
 

CÔNG TY KEM THỔ NHĨ KỲ 

Số :01/2022/HĐNQ-HH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2022 

 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

XE ĐẨY KOVAMARA 

·         Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

50/2005/QH11 ban hành ngày 12/12/2005; 

·         Căn cứ Luật thương mại của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; 

·         Căn cứ năng lực và nhu cầu của các bên. 

 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh này được lập ngày 01 tháng 01 năm 2022, giữa các bên 

gồm: 

BÊN A: CÔNG TY …………. 

Địa chỉ :  

Mã số thuế:  

Đại diện:  

Chức vụ:  

Điện thoại: 

 

BÊN B:  

Địa chỉ :  

Mã số thuế:  

Đại diện:  

Chức vụ:  

Điện thoại: 

 

Các bên thống nhất ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với những điều khoản, điều 

kiện sau đây: 

 

Bản hợp đồng này được lập trên cơ sở pháp lý về tính công bằng trong giao dịch kinh 

doanh, cấm sao chép trái phép cũng như tiết lộ cho bên thứ 3 ngoài mục đích duyệt, ký hợp 

đồng, nộp lên tòa án, trường hợp vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

NGUYÊN TẮC CHUNG 



 

Bên A là Công ty TNHH …….. (Sau đây gọi tắt là “Bên A”) và bên B…………..(Sau đây 

gọi tắt là “Bên B”) sau khi nghiên cứu kỹ các điều khoản dưới đây, hai bên thống nhất cùng 

nỗ lực hết mình để kinh doanh xe đẩy Kovamara có thể hoạt động một cách thành công nhất, 

dựa trên nền tảng tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau và quyết định ký kết hợp đồng này. 

 

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH 

1. Bản hợp đồng này được ký kết với mục đích thúc đẩy phát triển chung trên cơ sở quy định 

rõ tất cả các điều khoản và hạng mục về nghĩa vụ và quyền lợi của bên A và bên B liên quan 

tới việc bên B tham gia vào hệ thống kinh doanh của bên A và nhận điều hành xe đẩy 

Kovamara. 

 

ĐIỀU 2: ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ 

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh xe đẩy Kovamara: là hợp đồng cho phép bên B sử dụng 

thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, ký hiệu dịch vụ của Kovamara để kinh doanh dựa trên 

phương thức bán hàng, tiêu chuẩn chất lượng nhất định và phương pháp kinh doanh của bên 

A, đi kèm với đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ quản lý hoạt động.  

2. Quyền điều hành xe đẩy Kovamara: là các quyền sử dụng nhãn hiệu kinh doanh của bên B, 

quyền được đào tạo, hỗ trợ từ bên A, quyền được cung cấp hàng hóa dịch vụ cần cho việc vận 

hành xe đẩy Kovamara. 

3. Phí hợp tác kinh doanh: là khoản tiền bên B thanh toán cho bên A tương đương với giá trị 

cho phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ như: nhãn hiệu kinh doanh, giá trị đối với trao quyền 

điều hành xe đẩy của bên A, giá trị sử dụng thiết kế, giá trị hỗ trợ kinh doanh.  

4. Quy định kinh doanh: là tiêu chuẩn pháp lý và kinh doanh được bổ sung và ban hành trong 

nội dung bản hợp đồng này với mục đích duy trì tiêu chuẩn trong dịch vụ và sản phẩm giúp 

đồng nhất hệ thống vận hành kinh doanh. 

5. Sản phẩm: là các hạng mục dịch vụ mà bên B cung cấp cho khách hàng theo quy định kinh 

doanh mà bên A đề ra.  

 

ĐIỀU 3: NGUYÊN TẮC TRUNG THỰC TÍN NGHĨA  

Do tính độc lập và tương hỗ của hợp đồng nên bên A và bên B phải thực hiện trung thực 

nghĩa vụ của mỗi bên theo tín nghĩa để vận hành xe đẩy Kovamara.  

 

ĐIỀU 4: VỊ TRÍ ĐẶT XE ĐẨY KOVAMARA 

1. Địa điểm bên B đặt xe đẩy Kovamara là:……………. 

 

Bên B không được tự ý thay đổi địa điểm mà không có sự cho phép bằng văn bản của bên A. 

Trường hợp cần thay đổi thì phải gửi yêu cầu trước bằng văn bản trình bày nội dung, lý do 

thay đổi và phải được bên A chấp thuận.  

 

ĐIỀU 5:  TÍNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG  



1. Bên A và bên B là các bên kinh doanh độc lập và bên B không phải là người đại diện, nhân 

viên hay trợ lý,…của bên A và bên B không có bất cứ quyền hạn nào thay thế bên A.  

2. Kinh doanh xe đẩy Kovamara bên B theo đuổi chính là điều tạo nên thành công trong kinh 

doanh dựa vào nỗ lực không ngừng nghỉ của bên B thông qua sự chỉ đạo kinh doanh và kiểm 

soát của bên A. Nếu bên B không nỗ lực mà chỉ dựa vào sự hỗ trợ hay kiểm soát của bên A 

thì không thể thành công và cũng không đảm bảo cùng thành công.  

3. Bên B chịu mọi trách nhiệm với tư cách là người sử dụng lao động khi tuyển dụng nhân 

viên chính thức hay part time để vận hành kinh doanh xe đẩy Kovamara và bên A không chịu 

trách nhiệm về quan hệ lao động cũng như lương của nhân viên bên B. 

 

ĐIỀU 6: THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN 

Ngoại trừ các thông báo được quy định riêng dựa trên bản hợp đồng này thì về nguyên tắc 

các thông báo từ bên A và bên B phải được gửi bằng văn bản tới địa chỉ của bên kia đã cung 

cấp.  

 

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có thể sửa đổi dựa trên thỏa thuận bằng văn 

bản giữa 2 bên A và bên B. 

 

ĐIỀU 8: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG 

Hợp đồng có hiệu lực ……… năm kể từ ngày ký hoặc cho đến khi hai bên có quyết định 

cùng thanh lý hợp đồng.  

 

ĐIỀU 9: PHẠM VI CHO PHÉP SỬ DỤNG NHÃN HIỆU KINH DOANH 

1. Bên B sẽ độc quyền đặt xe đẩy Kovamara tại địa chỉ……………...  

2. Bên A sẽ không hợp tác với bên thứ 3 nào khác có sử dụng cùng nhãn hiệu kinh doanh 

trong bán kính 500m tính từ địa điểm đặt xe đẩy của bên B.  

 

ĐIỀU 10: THAY ĐỔI NHÃN HIỆU KINH DOANH 

1. Trường hợp bất khả kháng bắt buộc phải thay đổi nhãn hiệu kinh doanh thì bên A có thể 

thay đổi, điều chỉnh và bên B phải hợp tác với điều này.  

2. Trường hợp nhãn hiệu kinh doanh đã được thay đổi, điều chỉnh theo mục nêu trên thì bên 

B không được sử dụng nhãn hiệu kinh doanh trước khi thay đổi, điều chỉnh và chi phí thay 

đổi của bên B sẽ do bên B chi trả.  

 

ĐIỀU 11: PHÍ HỢP TÁC KINH DOANH 

Phí hợp tác kinh doanh là: ………….. (Bằng chữ: ……………….) được bên B thanh toán 

100% cho Bên A ngay sau khi ký kết hợp đồng.  

Bên B sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo tài khoản do bên A cung cấp.  

 

ĐIỀU 12: QUYỀN LỢI CỦA BÊN B 



1. Quà tặng ban đầu: Bên B được bên A tặng các hạng mục sau 

- 1 Xe đẩy Kovamara 

- 1 Tủ kem dung tích 300 Lít 

- 10 Khay đựng kem 

- 10 Kg Kem 

- 2 Áo đồng phục 

- 100 Hộp kem nhỏ và 100 hộp kem lớn 

- 2 Muôi múc kem 

 

2. Quyền lợi về hoạt động: 

- Được ưu tiên độc quyền tại khu vực triển khai trong bán kính 500m 

- Được ưu tiên trở thành đại lý Cấp 1  

- Được thưởng thêm khi có thành tích kinh doanh tốt 

- Được ưu tiên mở thêm các mảng kinh doanh mới cùng với Kovamara  

- Được tham gia mở rộng mối quan hệ trong cộng đồng Kovamara 

 

3. Quyền lợi về đào tạo: 

- Đào tạo bàn giao vận hành xe đẩy kem: 

- Cách múc kem 

- Cách Marketing  

- Cách vận hành máy móc  

- Tặng tham gia các khóa đào tạo phát triển kinh doanh, phát triển bản thân định kỳ   

 

ĐIỀU 13: ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN  

1. Bên B phải tham gia các khóa đào tạo huấn luyện mà bên A thực hiện cho bên B hoặc 

nhân viên của bên B để có thể vận hành xe đẩy Kovamara một cách hiệu quả.  

2. Khi cần đào tạo thêm bên ngoài các khóa đào tạo đã thống nhất, bên B có thể yêu cầu bên 

A cử nhân viên đào tạo, huấn luyện sang với chi phí do bên B chi trả. 

 

ĐIỀU 14: TIÊU CHUẨN HÓA KINH DOANH VÀ GIÁ DỊCH VỤ 

1. Bên B không được tự ý thêm các sản phẩm ngoài các sản phẩm, dịch vụ mà bên A cung 

cấp hoặc chỉ định vào nơi kinh doanh của bên B.  

2. Bên B cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi mà bên A chỉ định, tuân thủ quy chế 

kinh doanh mà bên A đề ra.  

3. Tùy vào khu vực kinh doanh của bên B, bên A sẽ bàn bạc trước với bên B về giá sản 

phẩm, dịch vụ khuyến cáo cho khách hàng.  

4. Bên B phải tuân thủ giá sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng theo giá bên A khuyến cáo.  



5. Trường hợp bên B vi phạm 1 trong các mục từ mục 1 đến mục 4 của điều 15 này thì bên A 

sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bên B.  

 

ĐIỀU 15: QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC 

- Trang phục nhân viên: Lịch sự, trang trọng và theo quy ước mà bên A quy định.  

 

ĐIỀU 16: NGHĨA VỤ BẢO MẬT KINH DOANH 

1. Bên B phải duy trì tính bảo mật về bí mật kinh doanh được bên A cung cấp như quy định 

bán hàng, bí quyết kinh doanh. Bên B tuyệt đối không được sử dụng với mục đích khác ngoài 

mục đích kinh doanh xe đẩy Kovamara tại khu vực tương ứng theo hợp đồng này.   

2. Bên B không được tự ý copy, in, phân loại hoặc cho mượn, công khai các tài liệu như danh 

sách khách hàng, quy định kinh doanh,…cho bên thứ 3 mà không được sự đồng ý bằng văn 

bản của bên A  

3. Nghĩa vụ tại khoản 1 điều này được duy trì trong suốt quá trình hợp đồng và được duy trì 

trong vòng 3 năm sau khi kết thúc hợp đồng nhượng quyền.  

 

ĐIỀU 17: GIÁM SÁT VÀ YÊU CẦU KHẮC PHỤC 

1. Bên A có quyền kiểm tra định kỳ khâu vận hành xe đẩy Kovamara để tìm hiểu thực trạng 

hoạt động của bên B và có thể yêu cầu khắc phục các vi phạm về quy định kinh doanh.  

2. Sau khi kiểm tra các địa điểm đặt xe đẩy, bên A sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục đối với 

các tiêu chí bị đánh giá là dưới tiêu chuẩn cho bên B để cải thiện hoạt động kinh doanh.  

3. Trường hợp bị cảnh cáo về vi phạm các quy định về nhận diện thương hiệu, chất lượng sản 

phẩm, cách phục vụ trên 3 lần thì bên A có quyền yêu cầu bên B tạm thời ngưng hoạt động 

cho đến khi khắc phục được, hoặc bên A có quyền chấm dứt hợp đồng với bên B.  

4. Nếu có bất kỳ vấn đề nào về khủng hoảng truyền thông xảy ra thì bên B phải tuân thủ theo 

quy trình xử lý do bên A chỉ đạo, bên B không được tự ý giải quyết mà không thông báo và 

được sự chấp thuận từ bên A.  

 

ĐIỀU 18: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI  

1. Trường hợp vi phạm Điều 14 (Tiêu chuẩn hóa kinh doanh và giá dịch vụ) và Điều 16 

(Nghĩa vụ bảo mật kinh doanh) thì bên B phải bồi thường ngay lập tức cho bên A khoản 

tiền gấp 5 lần phí hợp tác kinh doanh.  

2. Trường hợp bên B gây thiệt hại cho bên A ở các trường hợp khác, thì bên B sẽ bồi thường 

theo số tiền mà bên A chứng minh đối với những thiệt hại đã phát sinh và có khả năng phát 

sinh ngay sau đó.  

 

ĐIỀU 19: CHUYỂN NHƯỢNG KINH DOANH 

1. Bên B không thể thực hiện hành vi chuyển nhượng, chuyển giao, thế chấp quyền lợi và 

nghĩa vụ theo hợp đồng này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của bên A.  

2. Để được phê duyệt mục 1 điều này, thì bên B phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho bên A ít 

nhất 2 tháng, và bên A phải phê duyệt hoặc từ chối bằng văn bản trong vòng 2 tuần kể từ 

ngày nhận được yêu cầu phê duyệt đó.  



3. Trong trường hợp bên A từ chối cho bên B chuyển nhượng thì phải đưa ra lý do cụ thể và 

thông báo cho bên B.  

4. Các chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận của bên A sẽ không có hiệu lực với bên A 

và bên A có thể chấm dứt hợp đồng này với bên B.  

5. Trường hợp bên A hoàn thành chuyển nhượng kinh doanh nhượng quyền cho người khác 

thì bên B có thể kết thúc hợp đồng và rút khỏi mối quan hệ hợp đồng.  

 

ĐIỀU 20: THỪA KẾ KINH DOANH 

Trường hợp bên B tử vong thì người thừa kế phải thông báo cho bên A, kèm theo các giấy tờ 

chứng minh ý định cho thừa kế hợp đồng.  

 

ĐIỀU 21: LÝ DO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

1. Trường hợp bên B vi phạm đạo đức xã hội, pháp luật dẫn tới truyền thông không tốt gây 

ảnh hưởng đến thương hiệu Kovamara thì bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

với bên B.  

2. Trường hợp bên B muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bởi lý do riêng của bên B thì 

bên B thông báo bằng văn bản cho bên A trước 2 tuần.  

- Bên B phải hoàn tất các trách nhiệm tài chính nếu có cho bên A.  

- Bên B sẽ không được hoàn lại khoản phí hợp tác kinh doanh đã thanh toán ban đầu. 

 

ĐIỀU 22: KẾT THÚC HỢP ĐỒNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Trường hợp bản hợp đồng này kết thúc do chấm dứt hợp đồng đơn phương hay thỏa thuận 

thì bên B ngay lập tức phải ngừng sử dụng những gì liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ của 

bên A (bao gồm cả việc sử dụng trên Internet website, Fanpage,…) và phải trả lại mọi tài liệu 

đã nhận từ bên A.  

2. Đối với các thiệt hại phát sinh do trì trệ nghĩa vụ ngừng sử dụng quy định tại mục 1 điều 

này của bên B, thì bên B phải trả cho bên A khoản tiền bồi thường thiệt hại.  

 

ĐIỀU 23: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

1. Trong trường hợp có ý kiến khác biệt trong việc phân tích các điều khoản hợp đồng cũng 

như phát sinh các tranh chấp có liên quan tới hợp đồng này thì bên A và bên B sẽ thỏa thuận 

để giải quyết. Trường hợp không thỏa thuận được, sẽ tuân theo pháp luật và tập quán thương 

mại. 

2. Bất chấp các nỗ lực đàm phán và đối thoại của bên A và bên B mà các tranh chấp giữa các 

bên vẫn không được giải quyết thỏa đáng thì sẽ tuân theo phán quyết của tòa án.  

 

Hợp đồng này được thành lập thành 2 bản, sau khi ký đóng dấu thì mỗi bên A và B giữ 1 bản.  

 

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B 

 
 


