Công ty School@net

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/ CTVCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH CÙNG HỌC
Hôm nay, ngày……tháng………năm……….., tại (văn phòng Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường)
School@net, chúng tôi gồm:
Bên A: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net
Địa chỉ: Phòng 1407 Nhà 17T2 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính Cầu Giấy Hà Nội
Điện thoại: 04.62511017

Fax: 04.62511081

Tài khoản: 1400311010140 tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Láng Hạ - Hà Nội
Người đại diện: Bùi Việt Hà.

Ảnh 4 x 6

Chức vụ: Giám đốc

Bên B:
Ông/Bà:

Sinh ngày:

Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ :
Điện thoại:

Email:

Tài khoản:

tại Ngân hàng

Chi nhánh

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng cộng tác viên Cùng học và cam kết làm đúng những điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên A thuê bên B làm Cộng tác viên kinh doanh dịch vụ Cùng học (CTVCH) cho bên A để thực hiện các công
việc liên quan đến quảng bá, phân phối, bán trực tiếp dịch vụ của Trang phần mềm trực tuyến Cùng học đến các
nhà trường, gia đình và các khách hàng khác.
1.1. Thời hạn: … tháng, từ ngày … tháng … năm …. đến ngày … tháng … năm …
1.2. Địa điểm và thời gian làm việc: Tự do
1.3. Trang bị dụng cụ làm việc, phương tiện đi lại
Bên B tự trang bị đồ dùng cá nhân cần thiết và phương tiện đi lại để phục vụ cho công việc theo nội dụng hợp đồng
này. Bên A hỗ trợ cấp cho bên B 01 tài khoản và 01 mã sử dụng Cùng học để phục vụ cho công việc giới thiệu và
quảng cáo sản phẩm. Bên B không được bán mã sử dụng Cùng học này.
Điều 2: Điều kiện và phân loại Cộng tác viên
2.1. Tất các các ứng viên cho vị trí CTVCH đều phải trải qua 1 Test về hiểu biết về CNTT và những dịch vụ, sản
phẩm của Cùng học để được cấp một Chứng nhận đủ điều kiện là CTVCH. Tất cả các ứng viên đủ điều kiện mới
được ký kết hợp đồng này. Mức phân loại ban đầu là 0.
2.2. Tùy thuộc vào khả năng và kết quả hoạt động, các ứng viên sẽ được xét nâng cấp mức CTVCH lên các bậc cao
hơn (mức 1, 2, ...). Với các bậc cao hơn CTVCH sẽ có nhiều quyền hơn để tham gia vào quá trình xây dựng các
dịch vụ của Cùng học, được quyền tham gia trực tiếp vào việc nhập dữ liệu, được hưởng các mức triết khấu cao
hơn và các quyền lợi khác. Nếu kết quả hoạt động kém thì ngược lại sẽ bị hạ bậc hoặc tước quyền CTVCH.
2.3. Các ứng viên CTVCH phải nộp: (i) tóm tắt CV; (ii) 02 ảnh 4x6; (iii) bản phô tô chứng minh thư cá nhân; (iv)
email, điện thoại di động, địa chỉ cho bên A để lưu hồ sơ; (v) nộp kí quĩ khoản tiền là 1.000.000 VNĐ. Khoản tiền
này sẽ được hoàn trả khi hết hạn và thanh lý hợp đồng.
Điều 3: Mức chi trả hoa hồng
Bên B được hưởng phần chiết khấu bán hàng là ....% theo giá niêm yết của dịch vụ sản phẩm Cùng học.

Vào cuối mỗi quí (3 tháng), hai bên sẽ tổng hợp các đơn hàng trong quí. Bên B sẽ được hưởng thêm mức chiết
khấu theo khung sau:
Tổng giá trị các đơn hàng trong quí (3 tháng)
(triệu đồng)
Từ 5 đến 9
Từ 10 đến 14
Từ 15 trở lên
Điều 4: Phương thức thanh toán và chuyển hàng

Mức chiết khấu được hưởng thêm
(%)
3%
5%
10%

- Tại Hà Nội, Bên B lấy hàng khi có đơn hàng phát sinh và thanh toán ngay tại văn phòng công ty số tiền hàng đã
được chiết khấu trên hợp đồng.
- Tại các tỉnh thành khác, Bên B chuyển đơn hàng về cho Bên A và thanh toán số tiền trên đơn hàng sau khi đã
chiết khấu qua tài khoản ngân hàng Bên A đã cung cấp. Khi Bên A xác nhận Bên B đã thanh toán, Bên A sẽ
chuyển hàng qua bưu điện cho Bên B hoặc chuyển các Mã Cùng học qua email của B. Phí vận chuyển do Bên A
chịu.
Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của Bên A
Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng với Bên B khi Bên B vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin của Bên A hoặc Bên
B không đáp ứng được yêu cầu. Bên A không chịu trách nhiệm về các khoản chi phí khác cho Bên B trong quá
trình thực hiện hợp đồng này.
Bên A phải thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho Bên B theo nội dung của hợp đồng này;
hỗ trợ Bên B chăm sóc khách hàng và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong quá trình khách hàng sử dụng phần
mềm.
Điều 6: Nghĩa vụ và quyền hạn của Bên B
Bên B được sử dụng thương hiệu và tư cách pháp nhân trong từng vụ việc cụ thể khi được sự đồng ý bằng văn bản
của Bên A để thực hiện các nội dung công việc tại Điều 1 hợp đồng này. Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp
các thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ của School@net để phục vụ cho công việc của Bên B.
Bên B tự chịu các khoản chi phí đi lại, điện thoại và các chi phí khác không ghi trong hợp đồng này liên quan đến
hoạt động kinh doanh và hợp tác với Bên A.
Bên B cam kết giữ bí mật và không tiết lộ bất kỳ các thông tin, tài liệu nào cho bên thứ 3 liên quan đến vụ việc nếu
không được Bên A chấp nhận. Bên B tuyệt đối không được sao chép bản quyền sản phẩm của Bên A dưới bất kỳ
hình thức nào và tuyệt đối không được bán những sản phẩm là hàng nhái, hàng vi phạm bản quyền của Bên A.
Trường hợp Bên B vi phạm quy định về bảo mật thông tin, Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên B
bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Điều 7: Điều khoản chung
Trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ nỗ lực thương lượng và đàm phán
trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Nếu tranh chấp không giải quyết được bằng thương
lượng, các bên sẽ yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết. Phán quyết của tòa có tính chất bắt buộc đối với các
bên.
Hợp đồng này sẽ được mặc định gia hạn thêm 01 năm sau khi kết thúc nếu hai bên không cần thay đổi các điều
khoản gì. Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản và Bên B giữ 01 bản để
thực hiện.
Đại diện Bên A

Đại diện Bên B

(ký tên, đóng dấu)

(ký và ghi rõ họ tên)

