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    Mẫu Đăng ký Đại lý 
 

Tên đăng ký kinh doanh*:      
 

      

Tên Giao dịch:        
 

        

Địa chỉ công ty*:       
 

       

Điện thoại:   Số điện thoại di động:  Số fax:  
 

        
Email:  
Địa chỉ giao hàng (nếu khác với địa chỉ côngty): 

Loại hình kinh doanh: 
 
Ngày thành lập công ty: 

Tài khoản ngân hàng: 
 
 

Thông tin về giám đốc hoặc người đại diện công ty: 
 
Họ tên:    Ngày Sinh:   

 

       

Địa chỉ:         
 

         

Họ tên:    Ngày Sinh:   
 

       

Địa chỉ:         
 

         

Họ tên:    Ngày Sinh:   
 

       

Địa chỉ:         
 

         

Người đại diện giao dịch:      
 

1   
Họ tên:  Số điện thoại:   

Fax:  
 

       

1   Họ tên:  Số điện thoại:   Fax:  
 

       

1   Họ tên:  Số điện thoại:   Fax:  
 

       

1   Họ tên:  Số điện thoại:   Fax:  
 

       

 
 

Doanh số mua hàng dự kiến hàng tháng: 

 
USD 1000-5000 5000-10000 10000-15000 15000-20000 Above 20000 Per month. 

 
Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng các thông tin trong bản đăng ký trên là đúng sự thật và chính xác, và đồng ý với các điều kiện và 

quy định được nêu trong báo giá đại lý hiện hành. Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng tất cả các đơn đặt hàng sẽ được thanh toán ngay 

khi giao hàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người đại diện được ủy quyền của HMS, và cam kết chịu trách nhiệm với 

bất kỳ khoản nợ nào phát sinh trong quá trình giao dịch. 
 
 
 

 

Họ tên  Chữ ký người có thẩm quyền và đóng dấu 
 

 

   

Chức vụ  Ngày… tháng … năm 
 

 
 

 

 

 

Vui lòng gửi kèm 1 bản photo giấy phép đăng ký kinh doanh và danh thiếp của người mua hàng. 
Sau khi điền xong mẫu đăng ký, vui lòng nhấn nút “In mẫu này” để xem lại và in Mẫu đăng ký Đại lý tại một cửa sổ mới. 

Vui lòng ký tên vào bản in và fax tới HMS.  
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QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN 
 
CHÀO MỪNG QUÝ ĐẠI LÝ ĐẾN VỚI TheCus VIỆT NAM 
 
THÔNG TIN THAM KHẢO CHO KHÁCH HÀNG: 
 
HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI HỖ TRỢ CÁC QUÝ ĐẠI LÝ 
 
 
• Quý đại lý sẽ nhận được email cập nhật giá định kỳ từ HMS 

• Quý đại lý có thể liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi để được cung cấp giá tại thời điểm hiện tại 
 
• Quý đại lý đặt hàng bằng cách hoàn tất PO sau đó scan hoăc fax cho HMS   
 
• Quý đại lý vui lòng gởi fax xác nhận thanh toán (khi chuyển khoản qua ngân hàng) đến HMS sau khi đặt hàng  
 
• Quý đại lý vui lòng ghi chú thông tin thanh toán trên xác nhận chuyển khoản (ví dụ: tên đại lý, mã số đơn hàng)  

 
THANH TOÁN 
 
• Thanh toán tiền mặt cho 5 đơn hàng đầu tiên  
 
• Đối với các đơn hàng thanh toán bằng Séc, chúng tôi sẽ giao hàng sau khi hoàn tất các thủ tục với ngân hàng trừ khi có 

thoả thuận khác.  
 
• Đối với các đơn hàng thanh toán bằng Séc có giá trị lớn hơn 100.000.000đ (một trăm triệu đồng), chúng tôi chỉ giao hàng 

khi đã nhận đầy đủ thanh toán  

 
QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG 
 
• HMS có quyền quyết định sửa chữa hoặc đổi mới sản phẩm theo chính sách bảo hành. Thời hạn bảo hành không được 

chuyển nhượng.  
 
• Quý đại lý vui lòng yêu cầu Bộ Phận Dịch Vụ khách hàng cung cấp mã số RA# (Mã số bảo hành) và hóa đơn mua hàng 

bản gốc khi gởi hàng bảo hành  
 
• Trong trường hợp Quý đại lý cung cấp thiếu sót thông tin liên quan sẽ dẫn đến việc chậm trễ trong bảo hành  
 
• Sản phẩm bảo hành sẽ được xử lý trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc dựa theo ngày trên phiếu nhận bảo hành  
 
• Đối với các sản phẩm trả về và yêu cầu ghi nhận công nợ phải thoả điều kiện: sản phẩm được mua từ chúng tôi trong vòng 

07 (bảy) ngày làm việc dựa trên ngày xuất hoá đơn, đồng thời sản phẩm phải còn nguyên vẹn từ bao bì cho đến các sản 

phẩm bên trong và đầy đủ phụ kiện đi kèm.  
 
• Sản phẩm trả về phải được đóng gói cẩn thận, các trường hợp hư hỏng do vận chuyển sẽ không được chấp nhận. Chúng tôi 

chỉ chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm trả về để bảo hành (sửa chữa hoặc thay thế), chúng tôi sẽ không chịu trách 

nhiệm với các phụ kiện kèm theo như cáp, hướng dẫn, CD và hộp.  
 
• HMS sẽ không chấp nhận ghi nhận công nợ cho các sản phẩm không còn trong tình trạng nguyên vẹn, nguyên hộp và đầy 

đủ phụ kiện.  
 
• Mã số RA# là mã số mà HMS cấp cho các sản phẩm bảo hành để phục vụ yêu cầu bảo hành. Mã số RA# sẽ không mang 

một giá trị trao đổi, giao dịch nào khác.  
 
• HMS sẽ không bảo hành các sản phẩm vận chuyển, bảo quản sai hướng dẫn, đã được sửa chữa hoặc can thiệp trước khi đưa 

đến bảo hành. Hms cũng sẽ không nhận bảo hành trong các trường hợp: mất hoặc không thể nhận dạng tem bảo hành từ 

hãng, số serial hoặc tem bảo hành của HMS.  
 
• Trung tâm bảo hành sẽ không đảm bảo tổn thất do sử dụng những thiết bị khác cùng với những sản phẩm đó.  
 
• HMS luôn luôn quan tâm đến chất lương phục vụ các sản phẩm, tuy nhiên HMS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự tổn 

hại nào về hình dáng của sản phẩm hoặc thiệt hại về hàng hóa dã nói như trên. HMS sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất thoát 

dữ liệu. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc sao lưu các dữ liệu quan trọng trước khi mang đến bảo hành.  
 
• Những sản phẩm được trả lại có thể chịu 15% phí mua hàng tùy thuộc vào HMS 
 
• Khách hàng sẽ chịu các chi phí phát sinh đối với các sản phẩm bảo hành không phát hiện lỗi, các sản phẩm hư hỏng do lỗi 

vật lý hoặc hư hỏng do sử dụng không đúng cách.  
 
• Tất cả các giấy tờ liên quan sẽ cần phải được thể hiện khi thu thập hàng hoá.  
 
• Các sản phẩm trưng bày (ex-demo) được bảo hành 3 tháng ngoại trừ có những thoả thuận khác.  
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SỞ HỮU:  
• Các sản phẩm bán ra vẫn thuộc quyền sở hữu của HMS cho đến khi khách hàng thanh toán đầy đủ và kiểm tra rõ ràng. 

Quyền sở hữu các sản phẩm sẽ chỉ được chuyển giao cho khách hàng khi tất cả các khoản tiền nợ HMS đã được thanh toán 

đầy đủ.  
 
EMAIL:  
• HMS sẽ gởi cho Quý đại lý các thông tin cũng như chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Nếu Quý đại lý không muốn nhận e-

mail, xin vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi.  

 
WEBSITE:  
• Website của HMS chứa các thông tin bao gồm những định nghĩa, mô tả sản phẩm và tính năng của sản phẩm. Trong các 

thông tin trên, ngoại trừ những thông tin về giá và trữ lượng hàng sẵn có, tất cả các thông tin đều được cung cấp bởi nhà 

sản xuất sản phẩm hoặc nhà phân phối của chính sản phẩm đó. HMS chỉ đưa những thông tin đó lên website để tiện cho 

quý khách trong việc tìm kiếm thông tin. Quý khách nên xác thực lại thông tin về mô tả sản phẩm và tính năng từ chính 

nhà sản xuất hay nhà phân phối sản phẩm trước khi mua.  
 
• Website của HMS chứa liên kết đến những trang khác đựơc điều hành bởi một bên thứ ba, đường dẫn của website không 

được kiểm soát bởi HMS, HMS không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc liên kết nào chứa trong các 

trang liên kết. Các liên kết được cung cấp nhằm thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, HMS sẽ không chịu trách nhiệm với 

các thông tin liên kết bên trong các website được dẫn đến. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm với các rủi ro có thể xảy ra khi 

liên kết đến những website trên.  
 
• Việc bạn sử dụng Website của HMS là hoàn toàn do bạn tự chọn lựa. HMS không bảo đảm hoặc có bất cứ trách nhiệm nào 

về việc này. HMS từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong các nội dung 

trên HMS dù HMS nhận thức được sai sót hoặc thiếu sót hay không. Trong phạm vi pháp luật cho phép, kể cả HMS cũng 

như các bên tham gia trong việc tạo ra, sản xuất, hoặc cung cấp website HMS m chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực 

tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp, đặc biệt, mang tính trừng phạt hoặc bất kỳ tổn thất của về lợi nhuận, uy tín, 

doanh thu lợi nhuận, hoặc mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu, phát sinh từ việc truy cập của bạn, hoặc sử dụng hay không có 

khả năng sử dụng hoặc truy cập website của HMS.  

 
CHÍNH SÁCH AN TOÀN:  
• Khi mua từ HMS, các thông tin tài chính của bạn được chuyển qua một máy chủ bảo mật bằng cách sử dụng công nghệ mã 

hóa SSL 128-bit mới nhất (Secure Sockets Layer). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui 

lòng liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sales@hms.vn .  

 
CHÍNH SÁCH AN TOÀN:  
• HMS cam kết giữ bí mật các thông tin cá nhân. Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập trong giao dịch với bạn đều được đảm 

bảo bảo mật một cách chắc chắn. Chúng tôi không tiết lộ thông tin / bán / trao đổi bất cứ chi tiết cá nhân của bạn với bất cứ 

ai. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định đơn đặt hàng của bạn, cung cấp cho bạn bản tin hàng tháng của chúng tôi 

(nếu có) và để cá nhân hoá kinh nghiệm mua sắm của bạn với chúng tôi, đó là tất cả. HMS sử dụng cookie để cho phép 

chúng tôi cung cấp tới bạn khả năng mua sắm cá nhân hoá tiện lợi bằng cách hiển thị sản phẩm mà bạn quan tâm trên khắp 

các trang sản phẩm của chúng tôi, từ đó giúp cho việc lựa chọn sản phẩm được thân thiện hơn, thú vị hơn và thỏa mãn nhu 

cầu mua sắm của bạn. Bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ trang web khác, các máy tính mà 

trên đó các trang web được lưu trữ (các máy chủ Web) cần phải biết địa chỉ mạng lưới các máy tính của bạn để nó có thể gửi 

các trang web yêu cầu trình duyệt Internet của bạn. Các địa chỉ mạng duy nhất của máy tính của bạn được gọi là “địa chỉ 

IP,” và được gửi tự động mỗi khi bạn truy cập các trang web Internet. Từ địa chỉ IP của máy tính, có thể để xác định vị trí 

địa lý tổng hợp của máy tính đó, nếu không nó là vô danh.  
 
• HMS giữ hồ sơ về các địa chỉ IP mà từ đó người dùng truy cập vào địa chỉ trang web của chúng tôi cho các mục đích an 

ninh. Một ví dụ là khi thanh toán để hoàn thành một đơn đặt hàng . Sau khi hoàn thành các biểu mẫu, địa chỉ IP của bạn sẽ 

được lưu trữ cùng với một số giao dịch cho phép chúng tôi theo dõi đặt hàng của bạn.  

 
GIÁ CẢ:  
• Tất cả các giá niêm yết trong danh sách giá của chúng tôi là giá thanh toán tiền mặt   
• Tất cả các giá niêm yết trong danh sách giá của chúng tôi là giá tính theo Đồng Việt Nam  
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