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HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN 
 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019. Tại trụ sở Công ty TNHH Du lịch Vận Tải Ngọc Minh 

Chúng tôi gồm các bên sau đây : 

Bên A ( Bên Thuê xe): ……………………………………………………………………………….. 

Đại diện           :   …………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại :   ……………………………………………………………………………………...         

Địa chỉ  :  ……………………………………………………………………………………… 

Mã số thuế       :   ……………………………........................................................................................ 

Bên  B (Bên cho thuê xe) :  CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI NGỌC MINH 

Đại diện            :  Ông Nguyễn Xuân Ngọc         

Chức vụ :  Giám Đốc 

Địa chỉ  :  Số 25, ngõ 31, Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội  

Điện thoại :  096.727.9998 – 098.322.9996            

MST                  :  010.789.5184 

STK  : 2121 0000 456689 – BIDV chi nhánh tây hồ 

Sau khi bàn bạc thoả thuận hai bên nhất trí ký hợp đồng với các điều khoản sau:  

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

Bên A đồng ý thuê dịch vụ xe du lịch ( có lái xe ) của bên B như sau :               

Ngày/tháng/năm Loại xe Hành trình Số tiền 

    

Tổng:  

Đặt cọc:  

Còn thanh toán:  

 

Ngày giờ đón khách : ………………………………………………………………………………… 

Địa điểm đón khách : ............................................................................................................................ 

Người liên hệ đón khách :  …………………...……………………………………………………… 

Điều 2: Điều kiện và hình thức thanh toán: 

 + Giá trên đã bao gồm xăng xe và lương lái xe, chưa bao gồm % Vat    

             + Số tiền còn lại là: … sẽ được Bên A  thanh toán cho lái xe khi kết thúc hành trình.             

Điều 3: CAM KẾT CHUNG 

- Hai bên cam kết thực hiện đúng hợp đồng đã ký. Ngay sau khi ký kết hợp đồng, nếu bên nào muốn 

huỷ hợp đồng thì phải chịu phí tổn 50% giá trị hợp đồng 

- Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thực hiện được hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc tìm 

hướng giải quyết. 

- Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản để cùng thực 

hiện. 

Sau khi kết thúc hợp đồng ( các bên đã thanh toán đầy đủ tiền và các dịch vụ phải thực hiện theo nội 

dung hợp đồng này và được các bên ký xác nhận ), nếu không có phát sinh gì thì hợp đồng này được 

coi như thanh lý hợp đồng. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                ĐẠI DIỆN BÊN B 

                


