
HOÁ ĐƠN XÁC NHẬN DỊCH VỤ

NINJA DIRECT VIETNAM Kính gửi Ngày lập 
190F Huỳnh Văn Bánh

Địa chỉ

Currency

Phường 12, Phú Nhuận Số PO
Hồ Chí Minh Người nhận Mã đơn hàng
Việt Nam Email Loại hình dịch vụ

Số điện thoại Hình thức thanh toán

Đơn hàng của bạn đã được đặt hàng thành công và xuất khỏi kho vào ngày và sẽ được đề nghị thanh toán bằng hình thức 
Hoá đơn Xác nhận dịch vụ này xác nhận Ninja Direct Việt Nam đã hoàn thành việc đặt hàng theo đúng Xác nhận báo giá với khách hàng, với sản phẩm, số lượng, chủng loại từ nhà cung cấp được chỉ định
Khách hàng không được huỷ đơn hàng tại thời điểm này do sản phẩm đã được Ninja Direct Việt Nam đặt hàng thành công và chuẩn bị gửi hàng từ Trung Quốc về Việt Nam
Giá trị của Hoá đơn này được tính theo tỉ giá VND/RMB tại thời điểm lập hoá đơn là: 

STT Tên sản phẩm Nhà cung cấp Mã SKU
Số 

lượng Đơn giá
Đơn vị khối 

lượng
Khối 
lượng Mô tả Mã vận đơn

Giá trị trước 
giảm giá Giảm giá

Tổng giá trị 
hàng hoá

Thuế suất 
GTGT

Tổng thuế 
GTGT

Tổng giá trị 
hàng hoá sau 

thuế
1 -  - - -  -              GCNVN0000003116737-6878

TỔNG CỘNG 0 0 - -  -              0 0% - -  -              - -  -                

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CUNG CẤP BỞI NINJA DIRECT VIỆT NAM

STT Mã vận đơn Mã SKUs Số lượng Loại phí
Đơn vị khối 

lượng
Khối 
lượng Cước phí Mô tả Tổng cộng Giảm giá

Tổng cước 
phí vận 

chuyển trước 
thuế

Thuế suất 
GTGT

Tổng thuế 
GTGT

Tổng cước phí 
vận chuyển sau 

thuế
1 - Phí vận chuyển nội 

địa TQ
kg/CBM

- Phí vận chuyển từ 
TQ về VN

kg/CBM

- Phí vận chuyển nội 
địa VN

kg/CBM

Giảm giá phí vận chuyển - -  -              
Tổng khối lượng hàng hoá - -  -              
Tổng chi phí vận chuyển - -  -              
Thuế GTGT - -  -              
Tổng chi phí vận chuyển đã bao gồm thuế GTGT - -  -              
Tổng thuế nhập khẩu (đã trả cho Hải Quan Việt Nam) - -  -              
Phí dịch vụ 0% - -  -              
Tổng giá trị đơn hàng - -  -              
Số tiền đã thanh toán trước - -  -              
Số tiền cần phải thanh toán - -  -              
Số tiền chênh lệch cần phải trả lại cho khách hàng

Ghi Chú

Hoá đơn của đơn hàng này sẽ được gửi sau khi việc giao hàng được hoàn thành theo từng email riêng.
Vui lòng liên hệ nhân viên Kinh Doanh của Ninja Direct để được thông tin chi tiết.

Điều khoản dịch vụ
Các điều khoản dưới đây được đề ra để đảm bảo trách nhiệm và lợi ích giữa Ninja Direct và Khách hàng – Người mua hàng. Những vấn đề sẽ được thảo luận và giải quyết một cách minh bạch để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng.
Khi khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của Ninja Direct, khách hàng sẽ đồng ý với những điều khoản sau:

1. Điều khoản chung

Theo thỏa thuận này, Khách hàng sẽ ủy quyền cho Ninja Direct để cung cấp các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều sau: hậu cần xuyên biên giới và nội địa, thanh toán xuyên biên giới, mua sắm và mua bán, tìm nguồn cung 
ứng và buôn bán sản phẩm.
Khách hàng sẽ ủy quyền cho Ninja Direct để cung cấp các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều sau: dịch vụ Buy-for-you, dịch vụ Ship-for-you, dịch vụ source-for-you. Chi tiết ở điều <8. Cam kết dịch vụ Ninja Direct>
Tất cả các đơn hàng sau khi xác nhận sẽ không thể thay đổi và không được phép hoàn trả hoặc từ chối bưu kiện.
Kiện hàng phải được nhận trước khi mở ra. Chi tiết ở điều <4. Chính sách hủy đơn hàng>
Khối lượng kiện hàng trên hóa đơn xác nhận dịch vụ được tính dựa trên số lớn hơn giữa khối lượng đơn hàng và khối lượng quy đổi từ kích thước của kiện hàng.
Ninja Direct sẽ chỉ giao bưu kiện đến địa chỉ giao hàng đã xác nhận khi đặt hàng - mọi yêu cầu thay đổi về địa chỉ giao hàng sẽ phải tuân theo các thỏa thuận và khoản phí bổ sung của Ninja Direct.



2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ninja Van:

Đảm bảo thời gian giao hàng và chất lượng dịch vụ như đã cam kết trong bản Thỏa thuận dịch vụ với khách hàng của chúng tôi.
Kiểm tra tính hợp pháp của các mặt hàng bưu chính nhưng phải đảm bảo tính bảo mật, an toàn và toàn vẹn (niêm phong, hộp cho hàng điện tử) của thư, bưu kiện và hàng hóa.
Có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu có nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Bồi thường thiệt hại trong trường hợp xảy ra thiệt hại. Chi tiết trong điều khoản Mất mát & Thiệt hại.
Giải quyết tất cả các yêu cầu và khiếu nại của bưu kiện trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được thông tin khiếu nại.
Ninja Direct sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào xảy ra ngoài tầm kiểm soát, bao gồm, nhưng không giới hạn với các Thảm họa Tự nhiên; như động đất, bão, bão, lũ lụt; Bất khả kháng; như chiến tranh, tai nạn máy 
bay/tàu thủy, khiếm khuyết hoặc cấm vận đối với hàng hóa, bạo loạn và phong trào dân quyền, hành động hoặc khước từ của bất kỳ cá nhân không được liệt kê trong hợp đồng hoặc được Ninja Van Vietnam sử dụng như: nhà cung cấp, 
người nhận; hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; cán bộ hải quan và Chính phủ; hoặc xóa hình ảnh, dữ liệu hoặc hồ sơ điện tử hoặc hình ảnh.
Ninja Direct sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển bởi các dịch vụ chuyển phát tại Trung Quốc chuyển đến kho Ninja tại Trung Quốc.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Ninja Direct là quyết định cuối cùng.

3. Phạt thanh toán chậm

Nếu Ninja Direct không nhận được số tiền phải thu trong Hóa đơn Xác nhận Dịch vụ đúng hạn, thì Ninja Direct sẽ áp dụng những điều sau:
- Phạt 10% trên tổng dư nợ chưa thanh toán.
- Ninja Direct có quyền đặt ra các điều kiện dịch vụ trong những đơn hàng tiếp theo cho Khách hàng cho đến khi số tiền đó được thanh toán đầy đủ.

4. Chính sách Hủy đơn hàng

Tất cả các đơn hàng sau khi xác nhận sẽ không thể thay đổi và không được phép hoàn trả hoặc từ chối bưu kiện.
Thỏa thuận của khách hàng đối với Hóa đơn chiếu lệ được hoàn thành trước khi xuất hóa đơn xác nhận dịch vụ, được thực hiện bởi Ninja Direct Account Executive ( Sales Team )
Khoản tiền đặt cọc (nếu có) của khách hàng sẽ không được hoàn trả lại trong trường hợp khách hàng hủy đơn hàng sau khi nhận được Hóa đơn Xác nhận Dịch vụ này.

5. Chính sách Bồi Hoàn
Chính sách Bồi Hoàn của Ninja Direct chi áp dụng cho các Đơn hàng/ Sản phẩm, chi tiết:
- Dịch vụ Mua Hộ, Tìm Nguồn Hàng, Tư vấn Nguồn hàng:
- Bưu kiện/Sản phẩm đã được Ninja Direct mua không chính xác, theo đó các mặt hàng nhận được khác với các mặt hàng trong Đơn Đặt Hàng/ Hóa đơn Xác nhận Dịch vụ.

Trong các trường hợp ở trên, Khách hàng phải thông báo cho Ninja Direct trong vòng 7 ngày kể từ khi đặt hàng giao hàng thành công
Lưu ý, Ninja Direct sẽ chỉ chấp nhận trả lại các mặt hàng không chính xác khi cung cấp các tài liệu sau:
- Mã đơn hàng
- Mã vận đơn
- Hình ảnh sản phẩm nhận được không chính xác
- Lý do chi tiết
- Thông tin liên lạc của khách hàng
- Tài khoản ngân hàng của khách hàng

Ninja Direct có quyền từ chối Bồi hoàn trừ khi tất cả các hướng dẫn đều được tuân theo quy định của Ninja Direct.
Khách hàng cần phải được thông tin rằng việc hoàn trả có thể bị từ chối nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và sự hướng dẫn của Ninja Direct.
Để trả lại hợp lệ, Ninja Direct có thể đưa ra các biện pháp khắc phục cho Khách hàng.
Ninja Direct có quyền từ chối mọi yêu cầu bồi hoàn theo quyết định riêng của Ninja Direct, bao gồm nhưng không giới hạn, trong đó cho rằng bất kỳ giao dịch nào là gian lận hoặc nghi ngờ rằng đó là gian lận

6. Hàng hoá bị lạc hoặc hư hỏng
Chính sách dành cho bưu kiện bị thất lạc hoặc hư hỏng áp dụng cho toàn bộ Bưu kiện/Sản phẩm của tất cả các dịch vụ được Ninja Direct cung cấp.
Ninja Direct sẽ chỉ chấp nhận các khiếu nại về mất mát hoặc hư hỏng được gửi sau 60 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thanh toán được nêu trong Hoá đơn Xác nhận dịch vụ hoặc trong vòng 7 ngày làm việc sau khi giao hàng thành công, 
tùy theo ngày nào muộn hơn.

Lưu ý, Ninja Direct sẽ chỉ chấp nhận trả lại các mặt hàng không chính xác khi cung cấp các tài liệu sau:
- Mã đơn hàng
- Mã vận đơn
- Hình ảnh sản phẩm nhận được không chính xác
- Lý do chi tiết
- Thông tin liên lạc của khách hàng
- Tài khoản ngân hàng của khách hàng

Tổng trách nhiệm của Ninja Direct phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ Vận chuyển (bao gồm cả Dịch vụ COD) sẽ không vượt quá:
(i) 1.000.000 VND 
(ii) Hoặc 4 lần tổng cước phí vận chuyển
tùy theo mức nào thấp hơn.

7. Phí dịch vụ Ninja Direct

Khách hàng đồng ý với phương thức thanh toán và phí dịch vụ được áp dụng trong thư Xác nhận Đơn hàng Bán hàng.



8. Cam kết dịch vụ Ninja Direct
Cam kết dịch vụ Buy-for-you
Vai trò của Ninja Direct Việt Nam
Ninja Direct Vietnam hoạt động như một đại lý mua hàng để mua sắm hàng hóa thay mặt và theo sự chỉ đạo của Khách hàng từ các nhà cung cấp.
Ninja Direct Vietnam cũng có thể cung cấp dịch vụ hậu cần và giao hàng cho hàng hóa được mua thay mặt cho Khách hàng.

Độ chính xác của sản phẩm:
Ninja Direct Vietnam chịu trách nhiệm đặt các sản phẩm chính xác (chủng loại, kích cỡ, màu sắc ...) với số lượng đã thỏa thuận tại các nhà cung cấp được chỉ định từ chi tiết báo giá đã ký.
Ninja Direct Vietnam không chịu trách nhiệm nếu các vấn đề là từ các nhà cung cấp được chỉ định (mô tả sai lệch, mã màu sai).
Ninja Direct Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào về Quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa được bán bởi Đại lý / Thương hiệu.
Ninja Direct Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bưu kiện nếu đơn đặt hàng chỉ do Khách hàng và nhà cung cấp sắp xếp.

Cam kết dịch vụ Ship-for-you
Tuân thủ giao hàng cho bạn
Vai trò của Ninja Direct Việt Nam
Ninja Direct Vietnam không tham gia mua sắm hàng hóa. Khách hàng có trách nhiệm mua hàng hóa trực tiếp từ các nhà cung cấp.
Ninja Direct Vietnam cung cấp dịch vụ hậu cần và giao hàng cho hàng hóa mà Khách hàng đã mua.

Độ chính xác của sản phẩm:
Ninja Direct Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bưu kiện vì các đơn đặt hàng chỉ do Khách hàng và nhà cung cấp sắp xếp.
Ninja Direct Vietnam không chịu trách nhiệm nếu các vấn đề là từ các nhà cung cấp được chỉ định (mô tả sai lệch, mã màu sai).
Ninja Direct Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào về Quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa được bán bởi Đại lý / Thương hiệu.
Ninja Direct Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bưu kiện nếu đơn đặt hàng chỉ do Khách hàng và nhà cung cấp sắp xếp.

Cam kết dịch vụ Source-for-you
Vai trò của Ninja Direct Việt Nam
Ninja Direct tìm kiếm Đơn vị cung cấp Bên Thứ Ba theo sự chỉ dẫn chi tiết từ Khách hàng và cung cấp một danh mục đơn vị cung cấp cho Khách hàng.
Ninja Direct đóng vai trò như đại lý để mua hàng hóa từ (những) Đơn vị cung cấp nhân danh và theo sự chỉ dẫn của Khách hàng.
Ninja Direct sẽ thực hiện theo chỉ dẫn của Khách hàng thông qua Đơn Đặt hàng mà Khách hàng đã điền thông tin trên Website.
Ninja Direct Vietnam cũng có thể cung cấp dịch vụ hậu cần và giao hàng cho hàng hóa mà Khách hàng đã mua.

Độ chính xác của sản phẩm:
Ninja Direct Vietnam chịu trách nhiệm đặt các sản phẩm chính xác (chủng loại, kích cỡ, màu sắc ...) với số lượng đã thỏa thuận tại các nhà cung cấp được chỉ định từ chi tiết báo giá đã ký.
Ninja Direct Vietnam không chịu trách nhiệm nếu các vấn đề là từ các nhà cung cấp được chỉ định (mô tả sai lệch, mã màu sai).
Ninja Direct Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào về Quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa được bán bởi Đại lý / Thương hiệu.
Ninja Direct Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bưu kiện nếu đơn đặt hàng chỉ do Khách hàng và nhà cung cấp sắp xếp.

THANH TOÁN ĐƠN HÀNG

GHI CHÚ: 
Quý khách vui lòng chuyển khoản theo cú pháp  đến tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Nin Sing Logistics trong vòng  ngày làm việc kể từ ngày Hoá đơn này có hiệu lực
CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS
Tên ngân hàng: TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Tên tài khoản: Công ty TNHH Nin Sing Logistics
Số tài khoản: 19130239614101

Ninja Van Vietnam Khách hàng


