ĐIỀU KHOẢN HỢP TÁC ADPIA.VN
DÀNH CHO ĐỐI TÁC
ĐIỀU KHOẢN HỢP TÁC ADPIA.VN DÀNH CHO ĐỐI TÁC ("Điều khoản") này đưa ra những quy định về
việc sử dụng dịch vụ và hợp tác giữa ADPIA.VN ("Bên A") và các Đối tác tham gia mạng lưới ("Bên B") theo
như định nghĩa ở Điều 1 liên quan đến Mạng lưới liên kết ADPIA.VN được cung cấp bởi Bên A. Bên B
mặc nhiên đồng ý với nội dung của Điều khoản này và các chỉnh sửa sửa bổ sung nếu có. Hai bên cam kết
sẽ tuân thủ nghiêm túc và thực hiện trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau.

Điều 1: Nội dung
- Bên B tham gia hệ thống tiếp thị liên kết Adpia (http://adpia.vn) với vai trò là cộng tác viên (Affiliate)
- Cộng tác viên sẽ đăng tải quảng bá hình ảnh và giới thiệu sản phẩm cho các chương trình của Adpia
thông qua các kênh trực tuyến để nhận phí dịch vụ.
Điều 2: Thời hạn
- Thỏa thuận có hiệu lực tính từ thời điểm Bên B hoàn tất việc đăng ký tàu khoản trên hệ thống
ADPIA.VN của Bên A cho tới khi một trong hai bên yêu cầu chấm dứt việc hợp tác.
Điều 3: Chi phí và phương thức thanh toán
- Phí dịch vụ bên B được nhận dựa trên mức hoa hồng đạt được và kết quả phát sinh đạt yêu cầu
theo từng sự kiện.
- Đối với các khoản thanh toán lớn hơn 2.000.000VND/tháng, ADPIA sẽ giữ lại 10% thuế thu nhập cá
nhân và đại diện cho Bên B nộp khoản thuế này cho cơ quan thuế.
- Bên A chỉ thực hiện thanh toán cho Bên B đối với các khoản phí dịch vụ từ 200.000VND trở lên.
- Bên A thực hiện việc thanh toán phí dịch vụ cho Bên B lấy chuẩn là kết quả được xác nhận trên hệ
thống ADPIA hai lần trong một tháng với lịch trình cụ thể như sau:


Lần 1: Bên B đăng ký rút tiền từ ngày 10 đến ngày 12 hàng tháng. Bên A thực hiện việc kiểm
tra và thanh toán cho Bên B từ ngày 13 đến ngày 15.



Lần 2: Bên B đăng ký rút tiền từ ngày 25 đến ngày 27 hàng tháng. Bên A thực hiện việc kiểm
tra và thanh toán cho Bên B từ ngày 28 đến ngày 30.



Trong trường hợp lịch trình thanh toán có sự thay đổi Bên A sẽ có thông báo cụ thể cho Bên
B qua email trước thời điểm đăng ký rút tiền ít nhất 3 ngày. Trường hợp ngày thanh toán rơi
vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

- Bên A thực hiện thanh toán cho Bên B theo phương thức chuyển khoản thông qua tài khoản ngân
hàng của Bên B được đăng ký trên hệ thống.
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A
- Bên A có quyền tạm ngưng thực hiện thỏa thuận này với Bên B khi phát hiện Bên B có những hành
vi vi phạm đến thương hiệu, uy tín, bảo mật thông tin và quyền lợi của Bên A hoặc công việc không
đạt yêu cầu như thỏa thuận.

- Trường hợp có những bằng chứng xác thực chứng minh Bên B đã vi phạm thì Bên A có quyền đơn
phương chấm dứt thỏa thuận này theo hình thức thông báo bằng văn bản và không phải bồi thường
cho Bên B.
- Bên A có trách nhiệm tạo đủ điều kiện để Bên B làm việc và thực hiện đầy đủ nội dung công việc
được nêu trong điều 1 của thỏa thuận này.
- Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B chi phí
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B
- Bên B có quyền tạm ngưng thực hiện thỏa thuận này với Bên A khi Bên A không thực hiện đúng
điều các điều khoản đã thỏa thuận.
- Bên B có trách nhiệm hoàn thành công việc theo nội dung của thỏa thuận này với mức độ cao nhất.
- Bên B có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ uy tín thương hiệu, bảo mật toàn bộ thông tin mà Bên A cung
cấp cho Bên B để tác nghiệp và quyền lợi của Bên A trong tất cả mọi giao dịch với các đối tác, với
các cơ quan hữu quan. Trong trường hợp vi phạm, Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi
thường thiệt hại cho Bên A với mức độ do Bên A quy định.
- Bên B không được phép tiết lộ/cung cấp thông tin liên quan tới thỏa thuận cho bên thứ 3 mà không
được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A. Bên B cũng không được phép sử dụng thông tin,
mẫu thiết kế thuộc quyền sở hữu của Bên A để giao dịch thương mại cá nhân. Mọi vi phạm, nếu có,
được xem như vi phạm ‘tiết lộ thông tin sở hữu doanh nghiệp’ và Bên B có trách nhiệm bồi thường
thiệt hại cho Bên A với mức độ do Bên A quy định.
Điều 6: Điều khoản chung
- Hai bên cam kết cùng thực hiện đúng và đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong thỏa thuận này.
- Nếu có mâu thuẫn hoặc tranh chấp liên quan đến thỏa thuận này thì hai bên sẽ cùng nhau thảo luận
và giải quyết trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Khi hai bên không thể tự thỏa thuận được
trong vòng ba mươi ngày thì hai bên sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Kinh tế tại nơi bị đơn cư trú để giải
quyết theo pháp luật hiện hành của Chính phủ Việt Nam.

