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       Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm  20…. 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG                            
 - Căn cứ Hợp đồng Cung cấp và sử dụng dịch vụ Điện thoại cố định/Internet (gọi tắt là Hợp đồng chính) 

 số …………..…………..ngày ………tháng………. năm 20…….. 

- Căn cứ thỏa thuận giữa Bên B (Bên cung cấp dịch vụ) và sự đồng ý của Bên A (Bên khách hàng), hai bên 
cùng ký kết Phụ lục hợp đồng cam kết với các điều khoản  sau : 

 ĐIỀU 1: NỘI DUNG 

Bên A đồng ý lắp đặt và sử dụng các dịch vụ của Bên B: 

                   ĐTCĐ, Mã TT:………. ..  IPTV, gói cước:…………Mã TT:………….Giá cước trọn gói :… 

                      ADSL, gói cước:  Giga Home  Giga Soho  Giga Biz   Giga Plus   SP Home U   SP Home G 

     (Mã TT:…………………………, Giá cước trọn gói:…………………………….đồng).                            

                   FTTx, gói cước:    Fiber Save             Fiber Ez             Fiber Me+           Fiber Home+   

                              Fiber Office+       Fiber Tower+     Fiber Metro+     Fiber Space+  

      (Mã TT:…………………………, Giá cước trọn gói:……………………………đồng). 

                   FTTb, gói cước:   FiberB- Home  

       (Mã TT:…………………………, Giá cước trọn gói:……………………………đồng).     

                       Theo chương trình hợp tác, gói cước………………...,giá cước……………..đồng/tháng). 

 1.    Khi Bên A cam kết sử dụng dịch vụ ĐTCĐ/Internet thì: 

 1.1  Bên B thực hiện tặng quà cho Bên A bao gồm:        

1.1.a Phí lắp đặt:   Tặng …….% phí lắp đặt          Thu …………………..phí lắp đặt . 

       (Phí lắp đặt trị giá ……………………………………………………………… đồng) 

1.1.b Cước sử dụng : Tặng ………..% cước sử dụng gói cước của tháng đầu tiên hoà mạng  

   Thời gian tặng cước tùy theo qui định của chương trình ưu đãi. 

1.1.c Thiết bị đầu cuối  :      

 Hình thức :   Trang bị    Tặng         Thu ………………… Phí thiết bị.  

 Loại thiết bị    :   Điện thoại bàn   Có wifi   Không wifi   Không wifi+ thiết bị hỗ 
trợ wifi  

 Tên thiết bị  : ………………………………… 

 Giá bồi hoàn     :………………………………… 

1.2. Điều kiện hưởng ưu đãi : 
1.2.a Cam kết sử dụng      :   12 tháng    18 tháng  24 tháng  
1.2.b Hình thức sử dụng              :   Trả trước: ……… tháng  
1.2.c Đặt cọc                               :   03 tháng    06 tháng   

1.3  Khi Bên A tạm ngưng dịch vụ hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cam kết sử dụng nói trên, thì: 
1.3.a Bên A có trách nhiệm: 

- Hoàn lại quà tặng mà Bên A đã nhận bằng tiền bao gồm các mục đã chọn ở mục số 2. 
- Thanh toán các tháng cước còn lại khi chưa sử dụng hết thời gian cam kết (gói Fiber Save). 

1.3.b Bên A không được hoàn lại khoản tiền đặt cọc hoặc giá trị còn lại của số tiền cước mà Bên A đã            
đóng trước. 

1.4  Quà tặng được đại diện Bên B giao cho Bên A/đại diện của Bên A khi tiến hành lắp đặt /nghiệm thu. 
1.5  Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng nếu Bên A không có nhu cầu lắp đặt thì sẽ 

không được hưởng quà tặng nêu trên.    

 



 
2.   Khi Bên A cam kết đóng trước nhiều tháng cho các kỳ tiếp theo: 

2.1 Bên A được hưởng ưu đãi theo chương trình ưu đãi của Bên B cho các kỳ thanh toán: 

                             03 tháng/lần        06 tháng/lần        12 tháng/lần         18 tháng/lần    Khác……… 

 2.2 Trong trường hợp Bên A tạm ngưng dịch vụ hoặc chấm dứt hợp đồng khi chưa sử dụng đủ số tháng cước 
đã đóng trước thì Bên B sẽ không hoàn trả giá trị còn lại của số tiền đã đóng trước.  

3.    Khi Bên A được thay thế thiết bị đầu cuối theo chương trình CSKH năm 20….. 

3.1  Bên B sẽ thực hiện thu hồi thiết bị cũ và thay thế thiết bị đầu cuối mới cho Bên A, thông tin như sau: 

 

 

 

 

 

  

 

3.2  Điều kiện áp dụng: thuê bao đã hết thời hạn cam hết sử dụng dịch vụ và đồng ý tiếp tục sử dụng dịch vụ 
liên tục: 

              12 tháng                                 18 tháng                                 24 tháng  

Lưu ý : Đối với thiết bị được trang bị: 

- Nếu bị hỏng do lỗi của khách hàng: khách hàng sẽ bồi thường tiền mặt theo trị giá . 

- Nếu khách hàng tạm ngưng, huỷ hợp đồng trong và sau thời gian cam kết sử dụng dịch vụ, thiết bị 
trang bị được trả lại cho Bên B 

 4. Khi Bên B thực hiện nâng băng thông gói cước đang sử dụng của Bên A, gói cước được nâng lên sẽ 
theo gói cước liền kề: 

Tên gói hiện tại 

Tốc độ hiện tại 
Tên gói 

được nâng lên 

Tốc độ sau khi nâng 

Download 

(Mbps) 

Upload 
(Kbps) 

Download 

(Mbps) 

Upload 

(Kbps) 

   GIGA-HOME 3 512    GIGA-SOHO 4 512 

   GIGA-SOHO 4 512    GIGA-BIZ 6 640 

   GIGA-BIZ 6 640    GIGA-PLUS 8 768 

   SP HOME U 3 512    SP HOME G 4 640 

4.1 Điều kiện được nâng băng thông: Bên A cam kết sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu :  

    12 tháng           18 tháng                   24 tháng 

4.2 Khi Bên A tạm ngưng dịch vụ hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cam kết sử dụng nói trên thì Bên A 
phải bồi hoàn mức cước chênh lệch các tháng đã nâng băng thông. 

 ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG  

1.   Phụ lục này là một bộ phận không thể tách rời Hợp đồng chính đã ký. Các điều khoản khác của Hợp đồng    
chính không đề cập tại Phụ lục này vẫn giữ nguyên giá trị thi hành. 

2.   Phụ lục hợp đồng có hiệu lực ngay khi Bên A nhận bàn giao quyền sử dụng dịch vụ viễn thông và hết hiệu 
lực khi hết  thời gian cam kết sử dụng dịch vụ. 

Phụ lục hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị như nhau. 

 BÊN A(khách hàng)   BÊN B 

 (nếu là pháp nhân ký tên và đóng dấu)  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hạng mục Thiết bị cũ (thu hồi) Thiết bị thay thế 

Hình thức trang bị    Trang bị       Tặng                Trang bị       Tặng         

Loại thiết bị   

Tên thiết bị   

Giá bồi hoàn   

    NGUYỄN VĂN SƠN 


