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HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

Số: _____/2020/NINJADIRECT 

 

Hợp đồng Dịch vụ này (“Hợp Đồng”) được ký vào ngày [ ] 2020 (“Ngày Hiệu Lực”) bởi và giữa: 

 

CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS 

Giấy phép ĐKKD: 0312087302 

Địa chỉ đăng ký: 117/2D1 Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM 

Đại diện: Ông Lê Văn Quốc Khánh 

Tài khoản ngân hàng: 19130239614071 tại Ngân hàng Techcombank, TPHCM 

(Còn được gọi tắt là "Ninja") 

 

Và 

Tên Công ty/Cá nhân/Hộ kinh doanh] 

Số GCNĐKDN (đối với Công ty/ Hộ kinh doanh) /CMND (đối với cá nhân) xxx 

Địa chỉ: xxx 

(Sau đây gọi tắt là “Khách Hàng”) 

 

Bằng việc sử dụng dịch vụ, Khách Hàng rằng các Điều khoản và Điều kiện sau sẽ được áp dụng cho dịch vụ 

và Hàng Hóa. 

 

1. ĐỊNH NGHĨA 

a.  “Dịch vụ” nghĩa là một hoặc một số loại hình dịch vụ liệt kê tại Điều 2 dưới đây mà Khách Hàng 

yêu cầu Ninja cung cấp cho Khách Hàng, bao gồm cả việc vận chuyển lô hàng đến Khách Hàng. 

b.  “Thời giờ Làm việc” nghĩa là khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối (Giờ địa phương). 

c.  “Nhân viên giao nhận” nghĩa là nhân sự được Ninja chỉ định để thực hiện nhận và trả Hàng Hóa 

theo Đơn Đặt Hàng đã tạo. 

d.  “Đơn Đặt Hàng” nghĩa là đơn đặt hàng của Khách Hàng khi yêu cầu dịch vụ, bao gồm thông tin 

và số lượng Hàng Hóa yêu cầu. 

e.  “Giờ địa phương” nghĩa là giờ Việt Nam. 

f.  “Ninja” nghĩa là Công ty TNHH Nin Sing Logistics (“Ninja Van Việt Nam”), đơn vị trực tiếp 

cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng. 

g.  “Hàng Hóa” nghĩa là những hàng hóa trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng được Ninja bán và 

vận chuyển. 

h.  “Khách Hàng” nghĩa là Bạn, người đang sử dụng Dịch vụ. 

i.  “Ngày Làm Việc” nghĩa là những ngày không phải Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ quốc gia 

tại nơi mà Dịch Vụ được thực hiện. 

 

2. DỊCH VỤ 

a. Dịch vụ được hiểu là một hoặc một số dịch vụ theo liệt kê dưới đây: 

i. Dịch vụ Buy-For-You: Ninja mua Hàng Hóa theo Đơn Đặt hàng mà Khách Hàng yêu cầu từ 

đơn vị cung cấp mà Khách Hàng chỉ định, đồng thời cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao 

nhận đối với Hàng hóa được mua nhân danh Khách hàng.  

ii. Dịch vụ Ship-For-You: Ninja cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận đối với Hàng hóa 

được mua bởi Khách Hàng. 
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iii. Dịch vụ Source-For-You: Ninja tìm kiếm đơn vị cung cấp Hàng Hóa theo sự chỉ dẫn chi tiết 

từ Khách hàng và cung cấp một danh mục đơn vị cung cấp cho Khách Hàng để lựa chọn. 

Ninja mua Hàng Hóa theo Đơn Đặt hàng mà Khách Hàng yêu cầu từ đơn vị cung cấp mà 

Khách Hàng chỉ định, đồng thời cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận đối với Hàng hóa 

được mua nhân danh Khách hàng.   

b. Trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, Dịch vụ (bao gồm việc vận chuyển 

hàng hóa) được cung cấp đến Khách Hàng trong khả năng cá nhân của Khách Hàng, và Khách 

Hàng không được phép: (i) chuyển giao hoặc ủy quyền việc đặt hàng và/hoặc sử dụng Dịch Vụ 

cho bất kỳ bên thứ ba nào khác; (ii) tiết lộ bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin Dịch Vụ cho bất kỳ bên 

thứ ba nào khác; hoặc (iii) bán lại Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.  

c. Ninja sẽ trực tiếp thực hiện toàn bộ hoặc một phần các Dịch vụ trong phạm vi cho phép của pháp 

luật đối với Ninja. Trường hợp cần thiết phải có sự tham gia của bên thứ ba để thực hiện Dịch 

Vụ, Khách Hàng tại đây chấp thuận ủy thác cho Ninja thay mặt Khách Hàng đưa ra các yêu 

cầu/thuê các bên thứ ba cần thiết để hoàn thành Dịch Vụ. Khách Hàng cũng hiểu và thừa nhận 

rằng Ninja bảo lưu các quyền tự yêu cầu/thuê các bên thứ ba khác phù hợp thay mặt Ninja để thực 

hiện bất kỳ phần nào của Dịch vụ. 

 

3. PHÍ DỊCH VỤ 

a. Khách Hàng sẽ thanh toán Phí cho Ninja (1) giá trị Hàng Hóa và (2) phí vận chuyển, theo các 

khoản chi phí, lệ phí liên quan được liệt kê tại biểu phí Dịch vụ đã được các bên thống nhất tại 

Phụ lục 1 Hợp đồng này và các Xác nhận Đơn Đặt Hàng, các Hóa Đơn Ninja cung cấp tại từng 

thời điểm của Dịch Vụ (“Phí”). Để tránh nghi ngờ, có thể sẽ có các khoản phí khác được áp dụng, 

bao gồm nhưng không giới hạn ở phí bảo hiểm áp dụng hoặc phí đóng gói lại có thể được lập hóa 

đơn cho Khách Hàng, tách biệt và ngoài Phí.  

b. Ninja có quyền sửa đổi các khoản phí hoặc lệ phí khác với thời điểm xác nhận ban đầu (bao gồm 

các phát sinh do nghĩa vụ của chính phủ, chi phí cao hơn hoặc các mục tiêu thương mại nội bộ) 

bằng việc thông báo đến Khách Hàng chi tiết tăng thêm tại các Hóa Đơn gửi đến Khách Hàng.  

c. Ninja có quyền được áp các phụ phí bổ sung (không giới hạn nhưng phí đã đề cập tại Điều 3(a) 

trên đây), bao gồm nếu Khách Hàng cung cấp sai hoặc không đầy đủ thông tin Đơn Đặt Hàng 

(bao gồm địa chỉ giao nhận, thông tin cá nhân của Khách Hàng).  

 

4.      THANH TOÁN 

4.1.  Khách Hàng sẽ thanh toán cho Ninja theo hai đợt như sau: 

a. Đợt 1: Kiểm tra Đơn Đặt Hàng và đặt cọc X (X>=30)% giá trị Hàng Hóa. 

i. Kiểm tra và xác nhận: Ninja sẽ gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng đến Khách Hàng trong thời hạn hai 

(02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn Đặt Hàng. Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra và 

phản hồi hoặc xác nhận Đơn Đặt Hàng vào ngày làm việc tiếp theo. Việc Khách Hàng không 

phản hồi hoặc xác nhận đúng thời hạn nêu trên được hiểu là Khách Hàng đã đồng ý và xác nhận 

tất cả số liệu tại xác nhận Đơn Đặt Hàng. 

ii. Thanh toán: Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán phần đặt cọc nêu trên trong thời hạn hai (02) 

ngày làm việc kể từ ngày xác nhận. 

b. Đợt 2: Kiểm tra Hóa đơn chiếu lệ, thanh toán giá trị Hàng Hóa còn lại, chi phí vận chuyển và các 

khoản thuế, phí, lệ phí khác. 

i. Kiểm tra và xác nhận: Ninja sẽ gửi Hóa đơn chiếu lệ đến Khách Hàng trong thời hạn sau khi nhận 

được đầy đủ thông tin Hàng Hóa từ nhà cung cấp bao gồm trọng lượng và gói kiện. Khách Hàng 

có trách nhiệm kiểm tra và phản hồi hoặc xác nhận Đơn Đặt Hàng vào ngày làm việc tiếp theo kể 

từ ngày nhận được hóa đơn mẫu. Việc Khách Hàng không phản hồi hoặc xác nhận đúng thời hạn 

nêu trên được hiểu là Khách Hàng đã đồng ý và xác nhận tất cả số liệu tại hóa đơn chiếu lệ. 

ii. Thanh toán: Ninja, sau đó, sẽ xuất hóa đơn dựa theo xác nhận của Khách Hàng, bao gồm cả giá 
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trị Hàng Hóa, chi phí vận chuyển và các khỏa thuế, phí, lệ phí khác. Khách Hàng có trách nhiệm 

thanh toán toàn bộ giá trị Hàng Hóa còn lại, chi phí vận chuyển và các khỏa thuế, phí, lệ phí khác 

tại hóa đơn trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Ninja xuất hóa đơn, nhưng trong mọi 

trường hợp, việc thanh toán phải được thực hiện toàn bộ trước Ngày Giao Hàng mà Ninja thông 

báo. 

4.2. Trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán 

Nếu Khách Hàng không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đầy đủ Phí của mình trong thời hạn quy định 

tại Điều này, Ninja sẽ có quyền: (i) đình chỉ hoặc chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ cho Khách Hàng; 

(ii) đơn phương cầm giữ Hàng Hóa cho đến khi Khách Hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của mình 

mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến Hàng Hóa hư hại do việc cầm giữ này và/hoặc 

(iii) áp lãi suất 5% một tháng ngay lập tức từ thời điểm đến hạn đối với toàn bộ khoản phí chưa thanh 

toán cho đến khi Khách Hàng hoàn trả đầy đủ tiền phí chưa thanh toán và lãi suất đã phát sinh. 

 

5. QUY TRÌNH THỰC HIỆN  

a. Đặt Đơn Đặt Hàng: Khách hàng có thể đặt Đơn Đặt Hàng bằng cách liên hệ Ninja thông qua điện 

thoại, email hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc điện tử nào với những thông tin mà đại diện của 

Ninja sẽ điền vào Đơn đặt hàng nhân danh Khách hàng cho tất cả Loại hình Dịch vụ. Khách hàng 

sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và đảm bảo sự chính xác của Đơn Đặt Hàng. 

b. Đơn Đặt Hàng không thể hủy/thu hồi: mọi Đơn Đặt Hàng, kể từ thời điểm hoàn thành Đợt thanh 

toán thứ nhất sẽ được xem là không thể hủy đối với Khách Hàng. Khách Hàng có thể yêu cầu 

điều chỉnh Đơn Đặt Hàng, theo đó Ninja nỗ lực cao nhất nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc hoàn 

thành những yêu cầu như vậy. Và trong mọi trường hợp, khoản tiền Đợt 1 đã thanh toán sẽ không 

được thay đổi và/hoặc hoàn trả nếu Khách Hàng hủy hoặc thay đổi Đơn Đặt Hàng.  

c. Mô tả Hàng hóa: Khi Ninja cung cấp mô tả Hàng hóa chính xác, Ninja chỉ cam kết đúng mô tả từ 

các nhà cung cấp được chỉ định, không cam kết rằng những mô tả như thế là đúng, xác thực và 

không bị lỗi trong thực tế. Trong trường hợp khách hàng nhận Hàng hóa tính chất khác biệt cơ 

bản so với Hàng hóa được mô tả trên ban đầu, Khách Hàng có nghĩa vụ thực hiện thủ tục khiếu 

nại đến Ninja theo các quy định tại Hợp đồng này. 

d. Số lượng Hàng hóa: Theo Dịch vụ Buy-For-You, Dịch vụ Source-For-You, Ninja sẽ nỗ lực để 

hoàn thành lệnh đặt (những) Đơn Đặt Hàng của Khách hàng với khả năng cao nhất. Ninja dựa 

vào việc mua Hàng hóa, dù nhân danh khách hàng hay đơn vị cung cấp, Số lượng hàng hóa cuối 

cùng sẽ được căn cứ vào bảng Tổng Hợp Đơn Đặt Hàng Cuối Cùng mà Khách Hàng đã xác nhận. 

e. Trong trường hợp Khách hàng muốn thay đổi số lượng, thì Khách hàng sẽ có trách nhiệm thông 

báo với đại diện của Ninja trước khi Ninja phát hành bảng Tổng Hợp Đơn Đặt Hàng Cuối Cùng 

đến Khách hàng. 

f. Trong trường hợp (những) Đơn vị Cung cấp Bên Thứ Ba không thể hoàn thành (những) Đơn Đặt 

Hàng của Khách hàng căn cứ vào số lượng hàng hóa được yêu cầu, Ninja bảo lưu quyền điều 

chỉnh số lượng hàng hóa mà Khách Hàng đã chỉ định trong (những) Đơn Đặt Hàng và trong bảng 

Tổng Hợp Đơn Đặt Hàng Cuối Cùng. 

g. Cam kết của Khách hàng: Khách hàng đồng ý tuân thủ các hướng dẫn, thông báo, quy tắc vận 

hành, chính sách và chỉ dẫn liên quan đến việc mua hàng hóa, cũng như mọi điều chỉnh như đã 

nêu trên được ban hành bởi Ninja vào từng thời điểm. Ninja bảo lưu quyền chỉnh sửa những 

hướng dẫn, thông báo, quy tắc vận hành, chính sách và chỉ dẫn vào bất kỳ thời điểm nào và khách 

hàng được xem như đã nhận biết và chịu ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với những thông 

tin đã đăng tải trên Website của Ninja, tại từng Đơn Đặt Hàng hoặc Hóa đơn chiếu lệ. 

h. Ninja Direct có thể, bằng toàn quyết định riêng của mình, gửi đến Khách Hàng một thông báo có 

hiệu lực ngay lập tức chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ đối với từng Đơn Đặt Hàng vì bất kỳ lý 

do nào, bao gồm Khách Hàng vi phạm bất kỳ đối với Hợp đồng này hoặc Ninja nghi ngờ hợp lý 

rằng khách hàng đã/đang vi phạm hoặc tuân thủ không liên tục những điều khoản, điều kiện, đảm 

bảo về Dịch vụ quy định tại Hợp đồng này. 
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6.  VẬN CHUYỂN 

Vận chuyển Hàng Hóa 

a. Hàng hóa có thể được đóng gói thành nhiều bưu kiện và được vận chuyển riêng, tùy thuộc vào 

một số yếu tố. Ninja có quyền quyết định cuối cùng về cách Hàng Hóa được đóng gói và sắp xếp 

thành bưu kiện. Trong trường hợp như vậy, Khách Hàng có nghĩa vụ tiếp nhận từng lần đối Hàng 

Hóa được đóng gói và vận chuyển riêng rẽ theo lịch trình giao hàng mà Ninja thông báo tương tự 

như khi Ninja vận chuyển toàn bộ Hàng Hóa theo Đơn Đặt Hàng. 

b. Ninja bảo lưu tất cả các quyền để mở và kiểm tra bất kỳ Hàng Hóa nào mà không cần thông báo 

vì lý do an toàn, an ninh hoặc các lý do pháp lý khác.  

c. Ninja sẽ thông báo đến Khách Hàng về việc giao hàng không trễ hơn một (01) ngày trước ngày 

giao hàng. Ninja sẽ vận chuyển Hàng Hóa đến đại chỉ đã được Khách Hàng xác nhận tại Đơn Đặt 

Hàng. Khách Hàng có trách nhiệm có mặt tại thời điểm giao hàng để nhận bàn giao Hàng Hóa.  

d. Ninja sẽ thông báo cho Người Nhận nếu việc giao hàng không thành công do Người Nhận vắng 

mặt. Ninja có thể hỗ trợ giao hàng lần khác, tùy theo quyết định riêng của minh. Tuy nhiên việc 

giao hàng lần đầu nhưng vắng mặt Khách Hàng vẫn được xem là Ninja đã hoàn thành nghĩa vụ 

giao hàng của mình và có toàn quyền trong việc xem xét không hoàn trả Phí. 

Quyền không Vận chuyển 

e. Ninja có toàn quyền đình chỉ thực hiện Dịch Vụ vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nếu Khách Hàng: 

i. không thanh toán đầy đủ Phí theo quy định tại Điều 4;  

ii. vi phạm bất kỳ điều khoản, điều kiện nào;  

iii. gây ra mất mát hoặc thiệt hại về vật chất cho Ninja; và/hoặc  

iv. giải thể, phá sản hoặc có khả năng giải thể hoặc phá sản.  

f. Ninja bảo lưu tất cả quyền để từ chối hoặc đình chỉ thực hiện Dịch Vụ nếu Ninja suy xét và xác 

định rằng: 

i. Hàng Hóa thuộc trường bị cấm (theo quy định tại Phụ lục 1);  

ii. Khách Hàng không có khả năng thanh toán cho Dịch Vụ đúng hạn;  

iii. Ninja không thể thực hiện nghĩa vụ vận chuyển của mình vì các sự kiện bất khả kháng vượt 

ngoài tầm kiểm soát (như thiên tai, đình công, tai nạn giao thông, hàng hóa bị giữ bởi cơ 

quan có thẩm quyền…);  

iv. Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ vì mục đích không hợp pháp (bao gồm cả hối lộ);  

v. Khách Hàng có hành vi gian dối với Ninja (như cung cấp các tham số không chính xác như 

trọng lượng, địa chỉ, ... hoặc làm sai lệch bất kỳ đơn đặt hàng hoặc thông tin Hàng Hóa nào).  

Hàng Hóa bị mất hoặc bị thiệt hại 

g. Ninja bảo lưu tất cả các quyền xử lý một Hàng Hóa bị hư hỏng vì lý do an toàn, bảo mật hoặc các 

lý do quy định khác. Trong trường hợp như vậy: 

i. nếu Hàng Hóa chứa nhiều vật phẩm, Ninja sẽ loại bỏ (các) vật phẩm bị hư hỏng trong Hàng 

Hóa và chỉ trả lại toàn bộ (các) vật phẩm có thể khắc phục được cho Khách Hàng; và  

ii. Đánh giá của Ninja về thiệt hại Hàng Hóa có giá trị cuối cùng.   

h. Trong trường hợp có bất kỳ tổn thất nào đối với Hàng Hóa và nếu Hàng Hóa chứa nhiều vật phẩm, 

Ninja sẽ chỉ trả lại toàn bộ (các) vật phẩm có thể khắc phục được cho Khách Hàng.  

i. Ninja bảo lưu các quyền để bảo hiểm bất kỳ Hàng Hóa nào với chi phí bổ sung cho Khách Hàng 

hoặc yêu cầu Khách Hàng mua bảo hiểm phù hợp liên quan đến Hàng Hóa.  

 

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM  

a. Ninja sẽ bồi thường cho hư hỏng hoặc mất mát đối với Hàng Hóa dựa trên thiệt hại thực tế của 

Hàng Hóa nhưng không vượt quá Giới hạn Trách nhiệm. Trong trường hợp Khách Hàng chấp 
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nhận nhận.       

b. Giới hạn Trách nhiệm đối với Hàng Hóa (áp dụng cho Dịch vụ Buy-For-You, Source-For-You): 

Tổng trách nhiệm của Ninja phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Hàng Hóa sẽ không vượt quá 

giá trị khoản thanh toán mà Khách Hàng đã thanh toán cho Ninja tính đến thời điểm phát sinh 

trách nhiệm bồi thường của Ninja. Mức Giới hạn Trách nhiệm này có thể được thay đổi tùy vào 

từng thời điểm cụ thể và sẽ được Ninja thông báo đến Khách Hàng tại thời điểm có thay đổi. 

c. Giới hạn Trách nhiệm đối với việc vận chuyển: Tổng trách nhiệm của Ninja phát sinh từ hoặc liên 

quan đến việc vận chuyển sẽ được xác định tùy từng trường hợp, nhưng trong mọi trường hợp sẽ 

không vượt quá (i) 1.000.000 VND hoặc (ii) 04 (bốn) lần cước phí vận chuyển tùy theo mức nào 

thấp hơn. Mức Giới hạn Trách nhiệm này có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm cụ thể và 

sẽ được Ninja thông báo đến Khách Hàng tại thời điểm có thay đổi. 

d. Ninja bảo lưu quyền từ chối bồi thường cho bất kỳ hư hỏng/mất mát/vận chuyển không thành đối 

với các Hàng Hóa trong các trường hợp nằm ngoài kiểm soát của Ninja, bao gồm cả: 

i. Hàng Hóa không chấp nhận vận chuyển (theo quy định tại Điều 7(b)); 

ii. hư hỏng, sai khác của Hàng Hóa do lỗi của nhà cung cấp; 

iii. Khách Hàng vi phạm quy định pháp luật và/hoặc Hàng Hóa bị tịch thu bởi bất kỳ cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền nào;  

iv. bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào, như thiên tai, cháy nổ, chiến tranh, bạo loạn, đình công 

hoặc các hình thức bất ổn dân sự, bùng phát dịch bệnh, tắc nghẽn giao thông, sự cố cơ học, 

hoặc các tác động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

v. vi phạm Bảo đảm của Khách Hàng theo quy định dưới đây; và  

thông tin do Khách Hàng cung cấp liên quan đến Hàng Hóa không chính xác hoặc sai (ví dụ: 

bản chất của Hàng Hóa, nguồn gốc của Hàng Hóa, địa chỉ người nhận, … 

e. Ninja sẽ chỉ xác nhận các yêu cầu mất mát và thiệt hại được gửi trong thời hạn sáu mươi (60) 

ngày kể từ khi Đơn Đặt Hàng được tạo hoặc bảy (07) ngày sau khi giao Hàng Hóa thành công. 

f. Đảm bảo của Khách Hàng: Khách Hàng sẽ bồi thường cho Ninja đầy đủ và giữ Ninja vô hại trước 

mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, phán quyết, bao gồm phí và chi phí pháp lý, hoặc 

thiệt hại hoặc việc tịch thu các lô hàng khác phát sinh do: 

i. Khách Hàng sử dụng Dịch vụ nhằm che dấu việc thực hiện một hoặc một số hành vi phi 

pháp; hoặc  

ii. Khách Hàng trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp Ninja để mua bán, cung cấp hàng hóa ngoài 

phạm vi Đơn Đặt Hàng thông qua Dịch Vụ; hoặc 

iii. Hàng Hóa là những vật phẩm độc hại, nguy hiểm, trái luật, bị kiểm soát, không hợp pháp 

hoặc những hàng hóa bị cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng không chứng minh được nguồn gốc 

xuất xứ. 

   

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

a. Các Bên đồng ý rằng Ninja vẫn là chủ sở hữu hay người được cấp phép duy nhất (tùy theo từng 

trường hợp) của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và bí quyết được Ninja sử dụng liên quan đến Dịch 

Vụ.  

b. Khách Hàng không được sao chép, cấp phép, phân phối, bán hoặc sử dụng Phần mềm Ninja hoặc 

bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Phần mềm Ninja, thương hiệu, logo hoặc nhãn hiệu 

Ninja. 

c. Khách Hàng thừa nhận rằng Phần mềm Ninja có thể bị gián đoạn, cản trở hoặc bị gián đoạn trong 

quá trình phát triển hoặc cập nhật Phần mềm Ninja và Ninja sẽ không chịu trách nhiệm cho bất 

kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh. 

 

9. BẢO MẬT  
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a. Tất cả cuộc đối thoại, thông tin hoặc bất kỳ nội dung nào liên quan đến các điều khoản và điều 

kiện tại Hợp Đồng này bao gồm các giá cả, chính sách phí liên quan đến Dịch Vụ sẽ được xem là 

thông tin mật và sẽ được Khách Hàng bảo mật trừ trường hợp bắt buộc tiết lộ theo yêu cầu của 

luật. 

b. Quyền và nghĩa vụ của Các Bên quy định tại Điều này sẽ vẫn được áp dụng kế cả trong trường 

hợp Dịch Vụ bị đình chỉ hoặc chấm dứt.  

c. Tất cả thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm Điều này của Bên vi phạm, bao gồm nhưng không 

giới hạn các thiệt hại thực tế, chi phí han chế, khắc phục thiệt hại, chi phí cơ hội, các khoản phạt 

của cơ quan có thẩm quyền… sẽ được Bên vi phạm đền bù cho Bên bị thiệt hại. 

 

10. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  

a. Hợp đồng này được giải thích, điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

b. Trừ Các Bên có thỏa thuận khác, mọi tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên 

quan đến Bảng điều khoản này không thể được giải quyết một cách thân thiện bằng cách hòa giải 

giữa các Bên trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi bắt đầu quá trình hòa giải sẽ được đệ đơn 

lên Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để xét xử theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

11. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

a. Hợp đồng này có hiệu lực trong thời hạn một (01) năm kể từ Ngày Hiệu Lực, trừ trường hợp bị 

chấm dứt theo các quy định dưới đây. 

b. Một Bên muốn chấm dứt Hợp Đồng này phải thông báo bằng văn bản ít nhất ba mươi (30) ngày 

đến bên còn lại, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác. Các bên có nghĩa vụ hoàn hành tất 

cả các nghĩa vụ của mình tính đến trước thời điểm chấm dứt theo Hợp đồng này. 

c. Một Bên có quyền chấm dứt Hợp Đồng này không cần thông báo trước mà không vi phạm Điều 

11(b) trên đây nếu: 

i. Bên chấm dứt là bên bị thiệt hại nghiêm trọng do các hành động cố ý, thiếu sót hoặc sơ suất 

của Bên còn lại; và 

ii. Bên còn lại trở nên mất khả năng thanh toán hoặc phải đối mặt với việc thi hành án hoặc đấu 

giá hoặc xử lý vì không trả thuế hoặc chí phí công cộng. 

 

12. ĐIỀU KHOẢN KHÁC  

a. Ninja có quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các Điều khoản 

và Điều kiện theo thời gian, và các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi đó sẽ được áp dụng 

cho các Bên.  

b. Trường hợp bất kỳ điều khoản nào trên đây được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không 

thể thi hành sẽ bị loại trừ và phần còn lại của điều khoản đó và tất cả các điều khoản khác của sẽ 

vẫn tiếp tục có hiệu lực. 

c. Khách Hàng không được chỉ định hoặc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Hợp 

đồng này trừ trường hợp được Ninja chấp thuận bằng văn bản. 

d. Khách Hàng bảo đảm rằng mọi dữ liệu cá nhân được cung cấp cho mục đích Ninja thực hiện Dịch 

vụ là chính xác và đầy đủ, theo các quy định dữ liệu cá nhân hiện hành và chính sách quyền riêng 

tư của Ninja cũng như các điều khoản được đưa vào Hợp Đồng này theo tài liệu tham khảo này.  

e. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản tiếng Việt, có hiệu lực pháp lý như nhau. 

 

13. THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA NINJA 

Tất cả các yêu cầu, cho dù từ Khách Hàng hoặc Người Nhận, sẽ được Ninja tiếp nhận thông qua email 

hoặc trung tâm hỗ trợ của Ninja từ 09 giờ sáng đến 06 giờ tối (Giờ địa phương) vào bất kỳ Ngày Làm 

Việc nào, theo thông tin sau liên hệ sau: support_vn@ninjavan.co hoặc 1900886877.  

mailto:support_vn@ninjavan.co
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ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG THỰC HIỆN, Các Bên đồng ý với Hợp Đồng này và đại diện Các Bên sẽ được 

uỷ quyền ký kết tên và ngày được nêu tại phần đầu của Hợp Đồng. 

 

Signature Pages for all Parties Follow 

 

Thay mặt Công ty TNHH Nin Sing Logistics 

 

 

 

 

Ký bởi Ông Lê Văn Quốc Khánh 

 

Người Gửi 

 

 

 

 

Ký bởi ___________________ 
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Phụ lục 1: Các vật phẩm bị cấm 

 

Ninja sẽ không vật chuyển các vật phẩm vị cấm/không được phép cho Khách Hàng. Danh mục các vật phẩm 

bị cấm bao gồm nhưng không giới hạn: 

1. Thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM. 

2. Hài cốt người hoặc động vật, cổ vật tôn giáo. 

3. Vật liệu nổ, vũ khí hoặc kiếm. 

4. Sinh vật còn sống. 

5. Đồ dễ hư hỏng như rau, trái cây… 

6. Chất độc, hóa chất độc hại. 

7. Giấy chứng nhận kiểm tra, hộ chiếu và tài liệu bảo hiểm không thể sao chép. 

8. Bản nháp bằng văn bản, phim gốc, băng và tài liệu phim không thể sao chép. 

9. Các vật dễ cháy, dễ bắt lửa hoặc dễ bay hơi như pháo hoa, dầu hỏa, bình gas hoặc dung môi pha sơn. 

10. Tiền mặt, séc, hóa đơn, cổ phiếu và các chứng khoán thị trường khác. 

11. Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ 

kim khí quý, đá quý. 

12. Thuốc lá điều hay thuốc lá điện tử. 

13. Ma túy, bao gồm cả cần sa y tế. 

14. Văn hóa phẩm đồi truy. 

15. Các vật phẩm khác bị cấm hoặc không đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật. 


