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HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ 
Số:  

 

Ký ngày  tháng  năm  , giữa: 

BÊN BÁN  : ____________________________________ 

Địa chỉ trụ sở chính : ____________________________________ 

Mã số doanh nghiệp : ____________________________________ 

Tài khoản  :  __________________  tại __________________ 

Chủ tài khoản            : CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST 

Đại diện  : __________________  

Chức vụ  : __________________ (Theo Giấy uỷ quyền số: __________________ ngày 

__________________) 

 (“Bên Bán”) 

VÀ 

BÊN MUA  : ____________________________________ 

Địa chỉ   : __________________ 

Điện thoại  : __________________ 

CMTND/TCC  : Số __________________ cấp ngày ______________ bởi _______________ 

Mã số thuế              : __________________ 

Đại diện  : __________________   

Chức vụ  : __________________ (Theo Giấy uỷ quyền số: __________________ ngày 

__________________) 

(“Khách Hàng”) 

 

ĐIỀU 1. TÊN HÀNG – CHẤT LƯỢNG – SỐ LƯỢNG - GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

Tên Hàng  Phiên bản 
Màu  

ngoại thất 

Màu  

nội thất 

Số 

lượng 

 

Giá bán 

VNĐ 

VinFast ………. ……….. ……… ……….. 01 …………………..  

Tổng Giá trị Hợp Đồng: 

(Bằng chữ: …………………………… đồng chẵn) 

Xe mới 100%, các thông số kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất – Công ty cổ phần Sản xuất và 

Kinh doanh VinFast (“VinFast”). 

Giá bán là giá đã áp dụng chính sách  ……….. 

Giá bán nêu trên đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng không bao gồm lệ 

phí trước bạ, chi phí đăng ký, lưu hành, bảo hiểm xe và các chi phí khác. Giá bán nêu trên cũng có thể điều 

chỉnh tùy thuộc vào chính sách thuế (nếu có). Trường hợp Bên Bán phải điều chỉnh giá bán theo chính sách 

thuế mới thì hai bên sẽ ký phụ lục sửa đổi Hợp Đồng theo giá bán mới.  

ĐIỀU 2. THANH TOÁN 

1. Các đợt thanh toán: 
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(a) Đợt 1 (Đặt cọc): 

Khách Hàng đặt cọc cho Bên Bán số tiền ……………. VNĐ (bằng chữ: …………….đồng chẵn) 

trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp Đồng này nhưng trong mọi trường hợp không 

muộn hơn thời hạn áp dụng của chính sách ưu đãi nêu tại Điều 1 trên đây. Nếu quá thời gian trên 

mà Bên Bán không nhận được đầy đủ tiền đặt cọc, Hợp Đồng này sẽ tự động hết hiệu lực. 

Bên Bán chỉ hoàn trả lại tiền Đặt cọc cho Khách Hàng nếu ngân hàng có thông báo bằng văn bản 

từ chối phát hành Thông Báo Tín Dụng (theo định nghĩa dưới đây), Bên Bán không chấp nhận 

Thông Báo Tín Dụng do Khách Hàng cung cấp hoặc Bên Bán không thể giao xe đúng hạn do lỗi 

chủ quan của Bên Bán. 

(b) Đợt 2:  

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán thông báo (bằng fax, bằng e-mail, bằng 

điện thoại hoặc bất kì các phương tiện nào khác) về việc Xe sẵn có, Khách Hàng có nghĩa vụ thanh 

toán số tiền ……….. VNĐ (bằng chữ: …………… đồng chẵn) cho Bên Bán, đồng thời bàn giao 

cho Bên Bán bản gốc thông báo, xác nhận hoặc cam kết bằng văn bản của ngân hàng thương mại 

được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, theo đó cam kết (1) cho Khách Hàng vay số tiền ……..     

VNĐ (bằng chữ: ……………. đồng chẵn) và (2) thanh toán số tiền đó trực tiếp vào tài khoản của 

Bên Bán (sau đây gọi là “Thông Báo Tín Dụng”). Để làm rõ, tùy theo quyết định của mình, Bên 

Bán có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận Thông Báo Tín Dụng do Khách Hàng cung cấp.  

 Nếu quá thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán thông báo về việc Xe sẵn có 

như nêu trên mà Khách Hàng không thanh toán đầy đủ số tiền Đợt 2 và cung cấp Thông Báo 

Tín Dụng được Bên Bán chấp nhận thì Bên Bán có quyền chấm dứt Hợp Đồng này và khoản 

tiền đặt cọc nêu trên sẽ thuộc về Bên Bán. 

 Sau khi nhận được khoản thanh toán Đợt 2 và chấp nhận Thông Báo Tín Dụng, Bên Bán sẽ 

xuất hoá đơn và cùng Khách Hàng làm thủ tục đăng ký Xe. Khách Hàng có trách nhiệm cùng 

Bên Bán làm thủ tục đăng ký Xe trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán 

xuất hóa đơn, nếu quá thời hạn này mà Khách Hàng chưa làm thủ tục đăng ký xe thì Bên 

Bán có quyền hủy hóa đơn và đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này. Trong trường hợp này, 

các khoản tiền mà Khách Hàng đã Đặt cọc và thanh toán sẽ thuộc về Bên Bán. 

(c) Đợt 3:  

Số tiền còn lại của Hợp Đồng này (sau khi khấu trừ các khoản tiền mà Khách Hàng đã Đặt cọc và 

thanh toán trước đó) phải được ngân hàng thanh toán trực tiếp vào tài khoản của Bên Bán trong 

vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán và Khách Hàng bàn giao Phiếu hẹn/Giấy hẹn lấy 

Chứng nhận đăng ký xe ô-tô cho ngân hàng. 

Nếu vì bất cứ lý do gì mà ngân hàng không giải ngân đầy đủ và đúng hạn số tiền còn lại của Hợp 

Đồng cho Bên Bán theo quy định nêu trên thì:  

 Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán xuất hóa đơn, Khách Hàng có 

nghĩa vụ tự mình thanh toán đầy đủ cho Bên Bán toàn bộ số tiền còn lại của Hợp Đồng.  

 Sau thời hạn nêu trên nếu Bên Bán vẫn không nhận được toàn bộ số tiền còn lại thì Bên Bán 

có quyền yêu cầu Khách Hàng thực hiện theo phương án do Bên Bán đưa ra tại thời điểm 

đó. Khách Hàng đồng ý ủy quyền vô điều kiện, không hủy ngang cho Bên Bán toàn quyền 

quyết định việc xử lý đối với Xe, bao gồm nhưng không giới hạn, chuyển quyền sở hữu Xe 

cho Bên Bán hoặc cho bên thứ ba do Bên Bán lựa chọn, thay mặt và đại diện cho Khách 

Hàng ký tên trên các tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển 

quyền sở hữu Xe. Khách Hàng đồng ý chịu mọi chi phí phát sinh, bao gồm không giới hạn 

bởi: phí bãi đỗ xe, phí bảo quản xe, thuế trước bạ, lệ phí đăng ký xe, lệ phí công chứng, các 

khoản chi phí khác, đồng thời bồi thường mọi thiệt hại mà Bên Bán phải gánh chịu.  
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2. Khách Hàng thanh toán cho Bên Bán bằng đồng Việt Nam theo một trong các hình thức sau: 

a. Chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán theo thông tin nêu tại phần đầu Hợp Đồng. Mọi chi 

phí liên quan đến việc chuyển khoản do Khách Hàng chịu. 

b. Thanh toán bằng tiền mặt tại Showroom của Bên Bán, Khách Hàng thanh toán tiền mặt tại 

Quầy thu ngân và nhận Phiếu thu của Bên Bán. Phiếu thu hợp lệ là Phiếu thu còn nguyên trạng, 

không có dấu vết tẩy xóa, không viết tay, được ký bởi Thủ quỹ và Người đại diện của Bên Bán 

(có tên nêu tại phần đầu của Hợp Đồng này) và đóng dấu bởi Bên Bán. 

c. Riêng đối với tiền Đặt cọc, Khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Chi phí liên 

quan đến việc thanh toán bằng thẻ do Bên Bán chịu. 

ĐIỀU 3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG 

1. Thời gian giao xe: theo thông báo bằng văn bản của Bên Bán tới Khách Hàng trước 05 (năm) ngày 

làm việc.  

2. Bên Bán sẽ bàn giao Xe cho Khách Hàng sau khi nhận đủ 100% Tổng giá trị Hợp Đồng bằng một 

thông báo bàn giao Xe cho Khách Hàng.  

Quá thời hạn bàn giao xe theo thông báo của Bên Bán, nếu Khách Hàng vẫn chưa thực hiện nghĩa 

vụ nhận xe thì Bên Bán, theo quyết định của mình có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này 

và thực hiện các hành động sau:  

(i) Trường hợp khách hàng chưa thanh toán Tổng giá trị Hợp Đồng: khoản tiền đặt cọc quy định 

tại Điều 2 sẽ thuộc về Bên Bán. 

(ii) Trường hợp khách hàng đã thanh toán Tổng giá trị Hợp Đồng: Khách Hàng có trách nhiệm 

thanh toán cho Bên Bán chi phí lưu giữ xe (mức phí do Bên Bán quy định) nhưng tối đa không 

quá 30 (ba mươi) ngày kể từ thời hạn bàn giao xe theo thông báo của Bên Bán. Quá thời hạn 

này, Khách Hàng đồng ý để Bên Bán xử lý xe theo quy định của pháp luật đối với tài sản vô 

chủ. 

3. Địa điểm giao nhận xe là tại trụ sở Bên Bán hoặc một trong những cơ sở gần nhất của Bên Bán do 

Bên Bán chỉ định. 

4. Bên Bán sẽ giao xe và các giấy tờ  chuyển quyền sở hữu trực tiếp cho Khách Hàng hoặc người được 

Khách Hàng ủy quyền. Người được Khách Hàng ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và 

CMND hoặc giấy tờ tương đương. 

ĐIỀU 4. BẢO HÀNH 

Thông tin về bảo hành theo điều khoản bảo hành quy định tại sổ bảo hành do Bên Bán cung cấp cho Khách 

Hàng.  

ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 

1. Bên Bán có nghĩa vụ giao xe theo quy định trong Hợp Đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.  

2. Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Khách Hàng. 

3. Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán và nhận xe theo đúng thời gian đã quy định và chịu mọi chi 

phí liên quan đến thủ tục đăng ký, lưu hành và bảo hiểm xe. 

4. Khách Hàng đồng ý cho Bên Bán được lưu trữ, xử lý, chia sẻ dữ liệu thông tin cá nhân của Khách 

Hàng theo Chính sách Quyền riêng tư đối với Khách Hàng của Bên Bán công bố trên website tại 

https://vinfastauto.com/vi/dieu-khoan-phap-ly theo từng thời điểm. Chính sách Quyền riêng tư đối 

với Khách Hàng là một phần không tách rời của Hợp Đồng này.  

 ĐIỀU 6. BẤT KHẢ KHÁNG 

1. Bất khả kháng có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào dưới đây ngăn trở VinFast sản xuất/Bên Bán giao sản 

phẩm được nêu trong Hợp Đồng này: chiến tranh, nổi dậy, đình công, tranh chấp lao động; hỏa hoạn, 

https://vinfastauto.com/vi/dieu-khoan-phap-ly
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lũ lụt hoặc thiên tai; thiếu hụt nhân lực, nguyên vật liệu, phương tiện vận chuyển hoặc tiện ích; chậm 

trễ cung cấp nguyên vật liệu nào từ nhà cung cấp; quy định của nhà nước; hoặc hoàn cảnh tương tự. 

2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng không được phép chậm trễ, phải thông 

báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại 

đến mức thấp nhất có thể.  

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

1. Bên Bán có quyền chuyển giao Hợp Đồng này cho công ty con/liên kết của mình hoặc công ty mới 

thành lập do tái cơ cấu Bên Bán (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập v.v.) sau khi gửi cho Khách Hàng 

thông báo bằng văn bản ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày chuyển giao. 

2. Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp Đồng nếu không được giải quyết thông qua thương lượng thì sẽ 

được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền. 

3. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, 

mỗi bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện. 

 

 ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 

 

  

 


