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Số tài khoản NH
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Sau khi bàn bạc, hai bẽn thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:
ĐIÊU 1: NỘI DUNG
Bên A đăng sản phẩm quàng cáo (quảng cáo hoặc các thông tin về sản phẩm, dịch vụ) cùa Bẽn B trẽn
Báo Thanh Niên - phát hành hàng ngày trên toàn quốc Việt Nam.
DANH MỤC QUÀNG CÁO
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C:::=ĐIÈU 2 : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CÙA CÁC BÉN
(0 ) J Trách nhiêm vả Qựyền íaỉ của bẽn B:
.
go)
Cung cấp cho bên A nội dung quảng cáo gồm: maquette, hình ảnh mẫu, logo quảng cáo phù hợp ve
quy định của pháp luật trước ngày in trên báo tối thiểu là 05 ngày đổi với quảng cáo nguyẻn trang va
P k

03 ngay đối vơi quàng cáo từ % trang trờ xuống ( giao mẵu khỏng kể ngày thứ bày và chủ nhật

r§ l

Trong trường hợp bên B cần đảm bảo độ chuẩn xác khắc khe về màu sắc sản phẩm quàng cảo, bén
B phai gửi cho bên A bàng mẫu so màu đẻ bên A đối chiếu và thực hiện đũng như yéu càu.
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Thanh toán tiền cho bên A đúng theo điều 3 của hợp đồng này.
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toán đày đù phi đăng quáng cáo cho bén A »à pMi tự Chiu ttc h nhiệm vè lie im W phát sinh «
phải bồi thường thiệt hại cho Bèn A trường hợp yèu cầu húy lịch đăng quá thời hạn qui đinh
-

Đói với các trường hợp bên B được áp dụng chính sách ưu đải, bên B phải đảm bảo thưc hiện đúng
các cam kết dành cho khách hàng được hường chính sách ưu đãi. Nếu bẽn B khỏng thực hiẹn đúng
các cam kết này, bên A có quyền hủy bỏ quyền lợi này của bèn B và áp dụng chính sách khòng ưu
đãi.

-

Trong trường hợp bên B phát hiện có sự sai sót mẫu quảng cáo như sai mẫu, khỗng đúng lịch đâna.
sai m àu so với bảng mẫu thì phải có trách nhiệm thống báo ngay bằng văn bản cho bèn A trong vòng

05 ngày (đối với báo ngày và tạp chi) kẻ từ ngày đăng sản phầm quảng cáo. Quá thời hạn nèu trèn
bên A không chịu trách nhiệm xử lý.
2.2 Trách nhiêm cùa bèn A:
Có trách nhiệm thực hiện đúng theo maquette mẫu và lịch đăng quảng cáo do bèn B yêu cầu. Trong
các trường hợp bất khả kháng hoặc do lỗi của bên A, quảng cáo của bèn B bị đăng sai so với phiếu
đặt chỗ có xác nhận của hai bên, bên A sẽ đăng bù cho bẽn B tương ứng với rphàn
bị lỗi đó.
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Hình thức quảng cáo trẽn trang quảng cáo nội dung là bài viết (PR) quảng cáo về sản phẩm/dich vu
của bên B, Bên A chịu trách nhiệm biên tập lại nội dung quảng cáo và được quyền chuyển vị ưi trang
quàng cáo đã được hai bén xác nhặn trước đỏ trong trường hợp nội dung quảng cáo cùa bẽn B cung
cấp không phù hợp với quy định.
Trong trường hợp bát khả kháng mà nguyên nhàn không thẻ xác định được trong thời điểm giao két
hợp đồng như m ẫu quảng cáo vi phạm quy định pháp lệnh quảng cáo,...; Bên A có quyền thay đổi

tạm ngưng hoặc hủy hợp đồng mà không cần thông báo trước và được miễn trách nhiệm vi pham hơp
đồng trong trường hợp này
ĐIÈU 3: TRỊ GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOAN
3.1 Tri a a nơD aonq:
s ổ kỳ

Đơn giá (Chưa
thuế V A T 1 0% )

Thành tièn

Thuế VAT (10%)

Tổng tiền thanh
toán

Ghi chủ

Tồng cộng
Răng ch ữ :
3 9 Phương thức thanh toán:
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ứ bày, chủ nhật),
theo điều 1 của bản hợp đồng này vá không kê ngay tnư Day,
Trang 2/3

I rong trường hợp thanh toán trễ hạn, Bẽn B phải chịu một khoản phạt trễ hạn bống 1.5 làn mức ẳ
suất trần cho vay được quy định bời Ngân Hàng Nhà Nước hoặc 1,5 lần mức vay lãi của Ngàn Hàng
Thương Mại nơi hai bên đang thực hiện các giao dịch thanh toán.
-

Phí ngân hàng sẽ do Bên B thanh toán nếu thực hiện giao dịch bảng chuyển khoản

ĐIẾU 4 : Đ!ÈU KHOẢN CHUNG
Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản đẻ cùng thực hiện. Nếu cằn thay dổi hoác bó
sung, hai bên phải trực tiếp bàn bạc đẻ thương lượng và kết quả thương lượng sẽ được ghi nhân
trong phụ lục hợp đòng. Trong trường hợp có tranh chấp hai bẽn sẽ cùng giải quyét trên tính than tór
trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Nếu không thẻ thương lượng được thi hai bên có thẻ yêu cẩu Tòa án
-

giải quyểt theo thẩm quyền.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và đương nhiên hết hiệu lực khi các bên đã thực hiên xong các

-

nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng này.
Sau khi thực hiện xong các điều khoản, hợp đồng xem như đã được thanh !ý

-

Các bên đã đoc kv và hiểu rõ từng điều khoản của hợp đồng trước khi ký kết.
ĐẠI DIỆN BÊN B

