết của mỗi bên theo
tất cả các Pháp Luật Liên Quan Đến Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

19.5.

The Parties acknowledge, agree, and undertake that they shall collect, process, use, and store all
Personal Data following and in full compliance of all Relevant Personal Data Protection Laws
at all times.

Các Bên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng Các Bên sẽ thu thập, xử lý, sử dụng và lưu trữ tất
cả Dữ Liệu Cá Nhân tuân theo và tuân thủ đầy đủ tất cả các Pháp Luật Liên Quan Đến Bảo Vệ
Dữ Liệu Cá Nhân tại mọi thời điểm.
19.6.

The Parties acknowledge, agree and undertake that in the event there is any security leak or
breach of Personal Data collected and/or processed by the Party or their Entity/Entities or
Affiliate, and/or breach of their confidentiality obligations or their obligations for their
compliance with all Relevant Personal Data Protection Laws, that the relevant Party shall
immediately and within the first hour of discovery of such security leak or breach inform the
other Party, to enable the other Party to be able to immediately inform its local country
government regulator of such breach in compliance with all Relevant Personal Data Protection
Laws.
Các Bên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng trong trường hợp có bất kỳ sự rò rỉ hoặc vi phạm
tính an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập và/hoặc được xử lý bởi Bên hoặc Đơn Vị/Các
Đơn Vị hoặc Bên Liên Kết của Bên đó và/hoặc vi phạm nghĩa vụ bảo mật hoặc nghĩa vụ của
Bên đó về sự tuân thủ tất cả các Pháp Luật Liên Quan Đến Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân, thì Bên
liên quan đó sẽ ngay lập tức và trong vòng một giờ đầu tiên kể từ khi phát hiện ra rò rỉ hoặc vi
phạm tính an toàn này, phải thông báo cho Bên còn lại, để cho phép Bên còn lại có thể thông
báo ngay lập tức đến cơ quan quản lý chính phủ quốc gia sở tại của mình về hành vi vi phạm
đó tuân theo tất cả các Pháp Luật Liên Quan Đến Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

19.7.

The Parties acknowledge, agree, and undertake that, if requested by Party or Entity, they will
comply with a Party’s or an Entity’s global data privacy obligations, execute applicable
European Union model contracts for the transfer of Personal Data into any countries in the
European Union or which relate to the monitoring or targeting of Personal Data of any persons,
subjects or citizens in or of the European Union.
Các Bên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng, nếu được yêu cầu bởi Bên hoặc Đơn Vị, Các Bên
sẽ tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật dữ liệu toàn cầu của một Bên hoặc của một Đơn Vị, thực hiện
theo các hợp đồng mẫu của Liên Minh Châu Âu được áp dụng về việc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân
sang bất kỳ quốc gia nào trong Liên Minh Châu Âu hoặc liên quan đến việc giám sát hoặc liên
quan đến mục tiêu về Dữ Liệu Cá Nhân của bất kỳ cá nhân, đối tượng hoặc công dân nào trong
hoặc của Liên Minh Châu Âu.

20.

Vienna Convention/ Công Ước Viên

The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
adopted in Vienna in 1980 (known as the Vienna Convention) are expressly excluded.
Các quy định của Công Ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng Hóa Quốc tế được thông
qua tại Viên năm 1980 (được hiểu là Công ước Viên) sẽ bị loại trừ một cách rõ ràng.

