01/2007

HỢP ĐỒNG
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

MỤC LỤC
1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:................................................................................................................................4
2. CHẤP NHẬN TRAO QUYỀN KINH DOANH................................................................................................6
2.1. SỰ CHÁP NHẬN: ..........................................................................................................................6
2.2. KHÔNG ĐỘC QUYỀN: ...................................................................................................................7
2.3. HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG:......................................................................................................7
3. THỜI HẠN....................................................................................................................................................7
3.1. THỜI HẠN BẮT ĐẦU: .....................................................................................................................7
3.2. THỜI GIAN GIA HẠN: ....................................................................................................................8
3.3. ĐIỀU KIỆN CHO ‘THỜI GIAN GIA HẠN THỨ HAI’: .......................................................................8
4. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ MỞ NHÀ HÀNG VINA...............................................................................................9
4.1. VỊ TRÍ HỢP LÝ...............................................................................................................................9
4.2. THUÊ ĐỊA ĐIỂM CÓ SẴN TRONG DANH SÁCH. .......................................................................10
4.3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN NHẬN QUYỀN KINH DOANH: ...........................................................10
4.4. THIẾT KẾ TIÊU CHUẨN CỦA NHÀ HÀNG VINA: ........................................................................11
4.5. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀNG VINA: .....................................................................11
4.6. THIẾT BỊ, NỘI THẤT, ĐỒ ĐẠC CỐ ĐỊNH VÀ KÝ HIỆU: ..............................................................11
4.7. MỞ NHÀ HÀNG VINA: ................................................................................................................12
5. CHI PHÍ:.....................................................................................................................................................12
5.1. PHÍ MỞ CỬA HÀNG MỚI: ...........................................................................................................12
5.2. CHI PHÍ TIỀN BẢN QUYỀN: ........................................................................................................12
6. TIẾP THỊ.....................................................................................................................................................12
6.1. HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU:...................................................................................12
6.2. KHAI TRƯƠNG:............................................................................................................................13
6.3. QUỸ TIẾP THỊ...............................................................................................................................13
6.4. GIỚI HẠN TIẾP THỊ.......................................................................................................................13
7. BÁO CÁO VÀ THÀNH TÍCH CỬA HIỆU...................................................................................................13
8. HỆ THỐNG PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH.............................................................................13
9. NHỮNG THAY ĐỔI CỦA HỆ THỐNG ......................................................................................................14
9.1. THAY ĐỔI CÔNG CỤ, DỤNG CỤ.................................................................................................14
9.2. THAY ĐỔI MÓN ĂN......................................................................................................................14
9.3. NÂNG CẤP, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA..............................................................................................14
9.4. QUYỀN CỦA BÊN A......................................................................................................................14
9.5. PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG MỚI.......................................................................................................14
10. ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN....................................................................................................................15
10.1. ĐÀO TẠO: ..................................................................................................................................15
10.2. ĐÁNH GIÁ HẰNG NĂM: .............................................................................................................15
10.3. VIỆC THANH TRA CỦA BÊN A: ................................................................................................16
10.4. SỰ HƯỚNG DẪN VÀ TRỢ GIÚP: .............................................................................................16
10.5. MANUALS ..................................................................................................................................16
11. HÌNH ẢNH VÀ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ HÀNG VINACỦA BÊN B ..................................................17
11.1. CHI PHÍ SỬA SANG NHÀ HÀNG VINA......................................................................................17
11.2. SỰ HOẠT ĐỘNG TỐI ĐA CỦA VINA..........................................................................................17
11.3. TRANG THIẾT BỊ, SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH............................18
11.4. NHỮNG CHỈ ĐỊNH, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG.................................................18
11.5. SỰ CHẤP NHẬN THỰC HIỆN KINH DOANH ĐÚNG QUY ĐỊNH VÀ LUẬT PHÁP....................18
11.6. BAN QUẢN LÍ VÀ NHÂN VIÊN....................................................................................................18
11.7. THƯƠNG HIỆU VÀ LOGO.........................................................................................................19
11.8. TIỀN BẢO HIỂM..........................................................................................................................19
11.9. THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH. ....................................................................................................19

12. NHÃN HIỆU..............................................................................................................................................19
12.1. GIỚI HẠN VÀ SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU. ...............................................................................20
12.2. THÔNG BÁO VỀ VIỆC VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG. ................................................................20
12.3. CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU:......................................................................20
13. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÊN MUA QUYỀN THƯƠNG MẠI.................................................................21
14. CHUYỂN ĐỔI LỢI TỨC...........................................................................................................................22
14.1. DO BÊN A CHUYỂN ĐỔI: ..........................................................................................................22
14.2. SỰ CHUYỂN NHƯỢNG CỦA BÊN B.........................................................................................22
15. GIAO KÈO ...............................................................................................................................................25
15.1. BẢO MẬT: ...................................................................................................................................25
15.2. HẠN CHẾ: ...................................................................................................................................26
15.3. BỔ SUNG. ..................................................................................................................................27
16. KÊT THÚC................................................................................................................................................27
16.1. LÝ DO KẾT THÚC. .....................................................................................................................27
16.2. KẾT THÚC HỢP ĐỒNG SAU KHI KIỂM TRA: ...........................................................................28
16.3. NHỮNG GIỚI HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁP: .........................................................28
16.4. GIA HẠN THỜI GIAN: ................................................................................................................28
16.5. QUYỀN NGƯNG CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ: ..........................................................28
17. NGHĨA VỤ KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ HẾT HẠN HỢP ĐỒNG:...................................................28
18. THU MUA.................................................................................................................................................29
19. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG........................................................................................................................30
19.1. KHÔNG TỪ BỎ. .........................................................................................................................30
19.2. NHỮNG ĐIỀU CHO PHÉP. ........................................................................................................31
19.3. MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC BÊN. .................................................................................................31
19.4. THUẾ. .........................................................................................................................................31
19.5. BỒI THƯỜNG. ...........................................................................................................................32
19.6. SỰ RÕ RÀNG. ............................................................................................................................32
19.7. CHỈ DẪN......................................................................................................................................32
19.8. SỰ CHIA TÁCH GIỮA CÁC MỤC. .............................................................................................32
19.9. TOÀN BỘ BẢN HỢP ĐỒNG. .....................................................................................................32
19.10. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG. ...............................................................................................................33
19.11. TÌNH TRẠNG KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ. ..................................................................................33
19.12. CÁC BIỆN PHÁP. .....................................................................................................................33
20. CÁC THÔNG BÁO VÀ CÁC KHOẢN TRẢ..............................................................................................33
21. GIẢI PHÁP TRANH LUẬN.......................................................................................................................34
21.1. PHÂN XỬ. ..................................................................................................................................34
21.2. QUYỀN ƯU TIÊN .......................................................................................................................34
21.3. THÔNG BÁO VỀ TUYÊN BỐ TRƯỚC CỦA BÊN B. .................................................................35
21.4. THỜI GIAN ĐƯA RA YÊU CẦU. ................................................................................................35
21.5. TỪ CHỐI. ...................................................................................................................................36
21.6. SỰ TỒN TẠI VÀ XÂY DỰNG. ....................................................................................................36
22. SỰ CÔNG NHẬN:....................................................................................................................................36

Hợp đồng cấp quyền kinh doanh số:………..
(Franchise Agreement No.: ………..)

HỆ THỐNG NHÀ HÀNG VINA
HỢP ĐỒNG CẤP QUYỀN KINH DOANH
Hôm nay ngày………….
Bên cấp quyền kinh doanh (còn gọi là bên A): hệ thống nhà hàng VINA, công ty kinh doanh …………..
(Ghi chi tiết trụ sở chính, người đại diện, số điện thoại, MST, vv….)
Bên nhận quyền kinh doanh (còn gọi là bên B): ………….
(Ghi chi tiết trụ sở chính, người đại diện, số điện thoại, MST, vv….)

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
1.1. Bên A đang phát triển các kế hoạch mở rộng hơn nữa, các phương pháp hoạt động hiệu quả, các
nhà hàng phục vụ AAAA Hà Nội để chào bán nhiều loại AAAA Hà Nội đặc trưng. Công việc kinh doanh có
liên quan tới hợp đồng này là Nhà hàng VINAvới cách thức và phương pháp đặc trưng của công việc kinh
doanh như một “hệ thống” (được nêu rõ ở phần dưới). Hệ thống và các thành phần kinh doanh của nó có
thể được Bên A thay đổi, cải tiến và phát triển hơn nữa theo thời gian.
1.2. Bên A quản lý, điều hành và có chọn lọc để nhượng những quyền đại lý kinh doanh, quản lý và
điều hành Nhà hàng VINAtheo một hệ thống và nhãn mác (được nêu rõ ở phần dưới). Bên B được yêu cầu
chính thức mở quyền kinh doanh để quản lý và điều hành nhà hàng VINAở những địa điểm nhất định (được
nêu rõ ở phần dưới) và những cải tiến sẽ được bên A xem xét dựa trên sự tin cậy trong những cải tiến của
mình.
1.3. Bên B phải hiểu và chấp nhận sự quan trọng của tiêu chuẩn sang trọng, hình thức, chất lượng, sự
điều hành và phục vụ, việc phát triển và quản lý nhà hàng VINAở địa điểm nhất định và tuân thủ nghiêm
ngặt bản hợp đồng, hệ thống và chỉ dẫn (được nêu rõ ở phần dưới).
1.4. Nghĩa của những thuật ngữ dưới đây nhằm đáp ứng mục đích của bản hợp đồng. Những thuật ngữ
khác được sử dụng trong hợp đồng được định nghĩa và chỉ rõ trong từng trường hợp cụ thể trong văn cảnh.
AFFILIATE - là một người, một công ty hay những tổ chức nằm dưới sự quản lý của người khác, công
ty hay tổ chức khác, cũng giống như vợ hoặc chồng, cha mẹ hoặc anh chị em do vợ hoặc chồng, cha mẹ
hoặc anh chị em quản lý.
DESIGNED EQUIPMENT – là những thiết bị đáp ứng yêu cầu của bên A và được bên B sử dụng trong
quá trình quản lý nhà hàng VINA, bao gồm (nhưng không giới hạn) máy đếm tiền, máy vi tính và phần mềm.
FRANCHISE – là quyền lợi không độc quyền để sử dụng hệ thống và nhãn mác trong quá trình quản lý
liên tục một nhà hàng VINAriêng lẻ tại một địa điểm nhất định theo những giới hạn và điều kiện trong bản
hợp đồng này.
GENERAL RELEASE - Giấy nhượng quyền hoạt động, trong một mẫu do bên A quy định, có tất cả các
yêu cầu, biết hoặc chưa biết, chống lại và/hay ủng hộ chi nhánh của VINA, chỉ trừ những yêu cầu của luật
ứng dụng có thể không được nhượng lại. Một bản copy mẫu hiện hành của ngôn ngữ chuyển nhượng (Bên
A có thể thay đổi mục bất cứ khi nào) được đính kèm như Phụ lục 1 và ký bản hợp đồng nếu bên B chấp
nhận.
GOOD STANDING – “good standing” gồm có (nhưng không giới hạn) Bên B và những chi nhánh của
Bên B:
(A) không bị bắt buộc hoặc đe dọa phải ký hợp đồng và/hoặc những điều khoản khác, hoặc bất cứ
nghĩa vụ luật pháp khác với Bên A hoặc/và bất cứ chi nhánh VINAnào;

(B) điều hành từng nhà hàng VINA, có Bên B và/hoặc đại lý của Bên B, có quyền sở hữu và những
quyền lợi khác thực hiện theo chỉ dẫn và hệ thống.
MANUALS - Một hay một vài quyển sách hướng dẫn, sách chỉ dẫn, bản tin và/hoặc những phương tiện
ghi chép khác và video, audio hay/và phần mềm thông tin (gồm phương tiện điện tử hoặc hình thức khác)
không chú ý tới nội dung (trong số những thứ khác) chuyên môn hoá, tiêu chuẩn, điều khoản và thủ tục do
Bên A quy định và được Bên B thực hiện theo trong việc phát triển, điều hành và tiếp thị nhà hàng VINAvà
việc thực hiện bản hợp đồng của Bên B, bao gồm (nhưng không giới hạn) các hàng hoá, dịch vụ được bán
và/hoặc cung cấp tại/từ nhà hàng VINAcủa Bên B và/hoặc liên kết về nhãn mác. Thuật ngữ “Manuals” cũng
bao gồm những thay đổi và bổ sung sau này có thể được Bên A đưa ra.
MARKS – tên thương mại, tên dịch vụ và những biểu tượng thương mại khác hiện nay hoặc/và sau này
do bên A sở hữu hoặc xin được cấp quyền sở hữu và do bên A chỉ định sử dụng để nhận biết dịch vụ hoặc/
và sản phẩm do nhà hàng VINAcung cấp, bao gồm (nhưng không giới hạn) tên “VINA®” và thiết kế, logo.
PREMISES - địa điểm của một nhà hàng VINAmà Bên B điều hành và được Bên A chấp thuận trong
bản hợp đồng và được phân biệt trong Exhibit 1.
“PRODUCTS” AND “SERVICE” - sản phẩm và dịch vụ do Bên A đưa ra trong thời gian sử dụng, bán,
thuê, cho thuê hoặc các mục đích sử dụng khác, được cung cấp và tiếp thị tại/từ các nhà hàng VINAvà/hoặc
liên kết với nhãn hiệu, bao gồm (giữa những thứ khác) đồ uống, đồ ăn và giấy phục vụ và/hoặc được sử
dụng tại/từ các nhà hàng VINA.
VUÔNG NOODLE’S AFFILIATE(S) – Tất cả các thành phần sau, dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai;
mỗi và tất cả các công ty và/hoặc cá nhân hoạt động bằng, thông qua, dưới, phối hợp, làm chi nhánh hay/và
phối hợp với Bên A dưới mọi hình thức; mỗi hoặc tất cả hội viên, cổ đông, nhân viên, giám đốc, nhân viên
đại lý, người được uỷ quyền, kế toán, và/hoặc nhân viên của Bên A và/hoặc của những thành phần đã được
đề cập ở bên trên; cũng như mỗi và tất cả những người kế nghiệp Bên A và/hoặc được Bên A hoặc/và bất
cứ thành phần đã nói ở trên chuyển nhượng.
VUÔNG NOODLE’S STORE - Nhà hàng VINAdo Bên B được giao quyền quản lý tại địa điểm nhất định
ghi trong hợp đồng.
SUPPLIER – “Supplier” bao gồm (nhưng không giới hạn) những nhà sản xuất, những nhà phân phối,
những người bán buôn và những thành phần khác trong hệ thống và/hoặc quá trình phân phối.
SYSTEM – là hình thức và cách thức phân biệt trong việc làm kinh doanh hiện nay hoặc quá trình phát
triển về sau, được Bên A sử dụng và/hoặc sửa đổi trong việc thực hiện đánh giá kinh doanh đối với việc
quản lý của những nhà bán lẻ chuyên cấp trong việc bán AAAA Hà Nội, bao gồm (nhưng không giới hạn):
(A) điểm khác biệt liên quan tới hình ảnh, thiết kế, phong cách, cách bố trí và phối hợp màu sắc trong
một nhà hàng VINA;
(B) thiết kế, phong cách, màu sắc và những đặc điểm phân biệt khác như đồ đạc, bảng thực đơn, bảng
hiệu và trang trí nội thất;
(C) cách bố trí, thiết kế và chọn lựa các trang thiết bị;
(D) bản chi tiết các sản phẩm được sử dụng trong việc chuẩn bị bán sản phẩm;
(E) các phương thức được sử dụng trong việc chọn lọc, mua, tiếp thị, trưng bày và bán sản phẩm;
(F) điều hành, tiếp thị, đào tạo, các hệ thống, thủ tục và tiêu chuẩn khác;
(G) tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ và vệ sinh trong quản lý một nhà hàng VINA.
TRADE DRESS – là hình ảnh và thiết kế dành cho nhà hàng VINAdo Bên A phát triển và sở hữu, là
hình ảnh hiện tại hay cũng có thể được Bên A thay đổi trong quá trình phát triển sau này.
US, WE, OUR hoặc FRANCHISOR (BÊN CẤP QUYỀN KINH DOANH hay BÊN A) - hệ thống nhà hàng
VINA, công ty kinh doanh…….

YOU, YOUR, hoặc FRANCHISEE (BÊN NHẬN QUYỀN KINH DOANH hay BÊN B) - các tổ chức hay cá
nhân ký hợp đồng nhượng quyền kinh doanh. (nếu có nhiều hơn 1 tổ chức hay 1 cá nhân cùng là
Franchisee thì mỗi tổ chức cùng nhau và từng tổ chức thực hiện bản hợp đồng)
1.5. Bên A chỉ trao quyền kinh doanh cho những tổ chức hay cá nhân nào tham gia và cam kết thực
hiện nhiệm vụ, mục tiêu chính và giá cả chung của Bên A. Nếu không có cam kết, việc trao quyền kinh
doanh sẽ không thích hợp cho cả Bên A và Bên B để tiến tới một quan hệ kinh doanh lâu dài như một
franchise của VINA. Cam kết thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu chính và giá cả của Bên B là một trong những
phần quan trọng nhất để trở thành franchise của VINAvà đó là lý do tại sao Bên A đặt những mục này ngay
đầu bản hợp đồng. Bên B phải cam kết tuân thủ, tôn trọng và ủng hộ những điều khoản sau:
CAM KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA VINA
NHIỆM VỤ CỦA VINALÀ HOẠT ĐỘNG THEO CÁCH THỨC CÓ TRÁCH NHIỆM, CÓ LỢI VÀ VÌ LỢI ÍCH
CỦA NHÂN VIÊN, KHÁCH HÀNG VÀ CỘNG ĐỒNG. CHÚNG TÔI CUNG CẤP NHỮNG SẢN PHẨM, DỊCH
VỤ, SỰ VỆ SINH VÀ HIỆU QUẢ CAO NHẤT VỚI GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG.
VINALÀ HÃNG HÀNG ĐẦU TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHÀ HÀNG VÀ NỔI TIẾNG VÌ PHƯƠNG
PHÁP SÁNG TẠO VÀ NĂNG ĐỘNG TRONG VIỆC CUNG CẤP THỰC PHẨM ĐÁNG TIN CẬY.
NHỮNG MỤC TIÊU CHÍNH CỦA VINA
1. THU HÚT, ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN, THÚC ĐẨY VÀ DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ CAO NHẤT
VÀ KHẢ NĂNG CỦA NHÓM NHẬN QUYỀN KINH DOANH (FRANCHISEE)

2.

TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VỚI SỰ HÀI LÒNG VÀ ĐÁNH GIÁ CAO CỦA KHÁCH
HÀNG THEO ĐÁNH GIÁ TIỂU CHUẨN H.Q.S.C (AN TOÀN- CHẤT LƯỢNG- TIỆN LỢI- VỆ SINH)

3.

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CÓ MẶT CỦA VINA– SÁNG TẠO RA NHỮNG PHƯƠNG THỨC KINH
DOANH THÀNH CÔNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC.

4.

PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO “VĂN HOÁ VINA” VÀ NHỮNG ĐÁNH GIÁ CHUNG.

5. PHÁT TRIỂN, TRUYỀN ĐẠT VÀ NÂNG CẤP MỤC TIÊU TÀI CHÍNH.
NHỮNG ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA VINA

•
•
•
•
•
•

TẬP TRUNG KHÁCH HÀNG.
CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN.
SỰ LIÊM CHÍNH/ SỰ TIN TƯỞNG..
LÀM VIỆC NHÓM..
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH..
SỰ PHÁT TRIỂN..

2. CHẤP NHẬN TRAO QUYỀN KINH DOANH
2.1. SỰ CHÁP NHẬN:
Bên B không được đặt địa điểm khác ngoài những địa điểm trong danh sách có sẵn và không được đặt địa
điểm mà không có sự chấp nhận bằng văn bản trước của Bên A
Nếu Bên B yêu cầu Bên A đồng ý việc thay đổi địa điểm của nhà hàng VINAthì bên B phải trả bên A một
khoản phí bồi hoàn những chi phí phát sinh trong quá trình liên hệ với bên B về việc thay đổi địa điểm.
Bên B sẽ sử dụng và chỉ bán những sản phẩm và dịch vụ đã thoả thuận với nhà cung cấp được bên A chấp
nhận;

Bên B sẽ chỉ sử dụng nhà và trang thiết bị được quy định theo cách bố trí và thiết kế;
Bên B phải tuyệt đối tôn trọng những tiêu chuẩn hiện tại và sau này về chất lượng, tiện nghi và vệ sinh;
Bên B phải giữ vững mối quan hệ làm việc thân thiện và cá nhân với nhà hàng VINA;

2.2. KHÔNG ĐỘC QUYỀN:
Nhượng quyền thương hiệu này chỉ là một trường hợp đơn lẻ của nhượng quyền thương hiệu và không có
quyền lợi nào khác ngoại trừ những quyền lợi đã được đề cập khi chấp nhận bên B qua hợp đồng phát triển
khu vực.
Quyền lợi bên A bao gồm:
(A) quyền được điều hành và/hoặc cấp phép quản lý cho các nhà hàng VINAtại bất cứ địa điểm nào nằm
ngoài danh sách trong bản hợp đồng và những địa điểm nằm trong danh sách, sau khi bản hợp đồng chấm
dứt và hết hiệu lực;
(B) quyền điều hành và/hoặc cấp phép quản lý cho những cửa hàng khác tại bất cứ địa điểm nào trong và
sau bản hợp đồng này; và
(C) quyền buôn bán và phân phối hàng hoá, dịch vụ được nhận biết qua Mark tại bất cứ địa điểm nào thông
qua bất cứ hình thức, nguồn phân phối nào.

2.3. HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG:
Bên B phải đồng ý rằng, Bên A đã, đang và sẽ tiếp tục ký hợp đồng trao quyền kinh doanh/cấp phép với
những tổ chức, cá nhân khác mà có thể có những điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ khác với những điều khi
trong hợp đồng này, Sự tồn tại những hình thức hợp đồng khác giữa bên A và những chi nhánh được trao
quyền kinh doanh/ cấp phép khác có thể có những quyền và nghĩa vụ khác nhưng không hề ảnh hưởng tới
hợp đồng, tới thời hạn trong bản hợp đồng này.

3. THỜI HẠN
3.1. THỜI HẠN BẮT ĐẦU:
Thời gian của hợp đồng này là 5 năm kể từ ngày tháng năm 2007 đến 24 giờ ngày tháng năm 2012.
Trong suốt thời gian của bản hợp đồng, nếu bên B không hoạt động hoặc thất bại trong hoạt động của mình
(trừ khi thất bại việc kéo dài hợp đồng thuê địa điểm trong suốt thời hạn ban đầu của bản hợp đồng) thì sẽ
mất quyền sở hữu địa điểm đó và thời hạn ban đầu sẽ bị huỷ bỏ ngay ngày mất quyền sở hữu địa điểm.
Tuy nhiên, nếu quyền sở hữu địa điểm bị tước bỏ trong quá trình không hoạt động hoặc hoạt động thất bại,
bên B có thể đặt lại địa điểm nhà hàng VINA(không phải trả thêm bất cứ phí mở cửa hàng mới hay phí
chuyển dời nào) bằng tiền của bên B và thời hạn ban đầu (thời hạn của hợp đồng) sẽ không bị huỷ nếu:
(A) Bên B lựa chọn địa điểm hay khu vực theo danh sách do Bên A chỉ định và địa điểm mới phải được bên
A chấp nhận bằng văn bản;
(B) Bên B xây dựng và trang bị nhà hàng VINAtại địa điểm mới phù hợp với tiêu chuẩn hệ thống và chi tiết
kỹ thuật vào thời điểm đó;

(C) Nhà hàng VINAtại địa điểm mới phải mở cửa kinh doanh công khai rộng rãi trong vòng 6 tháng sau ngày
mất quyền sở hữu địa điểm; và
(D) Bên B phải hoàn trả bên A tất cả những chi phí phát sinh trong quá trình liên hệ với bên B về việc chấp
nhận, phê chuẩn điểm mới.
3.2. THỜI GIAN GIA HẠN:
Phí gia hạn hợp đồng (gồm cả phí cố định cho 5 năm và phí trả hàng tháng) cho thời hạn năm năm sẽ tăng
hoặc giảm 30 % do bên A quyết định.
Khi thời hạn ban đầu hết hiệu lực, bên B sẽ có quyền yêu cầu ‘thời gian gia hạn thứ 2’ là 5 năm, trừ khi bản
hợp đồng hay người nối nghiệp hợp đồng trao quyền kinh doanh này chấm dứt trước thời gian hết hạn.
Trường hợp muốn gia hạn hợp đồng lần thứ hai, bên B phải báo bằng văn bản cho bên A trước ít nhất là 9
tháng. Nếu bên B không gửi yêu cầu cho bên A thì đương nhiên hợp đồng sẽ không được gia hạn trừ
trường hợp hai bên có thoả thuận khác.
Nếu bên A sẵn sàng để cho bên B gia hạn nhận quyền kinh doanh thì bên A sẽ thông báo cho bên B gồm có
thông tin sơ bộ liên quan tới hoạt động mà bên B cần thực hiện/cải tiến trong thời gian còn lại của hợp đồng
để đảm bảo sự đồng bộ, chất lượng của hệ thống frachise hoặc thực hiện nghĩa vụ của bên B theo hợp
đồng, chi phí frachise. Bên A phải thông báo chậm nhất cho bên B chậm nhất 1 tháng kể từ ngày nhận được
thông tin của bên B.
Bên B phải thực hiện theo các yêu cầu của bên A và có ý kiến về chi phí frachise mới…Nếu bên B đồng ý
với các yêu cầu của bên A thì bên B phải gửi thông báo chấp nhận bằng văn bản gửi cho bên A chậm nhất
6 tháng trước ngày hợp đồng kết thúc. Bên A sẽ gửi tới bên B một hợp đồng nhượng quyền kinh doanh mới
để bên B ký ít nhất 5 tháng 15 ngày trước khi thời hạn hợp đồng kết thúc. Mẫu tiếp tục nhận quyền kinh
doanh sẽ là mẫu được sử dụng chung cho các nhà hàng VINA(hoặc, nếu bên A không cấp quyền kinh
doanh cho các cửa hàng PV thì mẫu hợp đồng sẽ được bên A chỉ rõ) và sẽ khác với bản hợp đồng này, bao
gồm (nhưng không giới hạn) điều khoản liên quan tới lệ phí frachise.
Bên B sẽ phải ký hợp đồng tiếp tục nhận quyền kinh doanh và đưa lại bản hợp đồng đã ký cho bên A ít nhất
5 tháng trước khi thời hạn hợp đồng cũ kết thúc. Nếu bên B không ký và không đưa lại bản hợp đồng đã ký
cho bên A đúng thời hạn thì bên B coi như sẽ bị coi là từ bỏ quyền lợi kéo dài nhận quyền kinh doanh và sẽ
dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng và việc cấp nhượng quyền kinh doanh sau khi bản hợp đồng này kết thúc
thời hạn.
Để tạo điều kiện cho bên B thực hiện các điều kiện ở khoản 3.2 đúng lúc, bên A sẽ thực thi một bản hợp
đồng tiếp tục nhượng quyền kinh doanh có giá trị pháp lý và giao lại cho bên B một bản sao có giá trị pháp lý
tương đương đúng thời hạn.

3.3. ĐIỀU KIỆN CHO ‘THỜI GIAN GIA HẠN THỨ HAI’:
(A) Bên B sẽ phải trả cho bên A phí cố định cho thời hạn 5 năm tiếp theo ngay khi ký hợp đồng.
(B) nếu trong quá trình thực hiện trách nhiệm kinh doanh hợp lý, bên A nhận thấy địa điểm có trong danh
sách không còn đáp ứng những tiêu chí của nhà hàng VINAthi bên A có thể yêu cầu bên B dời địa điểm nhà
hàng VINAtới địa điểm mới thoả mãn những tiêu chí của bên A. Bên A sẽ có văn bản chấp thuận khu vực
thương mại hoạt động, nơi mà có những địa điểm trong danh sách.
(C) Bên B sẽ không được làm điều gì trái với bản hợp đồng này hay bất cứ hợp đồng ký kết nào giữa bên A
và bên B. Bên B cũng không được làm gì quá giới hạn trong ‘thời gian còn hiệu lực’ với bất cứ hợp đồng bất
động sản, hợp đồng trang thiết bị hay công cụ tài chính nào liên quan tới nhà hàng VINAcủa bên B; bên B
sẽ không được làm gì quá giới hạn trong ‘thời gian còn hiệu lực’ với bất cứ người bán nhà hay nhà cung
cấp cho nhà hàng VINAcủa bên B; và trong 12 tháng trước ngày bên B đăng ký và 12 tháng trước ngày hết
hạn của ‘thời hạn ban đầu’, bên B sẽ không được làm điều gì trái với bản hợp đồng này hay bất cứ hợp
đồng ký kết nào giữa bên A và bên B.

(D) Bên B sẽ tự bỏ vốn và chi phí cần thiết để cải tiến và hiện đại hoá nhà hàng VINAtheo những thiết kế
bên trong và bên ngoài, sự lịch sự, cách phối màu, nội thất và trang thiết bị đã được trình bày ở mục Marks
với hình ảnh của System cho những nhà hàng VINAmới tại thời điểm bên B đưa ra yêu cầu thời gian gia
hạn, bao gồm thay đổi cấu trúc, tu sửa, trang trí lại và cải biến theo những sửa chữa có thể cần thiết phải
làm.
(E) Bên B và nhân viên của nhà hàng VINAcủa bên B sẽ phải thực hiện theo những yêu cầu đào tạo theo
từng thời điểm.
(F) Bên B có quyền giữ quyền sử dụng địa điểm trong danh sách hoặc địa điểm khác được bên A chấp nhận
bằng văn bản trong thời gian hợp đồng lần thứ nhất nhưng phải hoàn thành những trách nhiệm tài chính liên
quan tới chủ cho thuê tại thời điểm đó, nếu có.
(5) Bên B và những người bảo lãnh trách nhiệm của bên B đối với bên A sẽ phải chấp hành General
Release (giấy nhượng hoạt động).
(6) Như bên A đã xác định, trong việc thực hiện trách nhiệm kinh doanh hợp lý, bên B sẽ điều hành nhà
hàng VINAphù hợp với bản hợp đồng và System.

4. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ MỞ NHÀ HÀNG VINA.
4.1. VỊ TRÍ HỢP LÝ.
Vị trí hợp lý là vị trí giúp cho việc kinh doanh nhà hàng PV thành công theo mô hình kinh doanh của
chuỗi nhà hàng PV. Quy định vị trí hợp lý được quy định trong phục lục số 1 đính kèm theo hợp đồng này.
Bên B có thể có địa điểm ngay khi (trước hoặc cùng lúc hoặc ngay sau khi) ký hợp đồng này hoặc sau
khi ký hợp đồng mới tìm mặt bằng kinh doanh. Bên B có thể đệ trình địa điểm kinh doanh ngay khi ký hợp
đồng hoặc tự do lựa chọn một địa điểm trong khu vực địa lý hành chính mà bên A đồng ý.
A. Nếu vị trí nhà hàng VINAcủa bên B chưa được bên B xác nhận và mua (hoặc thuê) và chưa được
bên A đồng ý cho tới thời gian bên A và bên B ký bản hợp đồng này, bên B phải mua hoặc thuê (và có
quyền sở hữu) một địa điểm thích hợp cho việc điều hành nhà hàng VINAcủa bên B và nhận được sự đồng
ý về vấn đề địa điểm bằng văn bản của bên A trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký bản hợp đồng này. Bên B
sẽ không được có sự chuyển đổi nào về địa điểm, điều hành nhà hàng VINAcủa bên B và/hoặc sử dụng bất
cứ Marks nào từ hoặc tại bất cứ địa điểm nào cho tới khi bên A chấp nhận địa điểm đó. Nếu bên B không
thể mua hoặc thuê một địa điểm thích hợp trong thời gian cho phép thì bên A có thể (nhưng không có trách
nhiệm) chấm dứt trách nhiệm và quyền của bên B bất cứ lúc nào sau thời điểm đó với điều kiện bên A trả lại
cho bên B: 50% chi phí mở cửa hàng mới mà bên B đã trả cho bên A để đồng ý bản hợp đồng này.
B. Đối với mỗi vị trí được đề xuất cho nhà hàng VINAcủa bên B, bên B sẽ phải, nếu bên A yêu cầu, đệ
trình một bảng liệt kê tổng hợp (bao gồm những thông tin mà bên A yêu cầu) về vị trí đề xuất mà bên B cho
rằng có đầy đủ tiêu chí do bên A đặt ra về đặc điểm dân cư, giao thông, bãi đỗ xe, đặc điểm hàng xóm, các
đối thủ từ các lĩnh vực kinh doanh khác, gần với các doanh nghiệp khác (bao gồm cả những nhà hàng
VINAkhác), tính chất của các lĩnh vực kinh doanh khác ở khu vực lân cận và những đặc điểm thương mại
khác (bao gồm giá mua, trách nhiệm thuê và những điều khoản thuê địa điểm đề xuất) và kích thước, vẻ bề
ngoài, đặc tính vật lý khác .
Bên B phải chấp nhận và đồng ý rằng nâng cao danh tiếng và sự tín nhiệm của các nhà hàng VINAvà
sự tín nhiệm của Marks, nhà hàng VINAcủa bên B phải được phát triển, điều hành và giữ vững một cách
hợp lý. Do vậy, bên B phải đồng ý rằng bên A có thể từ chối chấp nhận vị trí nhà hàng VINAcủa bên B trừ
khi bên B chứng minh được khả năng tài chính đầy đủ trong cách đánh giá duy nhất của bên A, đáp ứng
những tiêu chuẩn liên quan tới tiêu chí bên A dùng để thiết lập các nhà hàng nhượng quyền kinh doanh
VINAở những khu vực thị trường có thể so sánh được, để phát triển một cách đúng đắn, điều hành và duy
trì nhà hàng VINAdự kiến. Cuối cùng, bên B sẽ cung cấp cho bên A báo cáo tài chính và những thông tin
khác liên quan tới bên B, sự phát triển và điều hành nhà hàng VINAdự kiến, bao gồm (không giới hạn) đầu
tư và kế hoạch tài chính cho nhà hàng VINAdự kiến khi Ben A có yêu cầu.

C. Sau 10 ngày kể từ khi nhận được thông tin ghi ở điều 4.1.B., bên A sẽ tư vấn cho bên B bằng văn
bản cho dù bên A có đồng ý địa điểm cụ thể hay không. Nếu bên A không có trả lời về chương trình bất
động sản hoàn thiện trong vòng 10 ngày, bên A được coi như là không đồng ý địa điểm đó. Sự đồng ý của
bên A có thể là những điều kiện do bên A quy định trong việc thực hiện đánh giá kinh doanh hợp lý. Bên B
không thể bắt đầu việc xây dựng nhà hàng VINAtại một địa điểm cụ thể nào đó nếu không được bên A chấp
nhận địa điểm bằng văn bản. Sự chấp nhận của bên A đối với một hay một vài địa điểm không phải là đại
diện hay là lời hứa của bên A rằng, nhà hàng VINAtại địa điểm đó sẽ đạt được doanh số bán hàng hay thu
được lợi nhuận cao. Tương tự, sự chấp nhận của bên A đối với một hay một vài địa điểm và lời từ chối chấp
nhận với những địa điểm khác không phải là đại diện hay là lời hứa của bên A rằng, địa điểm mà được bên
A chấp nhận sẽ có doanh thu bán hàng hay lợi nhuận cao hơn những địa điểm mà bên A từ chối. Bên A
không thừa nhận trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm đối với: (1) đánh giá địa điểm cho những việc mạo
hiểm; (2) kiểm duyệt bất cứ cấu trúc nào của địa điểm có amiăng hay những chất độc và vật liệu nguy hiểm;
hoặc (3) tuân theo bất cứ luật áp dụng nào khác. Đó là trách nhiệm của riêng bên B trong việc thu được
những bằng chứng hợp lý và/hoặc đảm bảo vị trí (và bất cứ cấu trúc nào bên trong) là không làm ô nhiễm
môi trường và tuân theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam.
4.2. THUÊ ĐỊA ĐIỂM CÓ SẴN TRONG DANH SÁCH.
Nếu bên B có ý định cho thuê lại Premises, bên B sẽ phải cung cấp cho bên A một bản sao đầy đủ giấy
tờ thuê hoặc cho thuê hợp pháp (trong một thời gian, gồm thời gian gia hạn, ít nhất là trong thời hạn ban
đầu của bản hợp đồng này) cho Premises trong vòng 5 ngày kể từ sau khi bản hợp đồng có hiệu lực pháp lý
hoặc sự chấp nhận bằng văn bản của bên A đối với Premises. Việc thuê hoặc cho thuê sẽ không bao gồm
bất cứ hợp đồng giao kèo hay trách nhiệm nào có thể cản trở bên B thực hiện trách nhiệm của bản hợp
đồng này.
A. Chủ cho thuê đồng ý cho bên B sử dụng những dấu hiệu độc quyền, những phân biệt bên ngoài về
thiết kế, sắp xếp bên trong, và Marks do bên A thi hành quyền thương hiệu.
B. Chủ cho thuê đồng ý cung cấp cho bên A (cùng lúc với bên B) bản sao những sửa đổi, chuyển
nhượng và báo cáo liên quan tới việc thuê địa điểm.
C. Bên A có quyền vào địa điểm thuê để đưa ra những sửa chữa hay thay đổi cần thiết để bảo vệ
System và Marks và để xử lý vắng mặt việc thuê trong thời gian thuê mà không bị khiển trách vi phạm dân
sự và để trả bên B chi phí cho những việc đó (nếu có thì chi phí này do bên A chịu).
D. Chủ cho thuê đồng ý bên B sẽ đơn phương chịu trách nhiệm với những nghĩa vụ, giấy nợ, khoản trả
của hợp đồng này.
E. Chủ cho thuê đồng ý rằng nếu thời hạn thuê hết trước thời hạn của bản hợp đồng thì bên B có quyền
làm những sửa chữa, thay đổi cần thiết với địa điểm để phân biệt rõ ràng công khai Premises của nhà hàng
VINAvà cũng có thể thay đổi thêm vì bên A có thể yêu cầu những mục đích đó. Chủ cho thuê cũng đồng ý
rằng nếu bên B không sửa chữa, thay đổi kịp thời, bên A sẽ có quyền mà không bị khiển trách vi phạm dân
sự khi bên A sửa chữa và có thể cần thiết phải có những thay đổi đó.
F. Chủ cho thuê không đồng ý cải thiện hoặc sửa chữa địa điểm cho thuê trong chừng mực nào đó có
thể ảnh hưởng tới những yêu cầu bên trên mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A, việc chấp nhận
sẽ không được thực hiện.
G. Chủ cho thuê chấp nhận sự chuyển nhượng cho thuê của bên B sang bên A hoặc hình thiết kế của
bên A mà không trả một khoản chuyển nhượng, khoản chi phí hay tăng tiền thuê cho chủ cho thuê.
Nếu những điều khoản này không có trong hợp đồng thuê hay cho thuê thì đứng ở vị trí của mình bên A có
thể hoặc yêu cầu bên B đáp ứng thêm những điều khoản này không chậm trễ hoặc chấm dứt hợp đồng theo
thông báo bằng văn bản tới bên B.
4.3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN NHẬN QUYỀN KINH DOANH:
Bên B phải chịu tất cả các chi phí, trách nhiệm pháp lý và chi phí cho việc phát triển, xây dựng và trang bị
những thiết bị theo bản hợp đồng và System cho nhà hàng VINA. Bên B cũng phải có trách nhiệm sửa chữa
kế hoạch và chi tiết xây dựng theo yêu cầu để phù hợp với hình dạng và kích thước của vị trí và phải đảm

bảo rằng những kế hoạch và chi tiết đó phù hợp với quy định áp dụng, luật xây dựng và đáp ứng yêu cầu
thuê và hạn chế. Bên B sẽ chỉ sử dụng những kiến trúc sư, kỹ sư chuyên gia có đăng ký và nhà thầu có giấy
phép. Bên A sẽ không chứng nhận và bảo lãnh cho bên B trong bất cứ trường hợp nào nhà thầu (thậm chí
là do bên A cho ý kiến) thích hợp, giỏi, đáng tin cậy hay có khả năng đảm nhận nhiệm vụ mà họ được thuê
và bên B chỉ là một cá nhân/tổ chức có trách nhiệm với công trình đấu thầu nào mà bên B chọn hoặc/ và
được giao. Bên A không thể cung cấp bất cứ bảo đảm nào như chi phí đấu thầu hay những chi phí khác,
hay khi bên B có thể mở kinh doanh từ những vấn đề không nằm trong quản lý của bên A.
4.4. THIẾT KẾ TIÊU CHUẨN CỦA NHÀ HÀNG VINA:
Bên A sẽ trang bị cho bên B (có thể được cập nhật theo thời gian) những tiêu chuẩn, chi tiết và những yêu
cầu khác liên quan tới thiết kế, trang trí, trình bày, thiết bị, nội thất, đồ đạc cố định, ký hiệu và những vật
dụng khác cho một nhà hàng VINA(‘VUÔNG NOODLE’s Store Design Standard’) mà bên B phải làm theo
đúng thời hạn. Bên B phải đồng ý rằng thiết kế tiêu chuẩn của nhà hàng VINAlà một phần không thể thiếu
của hệ thống và nhà hàng VINAcủa bên B sẽ được phát triển, xây dựng và điều hành trong sự phù hợp với
những thiết kế tiêu chuẩn mới nhất tại thời điểm đó.
4.5. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ HÀNG VINA:
Trong vòng 120 ngày kể từ ngày sau ngày ký bản hợp đồng này hoặc ngày bên A đồng ý về địa điểm bằng
văn bản, bên B phải:
(A) đảm bảo tất cả các yêu cầu nhượng quyền kinh doanh để phát triển toàn diện nhà hàng VINA;
(B) đệ trình bên A xin đồng ý với bất cứ sự sửa chữa tiêu chuẩn thiết kế nhà hàng VINAphù hợp với quy
định áp dụng, luật xây dựng và đáp ứng yêu cầu thuê và hạn chế (mọi sửa chữa là chi phí của bên B);
(C) đáp ứng mọi yêu cầu thay đổi trong khu vực, xây dựng, ký hiệu tiêu chuẩn hoá, sức khoẻ, hệ thống vệ
sinh, giấy phép kinh doanh và các giấy phép theo yêu cầu khác.;
(D) sửa sang theo yêu cầu phù hợp với kế hoạch xây dựng và chi tiết được bên A cung cấp hoặc chấp
nhận;
(E) trang trí nhà hàng VINAtheo kế hoạch xây dựng và chi tiết được bên A chấp nhận;
(F) mua và lắp đặt những thiết bị và nội thất, đồ đạc cố định và ký hiệu theo yêu cầu (bao gồm thiết bị được
chọn và phần mềm, phần cứng máy tính);
(G) duy trì lời cam kết của nhà thầu và lời từ chối một phần hoặc hoàn toàn quyền thế chấp cho xây dựng,
sửa chữa và dịch vụ lắp đặt; và
(H) mở nhà hàng VINAkinh doanh ở những nơi công khai.
Trong khoảng thời gian này, bên B cũng phải lựa chọn và thuê chủ thầu có giấy phép được bên A chấp
thuận và bên B sẽ phải khởi đầu xây dựng và/hoặc phát triển ngay khi có thể và sẽ nhanh chóng hoàn
thành, mua và trả những khoản trợ cấp; mua và trả cho việc lắp đặt đồ đạc cố định và trang thiết bị, đào tạo
nhân viên duy trì tất cả bảo hiểm, giấp phép được yêu cầu và làm mọi thứ cần thiết để mở kinh doanh nhà
hàng VINA.
4.6. THIẾT BỊ, NỘI THẤT, ĐỒ ĐẠC CỐ ĐỊNH VÀ KÝ HIỆU:
Bên A sẽ chuyển một bản tiêu chuẩn xây dựng và trang thiết bị nội thất, một bản danh sách và tiêu chuẩn
các công cụ dụng cụ đồ dùng và vật dụng bếp của nhà hàng cho bên B.
Bên B có thể tự tìm kiếm nhà thầu thiết kế, xây dựng và mua các công cụ dụng cụ với điều kiện phải đảm
bảo tiêu chuẩn của bên A. Trường hợp bên B yêu cầu bên A hỗ trợ thiết kế, xây dựng và mua các dụng cụ
thì chi phí, giá cả sẽ do hai bên thoả thuận. Đối với trường hợp này bên B phải trả thêm chi phí đi lại, giao
dịch cho bên A do hai bên thoả thuận.

Bên B sẽ sử dụng trong quá trình phát triển và điều hành nhà hàng VINAnhững thứ sau (và sử dụng từng
thứ trong số này): thương hiệu, loại và/hoặc mẫu thiết bị, nội thất, đồ đạc cố định và ký hiệu khi được bên A
đồng ý. Bên B sẽ mua hoặc phát triển thương hiệu, loại và/hoặc mẫu thiết bị, nội thất, đồ đạc cố định và ký
hiệu chỉ từ những nhà cung cấp do bên A chỉ định, điều đó có thể bao gồm hoặc/và hạn chế những chi
nhánh của bên A.
4.7. MỞ NHÀ HÀNG VINA:
Bên B không mở (khai trương) nhà hàng VINAkinh doanh cho tới khi:
(A) bên A thông báo rằng trách nhiệm ‘tiền mở hàng’ của bên B đã được hoàn tất;
(B) đào tạo ‘tiền mở hàng’ của các nhân sự bên B đã hoàn thành;
(C) số tiền còn nợ bên A đã được trả; và
(D) bên A được cung cấp những bản sao về các chính sách bảo hiểm (hoặc những giấy chứng nhận bảo
hiểm và đóng phí bảo hiểm như bên A yêu cầu), việc thuê/cho thuê và những giấy tờ khác liên quan trong
bản hợp đồng này. Bên B sẽ tuân thủ theo những điều kiện và phải chuẩn bị cho việc mở nhà hàng
VINAkinh doanh trong thời gian cụ thể trong bản hợp đồng và trong bất cứ trường hợp nào, bên B sẽ mở
nhà hàng VINAvà bắt đầu kinh doanh theo bản hợp đồng này trong vòng 5 ngày sau khi bên A đưa thông
báo rằng bên B có đủ điều kiện để bắt đầu kinh doanh.

5. CHI PHÍ:
5.1. PHÍ MỞ CỬA HÀNG MỚI:
Bên B sẽ trả cho bên A, khi ký hợp đồng này, một khoản phí mở cửa hàng mới là $9.000. Phí mở cửa hàng
mới là hoàn toàn thuộc về bên A khi ký bản hợp đồng này và hoàn toàn không hoàn lại (khi tất cả số tiền đã
được trả cho bên A và /hoặc đối với bất cứ giấy nhượng quyền kinh doanh VINAnào) trừ khoản hoàn trả
một phần, đã được đề cập trong bản hợp đồng này.
5.2. CHI PHÍ TIỀN BẢN QUYỀN:
Ngoài những khoản tiền trên, bên B còn phải trả cho bên A, 1 lần/tháng vào ngày 1 – 5 của tháng kế tiếp,
một khoản không hoàn lại và là một phần của chi phí bản quyền 1000 USD của nhà hàng VINAcho quyền
được sử dụng System và Marks của VINA. Bên A cam kết không tăng phí nhượng quyền hàng tháng trong
thời hạn có hiệu lực của hợp đồng.
Phương pháp chuyển tiền: bằng tài khoản hoặc tiền mặt do hai bên thoả thuận riêng.
Trường hợp bên B không trả tiền đúng hạn, bên B phải trả lãi suất cho thời gian chậm thanh toán theo lãi
suất do Ngân hàng nhà nước Việt nam quy định tại thời điểm thanh toán.

6. TIẾP THỊ
6.1. HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU:
Bên A sẽ chuyển cho bên B danh mục các yếu tố của hệ thống nhận diện PV, bên B có trách nhiệm tuân thủ
theo đúng quy định và hướng dẫn theo bộ nhận diện này.
Trong quá trình triển khai và thực hiện hợp đồng này, bên A sẽ hỗ trợ gửi các mẫu của hệ thống nhận diện
thương hiệu cho bên B.
Bất kỳ trường hợp muốn quảng cáo, thông tin đến khách hàng…và phát sinh các mẫu, kiểu dáng, nội dung
có trong hệ thống nhận diện thương hiệu hoặc do bên B cần thiết phải sử dụng liên quan đến hệ thống nhận

diện thương hiệu hay liên quan, ám chỉ liên quan đến thương hiệu PV, bên B phải xin ý kiến đồng ý của bên
A bằng văn bản.
6.2. KHAI TRƯƠNG:
Bên A sẽ chuyển cho bên B kế hoạch khai trương theo phục lục….Đối với các vật dụng do bên A cung cấp
hoặc bên B yêu cầu bên A làm thì bên B phải trả chi phí cho bên A do hai bên thoả thuận.
6.3. QUỸ TIẾP THỊ
Bên A sẽ trích 30 % từ phí nhượng quyền hàng tháng sử dụng cho việc phát triển thương hiệu thương PV.
Bên A không có trách nhiệm giải trình việc sử dụng quỹ tiếp thị, kế hoạch chi tiết phát triển thương hiệu cho
bên B.
Tuy nhiên, để giúp bên B có đầy đủ thông tin để tiếp thị cho nhà hàng PV do bên B quản lý, bên A sẽ thông
tin cho bên B sáu tháng/lần kế hoạch phát triển tổng thể thương hiệu PV như: các sản phẩm mới, các
phương tiện thông tin quảng cáo.

6.4. GIỚI HẠN TIẾP THỊ
Bên B không được phép sử dụng tất cả các chương trình và nguyên vật liệu quảng cáo, tiếp thị (bao gồm
bất kì tiện ích nào của Internet, World Wide Web hay các phương tiện truyền thông điện tử khác) mà không
được Bên A đồng ý. Sự xem xét và chấp nhận của Bên A về nguyên liệu quảng cáo cho cửa hàng địa
phương của Bên B không phải là một lời tuyên bố hay một lời hứa rằng những nguyên liệu đó sẽ có một tác
động tích cực đến việc bán hàng ở các nhà hàng VINAcủa Bên B. Sự chấp nhận của Bên A chỉ biểu lộ rằng
những nguyện liệu đó được sử dụng phù hợp theo Marks trong dự án tiếp thị toàn diện của Bên A.
Bên B sẽ không sử dụng bất kì chương trình hay nguyên liệu quảng cáo và tiếp thị nào mà Bên A không
chấp nhận hay không tính cả bản quyền, tên thương mại và những lưu ý khác mà Bên A yêu cầu. Không có
trường hợp quảng cáo nào của Bên B bao gồm cả nguyên liệu hay bố cục trình bày có thể được Bên A chấp
nhận như là:
(A) tạo ra sự khó chịu cho công chúng hay cho bất kì một nhóm người nào;
(B) mang tính phỉ báng đến bất kì người nào hay công kích bất kì đối thủ cạnh tranh nào;
(C) vi phạm việc sử dụng mà không có sự cho phép của bất kì tên thương mại của người nào đó, bản
quyền, tên dịch vụ hay căn cước;
(D) trái với hình ảnh chung của Bên A hoặc của công chúng. Bên A có thể đòi hỏi một bản báo cáo trình bày
về lợi tức của việc kinh doanh VINAbao gồm tất cả những quảng cáo đã được Bên B sử dụng và một tập
quảng cáo về lợi tức của việc kinh doanh VINAđược đưa vào một vị trí nổi bật trong nhà hàng VINAcủa Bên
B.

7. BÁO CÁO VÀ THÀNH TÍCH CỬA HIỆU
Đối với bất kỳ trường hợp có thể làm ảnh hưởng, nguy hại đến thương hiệu PV hay sự thay đổi của hợp
đồng này, bên B có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về tính hình và ý kiến của bên B chậm nhất 5 ngày
ngay sau khi sự việc xảy rà (thời gian này còn tuỳ thuộc vào mức độ khẩn cấp của sự việc).
Bên B sẽ không phải báo cáo cho bên A các nội dung khác ngoại trừ các trường hợp trên, việc thực hiện
nghĩa vụ của bên B theo hợp đồng hay theo thoả thuận khác của hai bên.

8. HỆ THỐNG PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Hệ thống máy tính và các phần mềm sử dụng do bên B hoàn toàn quyết định. Bên A sẽ hỗ trợ bên B về các
đơn vị cung cấp máy, phần cứng, phần mềm nếu bên B yêu cầu và bên B phải trả phí liên lạc, hỗ trợ đó do
hai bên thoả thuận.

9. NHỮNG THAY ĐỔI CỦA HỆ THỐNG
9.1. THAY ĐỔI CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
Trong việc thực hiện đánh giá kinh doanh hợp lý, bên A có quyền thay đổi hay sửa đổi hệ thống, bao
gồm sự thay đổi Manuals, menu và định dạng menu, trang thiết bị được chỉ định, ký hiệu, khu vực xây dựng
và ngoại thất của nhà hàng VINA(bao gồm Trade Dress, sự phối hợp màu và trang trí), sự trình bày của
Marks, sự chấp nhận những hình thức và phương pháp hành chính mới của báo cáo và của việc trả các
khoản tiền nợ cho bên A và việc chấp nhận và sử dụng Marks mới hay đã sửa đổi hoặc các tư liệu có bản
quyền. Bên B sẽ phải chấp nhận, sử dụng và trang trí nhà hàng VINAcủa bên B theo bất kì sự thay đổi hay
sửa đổi nào trong hệ thống nếu chúng là một phần của hệ thống trong thời gian hợp đồng được thi hành,
bên A sẽ chịu mọi phí tổn sửa đổi hay thay đổi trong hệ thống theo quy định phù hợp. Mọi sự thay đổi, chỉnh
sửa do bên B không làm theo đúng tiêu chuẩn của bên A thì do bên B chịu chi phí.
9.2. THAY ĐỔI MÓN ĂN
Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ bên A, bên B sẽ bắt đầu việc bán
bất kì hạng mục menu được ủy quyền gần đây nhất và ngừng bán bất kì hạng mục menu nào mà không
được ủy quyền nữa. Tất cả các hạng mục đồ ăn, thức uống và hàng hóa được ủy quyền bán ở nhà hàng
VINAcủa bên B sẽ được đưa ra bán dưới những thương hiệu riêng do bên A chỉ định. Nếu bên B có đề nghị
về một hạng mục menu mới hay về việc thay đổi hạng mục menu được ủy quyền hoặc đề nghị tham gia vào
một chương trình kiểm tra thị trường, bên B phải cung cấp cho bên A bản ghi chú đã được lập ra và phải có
được sự chấp nhận của bên A trước khi thực hiện. Bên B sẽ phải mua bất kì trang thiết bị bổ sung nào mà
bên A cho là cần thiết, thích hợp, liên quan đến hạng mục menu mới. Nếu bên A yêu cầu bên B bắt đầu đưa
ra một hạng mục menu mới mà cần đến bổ sung trang thiết bị, một khoảng thời gian thích hợp đã được định
rõ trong áp dụng luật kinh doanh hợp thức của Bên A, thì sẽ được bên A cung cấp tài chính, mua và lắp đặt
bất kì trang thiết bị nào liên quan trước khi một hạng mục menu mới được bán ở nhà hàng VINAcủa bên B.
9.3. NÂNG CẤP, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA
Cấu trúc thay đổi mở rộng, tu sửa cơ bản, nâng cấp và sửa đổi quan trọng trang thiết bị hiện hành và việc
cải tiến để hiện đại hóa và làm cho phù hợp với nhà hàng VINAcủa bên B với hình ảnh của hệ thống và tập
đoàn nhà hàng sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của bên A (nhưng thường không nhiều hơn 5 năm một lần).
Phí tốn chính yếu cần thiết cho việc sửa chữa và duy trì nhà hàng VINAkhông lệ thuộc vào thời gian giới
hạn được định trong các văn bản có trước. Trong vòng 60 ngày sau khi bên B nhận được thông báo bằng
văn bản của bên A liên quan tới việc sửa đổi cần có, bên B sẽ phải chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch sửa
đổi theo yêu cầu. Các kế hoạch phải được xem xét và và việc sử dụng phải được bên A chấp nhận trước
khi tiến hành công việc. Bên B sẽ thực hiện yêu cầu sửa đổi trong thời gian thích hợp do bên A quy định
trong thông báo bằng văn bản.
9.4. QUYỀN CỦA BÊN A
Theo luật, bên A có quyền từ chối, trì hoãn hoặc chấp nhận mọi sự thay đổi từ những tiêu chuẩn của hệ
thống hoặc sự thỏa thuận thích hợp cho bất kì giấy phép đăng kí kinh doanh hay đăng kí kinh doanh về sau
trên cơ sở riêng của một vị trí riêng biệt, tồn tại hình dạng và hoàn cảnh xây dựng, mật độ dân số, tiềm năng
kinh doanh, vùng dân cư thương mại hay bất kì điều kiện hay hoàn cảnh khác. Bên A có quyền, theo luật đã
định, từ chối bất kì yêu cầu nào mà bên A tin rằng chúng không phải là những lợi ích tốt nhất cho hệ thống.
9.5. PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG MỚI
Nếu bên B phát triển bất kì ý tưởng, phương pháp hay sự cải tiến mới nào liên quan đến Hệ thống, dù có
theo sự kiểm tra bên A giao phó hay không thì bên B cũng phải nhanh chóng báo tin cho bên A biết và cung
cấp cho bên A tất cả những thông tin về ý tưởng, phương pháp hay sự cải tiến mới, tất cả những cái đó sẽ

là sở hữu của bên A và chúng có thể được hợp nhất vào hệ thống mà không có bất cứ sự thanh toán nào
cho bên B. Bên B, với những phí tổn của mình, sẽ làm mọi việc được bên A cho là cần thiết để giao cho
quyền sở hữu những ý tưởng, phương pháp, hay sự cải tiến cho bên A.

10. ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN
10.1. ĐÀO TẠO:
Bên A sẽ cung cấp cho bên B (hay nhà quản lý hay ông chủ của bên B được bên A chấp nhận), và người
quản lí ban đầu của nhà hàng VINAđược bên B bổ nhiệm phù hợp với hợp đồng, một chương trình đào tạo
ban đầu liên quan tới việc điều hành nhà hàng VINA. Bên A sẽ cung cấp một chương trình đào tạo ban đầu
vào một thời gian và địa điểm, và trong thời gian đó theo như bên A đã chỉ rõ trong luật đã định (hiện tại bên
A yêu cầu khoảng 20 ngày cho đào tạo mở rộng).
Nếu bên B đã được đào tạo hay nếu một trong những chi nhánh liên kết của bên B là một điều hành viên
của nhà hàng VINAở một vị trí tốt, Bên A có thể quyết định không quy định đào tạo hoặc có thể cung cấp
một chương trình đào tạo lại hoặc đào tạo ngắn hạn. Bên B (hay nhà quản lý hay ông chủ của bên B được
bên A chấp nhận) và/ hoặc người quản lí ban đầu của nhà hàng VINAđược bên B bổ nhiệm phải dự định và
thực hiện một chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của bên A (áp dụng luật đã định) trước khi điều hành
nhà hàng VINAcủa bên B. Mỗi người quản lí của nhà hàng VINAphải thực hiện thành công tất cả chương
trình đào tạo mà bên A yêu cầu. Bên A có thể tính một khoản lệ phí hợp lí cho việc đào tạo những người
quản lí tiếp theo. Bên A có thể yêu cầu việc hoàn thành khóa đào tạo thành công qua giám sát nhân sự và
bên A sẽ cung cấp một chương trình đào tạo với lệ phí phù hợp và vào thời gian và địa điểm do bên A chỉ
định.
Nếu Franchisee là một phần kinh doanh, Chủ tịch hội đồng của Franchisee, đối tác điều hành hoặc cá nhân
tương tự phải thực hiện thành công chương trình đào tạo ban đầu (và bất kì sự thay đổi sau đó hay việc đào
tạo khác) đôi khi theo sự chỉ định của bên A. (Bên A yêu cầu tối đa là 5 ngày đào tạo cho mỗi cá nhân)
Nếu bên A, áp dụng theo luật đã định, xác định rằng bên B (hay nhà quản lý hay ông chủ của bên B được
bên A chấp nhận) không hoàn thành thành công chương trình đào tạo ban đầu, Bên A có thể hủy bỏ tất cả
quyền lợi của bên B (và tất cả bổn phận của bên A) trong hợp đồng này và/hoặc bất kì sự thỏa thuận khác
với bên B và hoàn trả New Store Opening Fee – Phí mở cửa hàng mới (50 % của phí mở cửa hàng dành
cho việc bán hàng, đào tạo và các phí tổn khác) cho bên B, và bên B sẽ hoàn trả tất cả Manuals và bên B
(và mỗi chi nhánh liên kết của bạn) sẽ làm các tài liệu cung cấp cho General Release, Bên A sẽ cung cấp
cho bên B một giấy biên nhận tương tự, ngoại trừ trách nhiệm, tiền bồi thường cho sự hư hỏng và sự không
cạnh tranh và những điều khoản quyết định còn bàn cãi của hợp đồng, bao gồm những khoản 15,19.5 và 21
sẽ tiếp tục có hiệu lực và bắt buộc. Khả năng có những sự kết thúc như vậy sẽ giúp bên B hiểu rằng nếu
bên B đầu tư hay ký bất kì tài liệu nào trước khi hoàn thành chương trình đào tạo là bên B sẽ gặp rủi ro. Bên
A có thể (áp dụng luật đã định) yêu cầu bên B thuê một người quản lí thay thế và sắp xếp cho anh ta hoặc
cô ta hoàn thành chương trình đào tạo mà bên A yêu cầu.
Nếu, dù theo kết quả quan sát, những kết quả kiểm tra hay trong suốt quá trình đào tạo ban đầu hay sau đó
(bao gồm quá trinh quản lí nhà hàng VINAcủa bên B) được bên A xác nhận, áp dụng theo luật đã định, là
thích hợp, bên A có thể yêu cầu bên B (hay nhà quản lý hay ông chủ của bên B được bên A chấp nhận) và/
hoặc một người quản lí được bên B bổ nhiệm, quan tâm phải hoàn thành thành công chương trình đào tạo.
Bên B (hay nhà quản lý hay ông chủ của bên B được bên A chấp nhận) và quản lý nhân sự của bên B phải
tham gia chương trình đào tạo bổ sung hoặc/và mới (nếu bên A chỉ định có tính bắt buộc) được bên A
hướng dẫn, bao gồm những cuộc họp, hội nghị, những cuộc gặp mặt có tính chất quốc gia và địa phương,
và công nhân của bên B có thể được yêu cầu tham gia vào chương trình đào tạo bắt buộc do bên A giới
thiệu tại nhà hàng VINA. Bên B và những người quản lý, công nhân của bên B có thể tham gia vào bất kì
chương trình đào tạo bổ sung do bên A đề ra nhưng không bắt buộc. Bên A có thể tính lệ phí cho bất cứ
chương trình đào tạo không bắt buộc nào. Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả chi phí đi lại, sinh hoạt
và những chi phí bổ sung khác khi tham gia bất kì chương trình đào tạo nào.
10.2.ĐÁNH GIÁ HẰNG NĂM:

Mỗi năm một lần vào thời gian do bên A chỉ định, bên B và giám đốc công ty hoặc người quản lí sẽ gặp gỡ
với những người đại diện của bên A, chi phí do bên B chi trả, ở công ty hay ở một vị trí khác do bên A chỉ
định về mục đích của cuộc thảo luận và đánh giá việc điều hành nhà hàng VINA, tình trạng, tình hình tài
chính và những vấn đề khác.
10.3. VIỆC THANH TRA CỦA BÊN A:
Bên A và/hoặc những bên do bên A uỷ quyền bằng văn bản có quyền tới vào bất kì thời điểm nào trong thời
gian hoạt động kinh doanh mà không thông báo cho bên B để:
(A) Kiểm tra Premises, the Designated Equipment và những trang thiết bị, đồ dùng, đồ đạc, biển hiệu,
nguyên liệu, điều hành và những sự cung cấp khác

(B)Quan sát, chụp ảnh, quay băng hoặc đĩa video các hoạt động điều hành của nhà hàng VINAvào
những giai đoạn nhất định mà bên A đánh giá là cần thiết và thích đáng.
(C) Gỡ bỏ những hàng mẫu của bất cứ hạng mục nào về việc kiểm tra và phân tích mà không phải
thanh toán cho những mẫu đó.

(D)Phỏng vấn các nhân viên của nhà hàng VINA
(E) Phỏng vấn khách hàng của nhà hàng

(F)Kiểm tra hoặc quản lí, giám sát hoặc theo dõi các vấn đề tự nhiên, những bảng kiểm kê và tài sản
của VINA
Bên B phải cộng tác hoàn toàn với bên A khi đề cập đến mọi vấn đề. Bên B sẽ phải giới thiệu với khách
hàng của bên B những hình thức ước lượng, định giá theo như bên A đã quy định theo định kì và sẽ tham
gia và hoặc yêu cầu khách hàng tham gia vào các cuộc nghiên cứu bất kỳ được thực hiện nhân danh bên A.
10.4.SỰ HƯỚNG DẪN VÀ TRỢ GIÚP:
Bên A sẽ hướng dẫn bên B đối với việc:

(A)Đặc điểm kĩ thuật, tiêu chuẩn và những thủ tục điều hành nhà hàng VINAbao gồm những sự sửa
đổi bất kì.

(B)Mua và sở hữu trang thiết bị, đồ đạc hàng hóa, các bảng kiểm kê, các tư liệu và hỗ trợ điều hành.
(C) Phát triển và thực hiện các chương trình quảng cáo tiếp thị mang tính địa phương.
(D) Quản lí hành chính, sổ sách kế toán, sự thanh toán, bảng kiểm kê, thủ tục quản lí và giám sát nói
chung.

(E)Thành lập và quản lí chương trình đào tạo nhân viên ở nhà hàng VINA.
Việc hướng dẫn này (áp dụng theo luật đã định) có thể được cung cấp trong Mannuals, những thông báo
bằng văn bản và những lời gợi ý, những tư liệu bằng văn bản khác, chương trình đào tạo mới và/ hoặc tư
vấn qua điện thoại, tư vấn tại văn phòng của bên A hay tại nhà hàng VINA. Bên B sẽ tuân theo những
hướng dẫn đó

10.5.MANUALS

Trong giai đoạn nhượng quyền bên A sẽ cho bên B vay (hoặc cho phép bên B truy nhập điện tử hoặc truy
nhập khác) một bản sao của Manuals, gồm những đặc điểm kĩ thuật, những tiêu chuẩn và thủ tục điều hành
được đề xuất và bắt buộc được bên A quy định cho các nhà hàng VINAvà những thông tin liên quan đến
nghĩa vụ của bên B được kí trong hợp đồng. Bên A, theo luật đã định, có thể sửa đổi khía cạnh bất kì của
Manuals hoặc các đặc điểm kĩ thuật, các tiêu chuẩn, các chính sách và các thủ tục của nhà hàng VINAđể
khẳng định thương hiệu, các loại và/ hoặc các mẫu của trang thiết bị của nhà hàng VINAđể xác định sự thay
đổi trong sản phẩm và dịch vụ được sử dụng và/hoặc do bên B đưa ra, và/hoặc để xác định sự thay đổi
décor, định dạng, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ, quản lí hay những mặt khác của nhà hàng VINA.
Bên B sẽ phải thực hiện đúng thời gian và liên tục với tất cả những điều khoản và/hoặc những bổ sung, xóa
bỏ hoặc sự thay đổi cho Manuals. Bên B không nên cho rằng Manuals sẽ không bị thay đổi. Bên B và bên A,
trên thực tế, sẽ phải lường trước được rằng sẽ có những thay đổi nhằm cạnh tranh với những đối thủ cạnh
tranh, những cơ hội thương mại và những thứ khác. Bên B sẽ giữ bản sao Manuals hiện hành của bên B
bằng việc lồng vào ngay lập tức những trang đã sửa đổi và phải huỷ hoặc hoàn trả cho bên A tất cả những
tư liệu đã được thay thế. Bất kì những sự bổ sung, xóa bỏ, thay đổi sẽ có quyền ưu tiên đối với những sự
trao đổi trước và trong trường hợp tranh luận, chủ của Manuals ở văn phòng của bên A sẽ điều hành.
Những điều khoản của Manuals theo như bên A sửa đổi và được truyền đạt cho bên B thiết lập những điều
khoản của hợp đồng và sẽ ràng buộc với bên B. Manuals gồm những thông tin độc quyền của bên A và bên
B sẽ phải đồng ý giữ Manuals và thông tin trong đó bí mật trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và sau
khi hết hợp đồng.

11. HÌNH ẢNH VÀ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ HÀNG VINACỦA BÊN B
Những sản phẩm đã bán và dịch vụ đã giới thiệu trong the Marks có tiếng tăm nhất định về chất lượng.
Danh tiếng này được bên A phát triển và duy trì, và nó cực kì quan trọng đối với bên B, danh tiếng này được
duy trì nhờ vào bên A và các cửa hàng nhượng quyền kinh doanh/ cửa hàng được cấp. Với sự công nhận
lợi ích của nhau dẫn đến việc duy trì danh tiếng về chất lượng có được bởi the System (hệ thống), bên B kí
hợp đồng và chấp nhận sự hoạt động của nhà hàng VINA, các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp liên kết
với nhà hàng VINAkhác, bên B và các nhân viên sẽ thực hiện tất cả những yêu cầu của hệ thống theo như
đã lập trong Manuals hay những tài liệu khác, và bên B sẽ chiếu theo bổ sung những điều dưới đây:
11.1.CHI PHÍ SỬA SANG NHÀ HÀNG VINA
Bên B sẽ liên tục duy trì, điều hành nhà hàng VINAvà tất cả đồ đạc, tài sản, trang thiết bị, đồ dùng, dấu hiệu
trong và ngoài, việc xây dụng trong và ngoài, ánh sáng ở bên trong và bên ngoài, bề mặt phong cảnh và bãi
đậu xe trong điều kiện tốt nhất và sửa chữa phù hợp với yêu cầu của hệ thống, bao gồm việc cần thiết tiếp
tục tu sửa, trang trí, tân trang và sửa chữa lại. Thêm nữa, bên B sẽ phải thực hiện đúng thời gian và cẩn
thận tất cả công việc bảo trì, sửa chữa và thay thế cần thiết cho nhà hàng VINAtheo như bên A thường có
thể chỉ định bao gồm việc sơn sửa định kì bên trong và bên ngoài; làm lại bề mặt bãi đậu xe, sửa chữa mái
nhà và thay thế những dấu hiệu, thảm, đồ dùng, trang thiết bị và décor đã lỗi thời hoặc không còn dùng
được nữa.
Bên B sẽ không phải tạo ra bất kì sự thay đổi nguyên vật liệu nào cho nhà hàng VINAmà ảnh hưởng đến
hoạt động hoặc hình ảnh của Hệ thống mà không có sự cho phép của bên A. Bên B phải thừa nhận và đồng
ý rằng những yêu cầu đó là thích hợp và cần thiết để đảm bảo tiếp tục được hoan nghênh và là chọn lựa
của nhà hàng VINA, để giúp cho nhà hàng VINAcủa bên B hoạt động hiệu quả trên thị trường và tránh được
sự xuống cấp của nhà hàng VINA.
11.2.SỰ HOẠT ĐỘNG TỐI ĐA CỦA VINA.
Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên B sẽ chỉ sử dụng Premises cho hoạt động của nhà hàng VINAvà sẽ
duy trì những bản kiểm kê có thẩm quyền, bố trí sự thay đổi cán bộ nhân viên phù hợp, với công nhân có
khả năng và quản lí liên tục nhà hàng VINAvới khả năng và hiệu quả cao nhất với một lượng thời gian nhỏ
nhất được đặt ra trong Manuals (tùy thuộc vào những yêu cầu của luật địa phương và những yêu cầu đăng
kí). Bên B sẽ phải giải quyết ngay lập tức những lời phàn nàn của khách hàng về chất lượng đồ ăn thức
uống, dịch vụ và/hoặc tình trạng vệ sinh của nhà hàng VINAhay bất kì những lời phàn nàn tương tự. Khi bất
cứ lời phàn nàn nào của khách hàng không được giải quyết ngay lập tức, bên B sẽ phải dùng ảnh hưởng tốt
nhất của mình để giải quyết những lời phàn nàn của khách hàng càng sớm càng tốt, bất cứ khi nào có thể
thì phải bồi thường sự phiền hà cho khách hàng.

11.3.TRANG THIẾT BỊ, SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH.
Bên B có thể toàn quyền sử dụng một nhà cung cấp bất kỳ miễn rằng nhà cung cấp đó cung cấp được các
sản phẩm và dịch vụ đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của bên A.
Bên B có thể yêu cầu bên A giới thiệu hoặc bên A trực tiếp cung cấp các loại sản phẩm, dịch vụ cho bên A
với chi phí do hai bên thoả thuận.
Trong mọi trường hợp, tất cả các trang thiết bị, sản phẩm phải được bên B chấp nhận và bên A đồng ý là
phù hợp với tiêu chuẩn của hệ thống.
11.4.NHỮNG CHỈ ĐỊNH, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG
Bên B phải đồng ý điều hành nhà hàng VINAvà sử dụng Marks với sự ưng thuận đầy đủ, liên tục và nhanh
chóng với Hệ thống và Mannuals, đôi khi bên A có thể sửa một chi tiết nào đó. Nói cụ thể, bên B sẽ thực
hiện theo đúng thời gian với tất cả những yêu cầu, tiêu chuẩn, và những thủ tục điều hành bên A đã đề cập
ở trên có liên quan đến sự hoạt động, hình thức, chức năng, vệ sinh, thực đơn, sản phẩm, thành phần và
những mặt khác của nhà hàng VINA(bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sử dụng trang thiết bị, sản phẩm,
dịch vụ, các chương trình, phần cứng và phần mềm được chỉ định), và những yêu cầu khác của bên A về
nhà hàng VINAbởi vì Bên A có thể phát triển hoặc thay đổi theo thời gian. Bên B sẽ sở hữu, sử dụng và đề
xuất mỗi thứ của hệ thống, dịch vụ, trang thiết bị và sản phẩm được bên A chỉ định và yêu cầu sử dụng chỉ
những nhà cung cấp do bên A chỉ định và sẽ không sử dụng hay đề xuất bất kì hệ thống, dịch vụ, trang thiết
bị, sản phẩm hay nhà cung cấp nào mà không được bên A cho phép. Những sự thay đổi, tiêu chuẩn và thủ
tục điều hành có tính chất bắt buộc được bên A chỉ định trong Manuals hoặc được truyền đạt cho bên B
bằng văn bản, sẽ thiết lập những điều khoản của hợp đồng được đưa ra một cách đầy đủ trước đó. Tất cả
những thẩm quyền giải quyết hợp đồng bao gồm tất cả những chỉ định, tiêu chuẩn và thủ tục hoạt động có
tính chất bắt buộc.
11.5.SỰ CHẤP NHẬN THỰC HIỆN KINH DOANH ĐÚNG QUY ĐỊNH VÀ LUẬT PHÁP.
Bên B sẽ tìm được và duy trì chắc chắn, theo thương hiệu của bên B, tất cả giấy đăng ký, giấy phép và giấy
chứng nhận theo yêu cầu có liên quan đến sự hoạt động của VINAcủa bên B. Bên B sẽ điều hành VINAcủa
bên B với sự chấp hành đầy đủ tất cả những luật lệ, quy định, quy tắc thích hợp bao gồm, không giới hạn,
những luật có liên quan đến quy định về sức khoẻ, người nhập cư và sự phân biệt đối xử, hợp đồng bảo
hiểm bồi thường của công nhân, hợp đồng bảo hiểm thất nghiệp, khước từ và thanh toán thuế thu nhập,
thuế an ninh xã hội và thuế bán hàng (nếu có). Bên A không có sự đại diện hay đảm bảo như giấy đăng ký,
giấy chứng nhận, bản quyền hay những giấy tờ khác liên quan đến sự thành lập và điều hành VINAcủa bên
B. Bên B phải chịu những chi phí để có được giấy đăng ký, giấy phép, bản quyền hay những giấy tờ khác.
Tất cả những quảng cáo bên B thực hiện phải được thực hiện với khiếu thẩm mỹ tốt áp dụng theo quy định
của bên A và phải chiếu theo nhưng tiêu chuẩn cao của quy tắc quảng cáo. Bên B sẽ - trong tất cả những
mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và chính quyền chung – thực hiện những tiêu chuẩn trung thực,
ngay thẳng, trong sạch và quy tắc đạo đức cao, mỗi trường hợp trên đơn thuần nằm trong yêu cầu của pháp
luật. Bên B sẽ phải hủy bỏ bất kì hoạt động quảng cáo hoặc kinh doanh nào có hại cho công việc kinh doanh
của cả hai bên và những nhà hàng VINAkhác. Bên B sẽ thông báo cho bên A bằng văn bản trong vòng 5
ngày trước khi bắt đầu hoạt động, đề nghị hoặc quá trình hoạt động, và sự phát hành bất kì lệnh, đơn,
thưởng hay nghị định của bất kỳ toà án, chi nhánh hay chính quyền khác nào mà có liên quan đến, hoặc có
thể có tác động đến hoạt động hay điều kiện tài chính của bên B hoặc của VINAcủa bên B.
11.6.BAN QUẢN LÍ VÀ NHÂN VIÊN
Nhà hàng VINAcủa bên B phải được quản lí với tư cách cá nhân trên cở sở là một người đã hoàn tất thành
công tất cả chương trình đào tạo theo yêu cầu của bên A và đạt những yêu cầu khác của bên A. Mặc dù
bên A không yêu cầu nhưng bên A vẫn đề nghị một cách chắc chắn rằng bên B hãy sắp xếp VINAcủa bên B
với tư cách cá nhân theo những cơ sở như sau:
Quyền sở hữu vắng mặt không được bên A phó thác sẽ đặt bên B vào những rủi ro của sự thất bại cao hơn
nếu bên được ràng buộc với tư cách cá nhân, trên cơ sở giờ giấc, sự quản lí hàng ngày trên site của bên B.

Việc đào tạo người quản lí cửa hàng đầu tiên của VINAbao gồm trong New Store Opening Fee nhưng bên B
sẽ phải tự túc chi phí đi lại, ăn ở và những chi phí khác cho tất cả những người tham gia khoá đào tạo và
bên A có thể tính một mức lệ phí đào tạo thích hợp cho khoá đào tạo người quản lí của VINAtiếp theo.
Bên B sẽ phải lưu giữ cho bên A lý lịch của người quản lý và những người giám sát khác của VINA, bên A
có quyền giải quyết với người quản lí những vấn đề liên quan đến công việc điều hành hàng ngày và những
yêu cầu báo cáo về VINA.
Bên A cũng đề nghị, nhưng không yêu cầu, rằng người quản lí VINAcủa bên B phải có một phần lợi nhuận
trong nhà hàng VINAcủa bên B.
Bên B sẽ phải thuê tất cả nhân công cho VINAvà sẽ có trách nhiệm giám sát, hoàn thành, thời hạn công việc
và sự đền bù cho họ về khoá đào tạo thích hợp cho công nhân trong sự hoạt động của VINA.
Bên B sẽ thiết lập và duy trì ở VINAcủa bên B một chương trình đào tạo, tiếp nhận những tiêu chuẩn cho
công nhân mới và đang làm việc tại VINA.
11.7.THƯƠNG HIỆU VÀ LOGO
Tuỳ thuộc vào quy định của từng địa phương, bên B sẽ phải trình bày nổi bật trong và ngoài khu vực của
Premises biển hiệu và logo bên trong và bên ngoài sử dụng thương hiệu VINA, và những thương hiệu, nhãn
mác, biển hiệu và logo quảng cáo khác, số lượng, màu sắc, hình thái tự nhiên, vị trí và kích cỡ bao gồm cả
nguyên liệu mà đôi khi bên A chỉ thị. Bên B sẽ không được sử dụng bất kì biển hiệu, logo hay phương tiện
quảng cáo nào mà bên A phản đối.
11.8.TIỀN BẢO HIỂM
Bên A yêu cầu bên B phải mua bảo hiểm đối với tất cả các loại bảo hiểm theo luật pháp nước sở tại và bảo
hiểm để ngăn ngừa những nguy cơ thiết hại có thể xảy ra cho nhà hàng và thương hiệu PV.
11.9.THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH.
Bên A sẽ tạo điều kiện cho bên B tham gia vào tất cả các chương trình cùng với những nhà cung cấp,
những nhân viên mới chuyển đến hay với bất kỳ ai khác (bao gồm bất kỳ chương trình nào liên quan đến
việc bồi thường từ bên thứ 3 là những nhà cung cấp). Như Bên A đã xác định bao gồm việc yêu cầu bên B
phải chấp nhận tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện mà bên A đã đặt ra và/hoặc bên B (và mỗi chi nhánh nào
của bên B) đang là đơn vị mua quyền thương hiệu VINAtrên thị trường. Điều này không được quy định theo
bản hợp đồng giữa bên A và/hoặc bất kỳ chi nhánh VINAnào.

12. NHÃN HIỆU
12.1. UY TÍN VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU.
Quyền sử dụng nhãn hiệu của bên B chỉ được xác định trong bản hợp đồng này và chỉ được áp dụng để
vận hành nhà hàng VINAnhư các chi tiết về tài sản, tên chủ cửa hàng đã được chỉ định trong hợp đồng này
với tất cả những tiêu chuẩn thích hợp, những chi tiết kỹ thuật và qui trình mà bên A quy định. Bên B sẽ chỉ
được sử dụng nhãn hiệu như bên A đã quy định một cách rõ ràng. Bên B không được chống đối mọi điều
khoản đã cam kết hoặc thực hiện chểnh mảng và mâu thuẫn với quyền hạn của bên A đối với nhãn hiệu.
Bất kỳ việc sử dụng nhãn hiệu trái phép nào của bên B là vi phạm hợp đồng này và đã xâm phạm quyền sử
dụng nhãn hiệu của bên A. Trong hợp đồng này, việc cấp phép vận hành nhà hàng VINAcho bên B không
bao gồm việc trao bất kỳ sự tín nhiệm hay lợi nhuận nào của nhãn hiệu cho bên B (ngoài việc cung cấp
quyền cho bên B vận hành nhà hàng VINAtheo hợp đồng này). Tất cả sự tín nhiệm (cho dù liên quan đến
nhãn hiệu hay không) và những lợi tức của nhãn hiệu hoàn toàn thuộc về bên A. Tất cả các điều khoản của
hợp đồng này liên quan đến nhãn hiệu sẽ áp dụng cho bất kỳ cửa hàng mua quyền thương mại nào, dịch vụ
nhãn hiệu và những biểu tượng thương mại được bên A cấp quyền sử dụng và cấp giấy phép. Bất kỳ nhãn
hiệu hay những hình thức cải tiến khác dựa trên nhãn hiệu gốc của bên A trong tương lai sẽ vẫn thuộc sở

hữu của bên A và bên B sẽ không có quyền sử dụng nó trừ khi bên A yêu cầu bên B sử dụng theo hướng
dẫn của bên A.
Bên B đồng ý rằng nếu vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến nhãn hiệu, bên A sẽ không gánh chịu
trách nhiệm gì trước pháp luật và sẽ được đưa tên bên B ra để chịu thay trách nhiệm một cách công bằng
cho những vi phạm đó. Như những điều đã được quy định trong bản hợp đồng này, quyền sử dụng nhãn
hiệu của bên B là riêng biệt và bên A vẫn độc quyền cấp những giấy phép sử dụng khác (và cả những đơn
vị đã được cấp phép) nhằm thiết lập và/hay tiến tới hợp tác với những đơn vị khác có loại hình tương tự
như/hay có liên quan đến hình thức kinh doanh và cấp quyền cho họ sử dụng nhãn hiệu mà không cần sự
chấp nhận của bên B.
12.1.GIỚI HẠN VÀ SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU.
Trừ khi bên A hướng dẫn hay cho phép (bằng văn bản) bên B mới được công bố mình là chủ độc lập của
nhà hàng VINAnhư theo qui định, nếu không thì bên B sẽ sử dụng nhãn hiệu theo sự chỉ định chính xác cho
nhà hàng VINAcủa bên B. Bên B sẽ không được sử dụng nhãn hiệu như thể bên B là thành viên của một
công ty hay là một thương hiệu, như thể đó là tên thương hiệu chính của bên B hoặc có chứa bất kỳ tiền tố,
hậu tố của tên thương hiệu hay những từ bổ nghĩa, điều khoản (giá), mẫu thiết kế, những biểu tượng hay
theo bảng mẫu có chỉnh sửa. (Ví dụ: bên B không được sử dụng cái tên “VINAở TP.HCM” hoặc “VINAcủa
Hoàng Minh”).
Bên B sẽ không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào để trình bày hay bán những dịch vụ chưa được cho
phép ở bất kỳ nơi nào hay bằng bất kỳ phương thức nào mà chưa được bên A cho phép bằng văn bản. Chỉ
được sử dụng tại một địa điểm hay những mẫu thiết kế khác liên quan đến nhãn hiệu khi bên A cho phép .
Bên B sẽ không có quyền chấp nhận hay chuyển quyền cho người khác liên quan đến bất kỳ (địa điểm) hay
cấp phép bán hàng và Bên B cũng sẽ không được ngăn cấm hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc sử
dụng nhãn hiệu của bất kỳ cửa hàng nào mang tên thương hiệu VINAhoặc những cửa hàng khác trừ khi
được bên A cho phép bằng văn bản. Bên B sẽ trưng bày nhãn hiệu thật nổi bật như bên A yêu cầu (đính
kèm bản quyền, tên thương hiệu và những thông cáo khác) cho nhà hàng VINAcủa bên B cũng như trong
các chương trình quảng cáo bán hàng. Bên B không được sử dụng nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào có
thể gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhãn hiệu. Bên B không được cung cấp bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ
nào của nhà hàng VINAcủa bên B dưới (bằng) giấy chứng nhận (con dấu) hay tên thương hiệu ngoài nhãn
hiệu. Bên B phải cung cấp tên thương hiệu và những thông cáo khác (bao gồm thông cáo về quyền sở hữu
độc lập) như bên A hướng dẫn và sẽ được đăng ký với một cái tên giả như bên A yêu cầu với cơ quan
chính quyền và bên B sẽ chịu khoản phí này. Bên B sẽ ký tên vào những hồ sơ đó và thực hiện như bên A
đã yêu cầu, đôi khi là để bảo vệ lợi nhuận của nhãn hiệu cho bên A. Bên B sẽ không được làm gì hoặc bỏ
qua những việc làm có tác hại đến lợi nhuận, giá trị pháp lý hay sức mạnh nhãn hiệu của bên A.
12.2.THÔNG BÁO VỀ VIỆC VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG.
Bên B phải thông báo ngay lập tức cho bên A về bất kỳ những nguy cơ, biểu hiện hay hiện trạng vi phạm
việc sử dụng nhãn hiệu của bên B hay bất kỳ lời phàn nàn của bất kỳ ai về việc sử dụng bất kỳ quyền lợi
nào trong việc sử dụng nhãn hiệu. Bên B sẽ chỉ được liên lạc với bên A hoặc luật sư đại diện của bên A để
tư vấn khi gặp trục trặc. Bên A sẽ xem xét thật thận trọng để đưa ra phương pháp giải quyết thích hợp đối
với vấn đề đó (hoặc các vấn đề liên quan). Bên A có quyền quyết định đối với bất kỳ sự hòa giải, việc tranh
chấp hay giấy phép đăng ký và văn phòng của thương hiệu, hoặc bên A có thể bác bỏ hay chịu trách nhiệm
về những rắc rối liên quan đến bất kỳ thương hiệu nào khác. Bên B sẽ phải thừa hành theo tất cả những
hướng dẫn và văn bản như một sự trợ giúp để thực hiện những điều khoản và hành vi thích hợp nhằm bảo
vệ và duy trì lợi nhuận trong các vụ kiện tụng cũng như bảo vệ nhãn hiệu.
12.3.CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU:
Ngay khi có một phán xét thương mại thích đáng nhằm chấm dứt sử dụng thương hiệu, sử dụng thêm một
hoặc nhiều thương hiệu thay thế hay dịch vụ thương hiệu cộng thêm theo yêu cầu của bên B, bên B phải
ngay lập tức tuân theo (tự chịu mọi tổn thất) theo sự hướng dẫn của bên A bao gồm (không giới hạn) việc
thay thế tất cả chữ ký, v..v.. Bên A sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ nào (cho dù là sự
biện hộ, sự cam kết, chi phí bồi thường hay các khoản khác) thay cho bên B. Bên B phải cam kết không
được phàn nàn về bất kỳ sự thay đổi, việc chấm dứt sử dụng thương hiệu hay các quyết định khác liên quan
đến thương hiệu hay quyền sử dụng thương hiệu của bên B hay bên A. Bên A không cam kết rằng sẽ không

đưa ra yêu cầu sửa chữa, chấm dứt hay đưa ra các quyết định khác cho dù kết quả của việc điều tra, chấm
dứt hay giới hạn quyền sử dụng thương hiệu là của bên A.
Nên biết rằng bên B luôn có thể được chủ thương hiệu giúp chuyển đổi sang một hay nhiều hình thức kinh
doanh tương tự, hoạt động tại nơi hiện tại hay gần đó và lấy tên tương tự như thương hiệu của bên B và có
quyền ưu tiên hơn để sử dụng tên hoặc thương hiệu đó. Bên A rất khuyến khích bên B nghiên cứu khả năng
này bằng cách sử dụng danh bạ điện thoại, tài liệu nội bộ, hay bằng nhiều cách khác nhằm hiểu rõ những
chi phí hoặc việc chi trả bất kỳ số tiền hoặc cam kết nào mà bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu
không thực hiện theo qui định trước khi ký bản hợp đồng này.

13. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÊN MUA QUYỀN THƯƠNG MẠI
13.1. MÔ TẢ:
Nếu công ty mua quyền thương mại là một tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn hay là công ty cổ phần thì
công ty đó phải làm một bảng mô tả và cấp giấy phép như sau:
A. Công ty phải được thiết lập hợp pháp và có hình thức hoạt động theo đúng luật pháp nhà nước.
B. Công ty phải đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh tại nơi mà hợp đồng đã qui định như trên.
C. Việc thực hiện hợp đồng và sự phát triển hoạt động của nhà hàng VINAphải được sự cho phép của
nhà nước bằng văn bản.
D. Trừ khi được cho phép bằng văn bản, những điều khoản về hợp tác, cơ cấu tổ chức hay hợp đồng
giữa các cổ đông phải qui định rằng những hành động của Bên B chỉ được giới hạn trong việc vận hành và
phát triển nhà hàng VINA.
13.2. CÁC CHỨNG TỪ QUẢN LÝ:
Nếu công ty mua quyền thương mại là một tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn hay là công ty cổ phần thì
tất cả các bản sao chứng từ quản lý của công ty phải được cung cấp cho Bên A (ví dụ: các điều khoản hợp
đồng của tập đoàn/tổ chức hay hợp đồng giữa các cổ đông). Khi bất kỳ các chứng từ quản lý này được sửa
chữa hay thay đổi, thì Bên B phải cung cấp ngay cho Bên A bản sao.
13.3. CỔ PHẦN :
Nếu công ty mua quyền thương mại là một tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn hay là công ty cổ phần thì
Bên B phải cung cấp cho Bên A danh sách tên, địa chỉ, cổ phần của mỗi thành viên trong công ty kèm theo
chứng từ hoặc các cổ đông trong công ty (danh sách cổ đông). Bên B sẽ phải tuân theo điểu khoản 14.2.
Nếu có bất cứ sự thay đổi nào về cổ đông thì phải cung cấp ngay cho Bên A danh sách cổ đông và cập nhật
đầy đủ về các thay đổi này. Yêu cầu của điều khoản 13.3 này chỉ áp dụng cho nhóm quản lý (được định
nghĩa ở điều khoản 13.5.) nếu công ty mua quyền thương mại là một công ty cổ phần hóa, kể từ ngày ký
hợp đồng chuyển nhượng đầu tiên giữa Bên A và công ty mua quyền thương mại. Ví dụ như: một công ty
có tầm cỡ và đứng vững trong kinh doanh trên sàn giao dịch hoặc đạt được tỉ giá trao đổi bình ổn hay còn
được gọi là “danh sách hồng.”).
13.4. NẾU CÔNG TY MUA QUYỀN KINH DOANH LÀ MỘT TẬP ĐOÀN
Bên B sẽ duy trì thực hiện các quy định cấm chuyển đổi bất kỳ tài liệu về bất cứ cổ đông được bầu chọn.
Nếu công ty mua quyền thương mại là một tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn hay một công ty cổ phần
thì mỗi cổ phiếu hay chứng nhận thành viên sẽ là một bản ký kết hoặc chuyển đổi quyền sở hữu lợi nhuận
(vốn đầu tư) nhằm ngăn chặn việc lạm dụng hợp đồng này và hợp đồng mua quyền thương mại giữa hai
bên.
13.5. NHÓM QUẢN LÝ:
Nhóm quản lý: nếu công ty nhận quyền là một tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn hay một công ty cổ
phần thì hãy bầu chọn một số người có sở hữu hợp pháp ít nhất 51% cổ phiếu trong công ty và hai bên sẽ
bổ nhiệm họ vào nhóm quản lý. Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào về nhóm quản lý hay số lượng

cổ phiếu của mỗi thành viên trong nhóm quản lý, thì bên B sẽ phải gửi bản thông báo bằng văn bản cho Bên
A về sự thay đổi này.
13.6. CAM KẾT.
Tất cả các thành viên trong nhóm quản lý sẽ phải cùng nhau đảm bảo khả năng chi trả và thực hiện hợp
đồng này. Họ phải tự ràng buộc mình vào những điều khoản của bản hợp đồng chiếu theo bản nghĩa vụ
cam kết và chấp nhận của người mua quyền thương mại được đính kèm. Trừ khi người mua quyền thương
mại là tổ chức cộng đồng thì tất cả những nhân viên và người tổ chức hợp pháp hoặc cổ đông nắm giữ 10%
hay nhiều hơn (“10% cổ phần”) sẽ phải chịu trách nhiệm về những điều khoản của hợp đồng này chiếu theo
bản cam kết đính kèm. Tuy nhiên, như đã nói trên, Bên A nắm quyền trong việc thực hiện các cuộc phán xét
thương mại hợp lý nhằm bác bỏ những yêu cầu rằng một vài hay tất cả điều riêng tư được mô tả bên trên
nhằm thực hiện cam kết đính kèm. Bên A cũng có quyền yêu cầu những người cam kết chứng minh tình
trạng tài chính cá nhân với bên A bất kỳ lúc nào.
13.7. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
Công ty mua quyền thương mại sẽ quy định và yêu cầu một cá nhân là người được ủy quyền để thay mặt
công ty cam kết một vài hay tất cả những điều mà bên B giao phó như đã được xác định ở bản thông cáo số
1 kể từ ngày ký hợp đồng này. Bên A có thể thỏa thuận riêng với người được ủy quyền về các vấn đề liên
quan đến hợp đồng trước khi bên A nhận được thông báo bằng văn bản của Bên B về việc bổ nhiệm người
được ủy quyền mới. Người được ủy quyền sẽ đáp ứng các phẩm chất sau:
A. Người được ủy quyền sẽ có cổ phần trong công ty của bên B trừ khi công ty Bên B là một công ty
thuộc một tổ chức xã hội hay là công ty nửa cổ phần nửa quốc doanh kể từ ngày ký kết hợp đồng liên quan
đến việc chuyển nhượng đầu tiên giữa công ty Bên B và Bên A.
B. Người được ủy quyền luôn phải là thành viên của nhóm quản lý và có quyền quản lý toàn bộ mọi
hoạt động hằng ngày của nhà hàng VINA.
C. Người được ủy quyền sẽ cố gắng hết mình trong việc quản lý nhà hàng VINAcủa Bên B.
D. Người được ủy quyền sẽ phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng toàn bộ nhân viên của nhà hàng
VINAđều hoàn thành tốt chương trình đào tạo và sẽ đảm bảo rằng tất cả các thành viên đó duy trì tình trạng
như đã được chứng nhận trong quá trình đào tạo, ngoài ra, sẽ tổ chức đào tạo nhiều hơn cho nhân viên
theo yêu cầu của bên A.
Nếu người được ủy quyền không thể đáp ứng những yêu cầu này, Bên A sẽ bổ nhiệm người khác giữ vai
trò là người được ủy quyền trong vòng 30 ngày kể từ ngày người cũ không đáp ứng đủ điều kiện.

14. CHUYỂN ĐỔI LỢI TỨC
14.1.DO BÊN A CHUYỂN ĐỔI:
Bên A có toàn quyền sử dụng bất cứ lúc nào để chuyển đổi và trao toàn quyền hoặc phần nào đó trong
quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên theo Hợp Đồng cho bất cứ người nào hoặc thực thể hợp pháp nào mà
không cần sự đồng ý của Bên B. Nếu hai bên chuyển đổi hợp đồng này, hoặc bất cứ và/hoặc tất cả quyền
lợi và/hoặc nghĩa vụ theo hợp đồng thì tất cả nghĩa vụ trong quá khứ, hiện tại và tương lai đối với Bên B sẽ
chấm dứt vĩnh viễn. Thỉnh thoảng, hai bên có quyền ủy quyền phần nào đó trong nghĩa vụ và nhiệm vụ theo
các khoản trong Hợp Đồng cho bên yêu cầu, cho hội viên, đại lý hoặc những người thầu khoán độc lập mà
hai bên đã ký hợp đồng cung vấp dịch vụ này.
Bên B sẽ nhận thấy rõ rằng Bên A có thể bán tài sản, phương thức của Bên A cho người thứ 3, có thể kết
hợp thành công ty mà không cần sự đồng ý của Bên B
14.2.SỰ CHUYỂN NHƯỢNG CỦA BÊN B.
A. Bên B hiểu và thừa nhận rằng quyền lợi và nhiệm vụ nêu ra trong Hợp Đồng là thuộc về cá nhân Bên
B, và hai bên tiến hành ký kết hợp đồng này do tín nhiệm vào kỹ năng kinh doanh, khả năng tài chính, tính

cách con người, kinh nghiệm và sự khéo léo thể hiện ý định hoặc trình bày trong sự phát triển và điều hành
quá trình hoạt động dịch vụ thức ăn chất lượng cao. Theo đó, không ai trong số cả Bên B và người thừa kế
trực tiếp hoặc gián tiếp về lợi hoặc bất cứ cá nhân, cộng sự, công ty hoặc những tổ chức hợp pháp nào đó
được trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát những gì mà Bên B sẽ bán, phân quyền, chuyển giao, chuyển
nhượng, đem cho, cầm cố, thế chấp hoặc là làm trở ngại bất cứ lợi tức hoặc bất cứ tài sản nào khác thuộc
quyền sở hữu có trong Hợp Đồng này (chung lại là “Chuyển giao”) mà không có giấy tờ đồng ý ưu tiên nào
của Bên B.
Ngoại trừ những điều được ghi trong Hợp Đồng, bất cứ hình thức chuyển giao có chủ định, có sự quản lý
của luật pháp hoặc những cách khác mà không có giấy tờ đồng ý ưu tiên sẽ là vô hiệu, không có hiệu lực và
sẽ vi phạm đáng kể đến bản Hợp Đồng này mà Bên A có thể chấm dứt Hợp Đồng mà không để Bên B có
cơ hội bào chữa những vi phạm.
B. Bên B có thể đề nghị Bên A chuyển nhượng bằng văn bản, và đệ trình (hoặc người được chuyển
nhượng trình lên) đơn xin cấp quyền kinh doanh cho người được chuyển nhượng theo yêu cầu, đồng đưa
ra bản sao Hợp Đồng, giấy tờ, và những thông tin có liên quan đến Hợp Đồng Chuyển Nhượng. Nếu Bên A
không thực hiện quyền từ chối mặc nhiên, việc cấp hay không cấp quyền chuyển đổi sẽ do Bên A quyết định
dựa trên những nhận định hợp lý của Bên A về việc kinh doanh và có thể sẽ bao gồm một số yếu tố hợp lý
với Bên A.. Những nhân tố này có thể bao gồm những điều (nhưng sẽ không bị giới hạn) sau đây:
(1) Người được chuyển nhượng theo yêu cầu phải chứng minh được rằng họ có kinh nghiệm trong việc
điều hành nhà hàng cao cấp ngang tầm hoặc cao hơn nhà hàng VINAvà đáp ứng được tiêu chuẩn về quản
lý, điều hành, kinh nghiệm, nghị lực, có tên tuổi trong kinh doanh và đáng tin cậy. Ngoài ra, cơ quan được
chuyển nhượng phải có một cơ cấu tổ chức mà văn hóa của tổ chức đó phù hợp với văn hóa quản lý, có
nguồn tài chính và vốn đủ để đáp ứng những nghĩa vụ được qui định trong bản Hợp Đồng này.
(2) Theo như quy định của Bên A, giá bán ra sẽ không quá cao vì như vậy sẽ gây bất lợi cho quá trình
hoạt động, duy trì và mở rộng kinh doanh nhà hàng VINAcủa người được nhượng quyền và ảnh hưởng tới
tình hình tài chính của bên A, bên cung ứng thứ ba và người cho vay. Những quyết định dựa trên sự tôn
trọng người được nhượng quyền của bên A sẽ không gây ra bất cứ trở ngại nào đối với chi nhánh của mình:
(A) đối với người được nhượng quyền, nếu Bên A chấp nhận nhượng quyền và người được nhượng quyền
gặp những khó khăn về tài chính, hoặc (B) đối với người nhượng quyền hoặc người được nhượng quyền
theo yêu cầu, nếu Bên A từ chối nhượng quyền theo điều 14.2.B.(2) hoặc theo những lý do kinh doanh hợp
pháp nào khác. Bên A có quyền áp dụng những nguyên tắc kinh doanh của mình và không có trách nhiệm
pháp lý nào đối với người chuyển nhượng hoặc người được chuyển nhượng.
(3) Tất cả nghĩa vụ tích lũy tiền bạc đối với Bên A và hội viên của VINA(cho dù nảy sinh từ Hợp đồng
này hoặc từ những khoản khác) và tất cả những nghĩa vụ nổi bật khác liên quan tới nhà hàng VINA(bao
gồm, nhưng không giới hạn, hóa đơn từ nhà cung cấp, thuế má, những phán quyết của tòa án và bất cứ
những báo cáo do chính phủ yêu cầu, hoàn trả, những bản khai có tuyên thệ hoặc những giao kèo) phải
được thực hiện, hoặc theo phán quyết hợp lý của Bên A là đủ để cung ứng. Bên A có quyền để yêu cầu một
khoản tiền vừa phải dành cho bản giao kèo do người thứ ba giữ để chắc chắn rằng tất cả những nghĩa vụ
được hoàn thành.
(4) Bên B không được làm sai những điều khoản đã ghi hợp đồng hoặc bất cứ cam kết nào giữa Bên B
và Bên A và các chi nhánh VINA.
(5) Bên B và tất cả những người bảo lãnh cho bên B thực hiện những khoản chuyển nhượng chung.
C. Nếu Bên A đồng ý Khoản chuyển nhượng đó, quyền ưu tiên chuyển nhượng phải có hiệu lực.
(1) Bên nhượng lại phải trả cho Bên A khoản tiền không được hoàn lại. Phí chuyển nhượng không quá
5,000 đô la theo như ràng buộc trong giao kết chuyển nhượng.
(2) Bên B và người được chuyển nhượng trong dự án phải thực hiện theo chỉ định của Bên A, ngay cả
khi ký kết sang nhượng và bất cứ khoản bổ sung nào trong bản ký kết này đều do Bên A yêu cầu thể hiện
việc chuyển nhượng và các tiêu chuẩn hiện hành của bản ký kết đặc quyền trong thời hạn được chấm dứt
khi kết thúc thời hạn ban đầu. Trong bất cứ tình huống nào, bảo đảm điều khoản này qui định ở điều 13.6
được thực hiện bởi các cá nhân có trong mục 13.6 với quyền lợi như trong qui định về phí chuyển nhượng .
(3) Người chuyển nhượng phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với các vướng mắc của Bên A trước ngày
chuyển nhượng và thực hiện bất cứ biện pháp nào nhằm thể hiện tính pháp lý mà Bên A yêu cầu.

D. Nếu Bên B là cá nhân hoặc công ty cổ phần muốn cam kết chuyển nhượng này cho một tập đoàn
(hay công ty trách nhiệm hữu hạn) thành lập quyền sở hữu, theo yêu cầu điều khoản 14.2 sẽ áp dụng cho
việc chuyển nhượng như trên, tuy nhiên Bên B không phải trả phí chuyển nhượng. Mặc dù vậy, việc chuyển
nhượng của một hay nhiều cá thể bao gồm đặc quyền thương mại sẽ bổ sung cho nhau trong phạm vi nhất
định, việc hoàn thành tốt và đúng lúc hay vi phạm trong mỗi điều khoản của hợp đồng này là trách nhiệm
của mỗi cá nhân. Bên A có quyền đưa ra các điều kiện sau:
(1) Một tập đoàn (hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn) phải vừa mới được thành lập (2) ưu tiên cho việc
chuyển nhượng, Bên A phải nhận 1 được bản copy tài liệu ở mục 13.2 và người được chuyển nhượng vẫn
phải tuân theo điều khoản 13. (3) Bên B phải sở hữu tất cả cổ phiếu của tập đoàn (hoặc là cổ đông trong
công ty trách nhiệm hữu hạn) nếu Bên Bcó hơn một cá nhân, mỗi người phải có cổ phần bằng nhau trong
tập đoàn đó (hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn) cũng sẽ được ưu tiên như nhau trong việc chuyển nhượng.
E. Khi Bên B chết hay không đủ tư cách pháp nhân hoặc công ty mua quyền thương mại (chi nhánh) là
một tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần không có tư cách pháp nhân trong việc
nắm giữ cổ phần trong công ty thì người thừa hành hoặc người đại diện, nhân viên bảo quản, nhân viên bảo
vệ, hoặc các nhân viên đại diện khác sẽ chuyển nhượng phần lợi nhuận của họ trong hợp đồng và đặc
quyền thương mại, hoặc các cổ phiếu trong công ty cho người thứ ba theo yêu cầu của Bên A theo các điều
khoản của mục 14.2. Với phương pháp bố trí trong hợp đồng này và đặc quyền kinh doanh, các lợi tức trong
công ty (bao gồm cả việc chuyển nhượng do thừa kế hoặc từ di chúc) sẽ được hoàn tất trong thời gian thích
hợp và không quá 6 tháng từ ngày chết hoặc mất tư cách pháp nhân và sẽ áp dụng cho mọi điều khoản và
điều kiện áp dụng cho việc chuyển nhượng trong mục 14.2. Mất quyền lợi trong việc chuyển nhượng lợi
nhuận trong hợp đồng này hay đặc quyển kinh doanh, hoặc lợi nhuận trong công ty mua quyền kinh doanh
trong giai đoạn này sẽ là vi phạm hợp đồng. Một người mất tư cách pháp nhân nếu như anh ta bị ngưng
tham gia các hoạt động trong ban điều hành nhà hàng VINAtrong 6 tháng liên tiếp với bất cứ lý do gì.
F. Cho dù các điều khoản của mục 14.2 B đưa ra nhiều quyền mua bán hoặc thực hiện việc mua bán
tùy theo kế hoạch mua bán của những cổ đông sang giá hoặc nhân viên có cổ phần trong công ty sẽ không
được đòi quyền ưu tiên bằng văn bản hay trao đổi quá 49% tổng cổ phiếu của Bên B.
G. Nếu Bên B là một đơn vị xã hội (do cộng đồng chủ quản) như lúc đầu đã ghi trong hợp đồng mua
quyền thương mại đầu tiên giữa hai bên, Điều 14.2.B được áp dụng cho việc chuyển nhượng cổ phiếu của
Bên B chỉ khi việc chuyển nhượng đã được đề xuất có lợi:
(1) 50% tổng số chứng khoán hay cổ phiếu của Bên B hoặc nhiều hơn do nhiều cổ đông nắm giữ như
đã nêu trong phần đầu của bản hợp đồng mua quyền thương mại đầu tiên giữa Bên B với Bên A hoặc với
bất kỳ cửa hàng thành viên nào của thương hiệu VINA.
(2) Bất kỳ sự thay đổi nào về số lượng chứng khoán hoặc cổ phiếu của Bên B làm cho bất kỳ cổ đông
nào khác chiếm giữ thêm được 10% tổng số chứng khoán hay cổ phiếu của Bên B hoặc nhiều hơn.
(3) Bất kỳ sự thay đổi nào về thành phần của nhóm quản lý.
H. Chứng khoán hay cổ phần của Bên B có thể được bán ra do cá nhân hoặc cộng đồng đề nghị chỉ khi
Bên A cho phép bằng văn bản (dù có hoặc không thì cũng cần có sự cho phép của Bên A theo những qui
định ban đầu trong hợp đồng). Bên B sẽ chịu những khoản phí để gửii cho Bên A bản sao của tài liệu đề
nghị chuyển nhượng đó. Bên B cũng phải chịu phí để gửi cho Bên A ý kiến của luật sư đại diện cho Bên B
và ý kiến của luật sư do Bên A chỉ định (tất cả đều phải gởi đến cho Bên A theo mẫu Bên A đã qui định) liên
quan đến tài liệu đề xuất sử dụng thương hiệu và mô tả chính xác mối quan hệ giữa bên A với Bên B và
những nhà hàng thành viên của thương hiệu VINA. Việc bồi thường những điều đã qui định trong điều 19.5
sẽ bao gồm cả những mất mát hoặc chi phí phát sinh do Bên A và những chi nhánh của VINAvì bất kỳ sự
tuyên bố nào do Bên B hoặc người đại diện đưa ra để rao bán hoặc sắp xếp những chứng khoán của Bên
B.
I. Nếu bất kỳ bên nào đang có cổ phần trong công ty của Bên B hay trong hợp đồng này nhận yêu cầu
giúp đỡ nhiệt tình (được Bên A quy định sau khi xem xét cẩn thận) từ bên thứ 3 hay nói cách khác họ muốn
chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chuyển nhượng nào yêu cầu có sự chấp thuận của Bên A (sự chuyển
nhượng khác với sự chuyển nhượng về quyền lợi của chủ sở hữu theo điều 14.2.D.), thì họ phải thông báo
bằng văn bản về điều khoản của yêu cầu chuyển nhượng và sẽ cung cấp các thông tin và chứng từ liên
quan đến việc chuyển nhượng được đề xuất theo quy định của Bên A. Bên A hoặc người được Bên A chỉ
định sẽ chọn mua cổ phiếu mà người bán đề nghị chuyển nhượng bất cứ lúc nào trong vòng 30 ngày sau
khi nhận được văn bản thông báo kèm theo tất cả các chứng từ hay thông tin khác được yêu cầu ở điều
14.2.B. bằng cách gửi văn bản thông báo tới người bán rằng Bên A hoặc người được Bên A chỉ định dự
định mua cổ phiếu của họ căn cứ theo đúng điều khoản bên thứ 3 đưa ra (trừ khi Bên A hoặc người được

Bên A chỉ định bị bắt buộc phải trả phí cho người môi giới hay người tìm kiếm). Trong quá trình mua cổ
phiếu, Bên A hoặc người được Bên A chỉ định sẽ phải thanh toán tiền nợ cho hai bên hoặc cho các chi
nhánh VINAmà Bên B đã vay. Bên A hoặc người được Bên A chỉ định sẽ có đại diện hoặc đảm bảo rằng
các tài sản là sẳn có và trong sạch (nếu không thì phải trình diện đầy đủ và chính xác) như: (1) chủ sở hữu,
điều kiện và quyền hạn; (2) những trở ngại và việc thế chấp; (3) chất độc nguy hiểm và thuộc môi trường;
(4) thời hạn của những hợp đồng có hiệu lực đối với những người mua hoặc tác động tới tài sản cho dù
chắc chắn hay không.
Nếu yêu cầu mà Bên B nhận được có liên quan đến tài sản thêm vào trong hợp đồng, đến nhà hàng
VINAtại mà Bên B quản lý, thì bản thông báo mà Bên B gửi Bên A sẽ cho thấy giá trị bằng tiền mặt của một
phần yêu cầu mà Bên B nhận được liên quan đến hợp đồng này và đến nhà hàng VINA. Nếu việc chuyển
nhượng được đề xuất chuẩn bị để thanh toán tiền công ngoại trừ tiền mặt hay nó liên quan đến lợi nhuận
mơ hồ thì Bên A hay người được Bên A chỉ định sẽ quyết định cổ phiếu sẽ được bán tương đương bằng
tiền mặt. Nếu các bên không đồng ý trong vòng 30 ngày về số tiền mặt tương đương hay một phần yêu cầu
không bằng tiền mặt và nhà hàng VINAmà Bên B quản lý, thì tổng giá trị đó sẽ được quyết định bởi 2
chuyên gia đánh giá được công nhận, Bên B chọn 1 và Bên A hay người được Bên A chỉ định chọn 1. Nếu
tổng giá trị được 2 chuyên gia đưa ra chênh lệch 10%, thì 2 chuyên gia này sẽ chọn chuyên gia thứ 3, người
này cũng sẽ quyết định tổng giá trị. Giá trị trung bình mà các chuyên gia đưa ra (2 hay 3 người tùy theo
trường hợp) sẽ tổng kết lại và Bên A hay người được Bên A chỉ định sẽ áp dụng quyền lựa chọn trong vòng
30 ngày sau khi được xem xét kỹ và được quyết định bằng văn bản của các chuyên gia. Chi phí của các
chuyên gia sẽ được chia đều cho các bên.
Nếu Bên A không thực hiện (áp dụng) hợp đồng thì quyền từ chối lần đầu tiên sẽ không được chấp
nhận cho việc đề xuất chuyển nhượng cũng như việc từ bỏ bất kỳ qui định nào trong điều 14.2. với mong
muốn sẽ được đề xuất chuyển nhượng. Nếu Bên A không áp dụng quyền từ chối ưu tiên thì Bên B không
được chuyển nhượng cổ phiếu với giá thấp hơn hoặc với một điều khoản lý tưởng hơn so với trước. Bên A
sẽ lại được quyền từ chối ưu tiên nếu cuộc giao dịch chưa hoàn thành trong vòng 6 tháng sau khi Bên A
quyết định không áp dụng quyền từ chối ưu tiên. Bên B không rao bán cổ phiếu hoặc công bố chuyển
nhượng trên sàn giao dịch và cũng không được đề nghị bán hoặc chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho ai vào
bất kỳ lúc nào qua việc đăng quảng cáo, đưa thông tin lên báo hay cách khác mà chưa có sự cho phép bằng
văn bản của Bên A cho việc bán đấu giá hoặc quảng cáo.
J. Sự cho phép chuyển nhượng của Bên A sẽ không có nghĩa là chối bỏ trách nhiệm. Bên A sẽ phản đối
phía được chuyển nhượng và không có nghĩa rằng việc chối bỏ quyền hạn của Bên A để yêu cầu những
người được chuyển nhượng phải tuân theo những điều khoản của hợp đồng này và cũng không chối bỏ
quyền hạn của Bên A để cho phép hoặc từ chối việc chuyển nhượng trong tương lai.

15. GIAO KÈO
15.1.BẢO MẬT:
Bên B chấp nhận và đồng ý rằng Bên A có toàn quyền về danh nghĩa và đầu tư của hệ thống. Bên B cũng
phải thừa nhận và đồng ý rằng :
A. Hệ thống bao gồm bí quyết kinh doanh và những thông tin bí mật và những thứ này cho cả hai bên
rất nhiều lợi thế cạnh tranh.
B. Bên A thực hiện các phương thức cần thiết để bảo vệ bí mật kinh doanh và những thông tin tuyệt mật
và biết rằng phải bảo vệ hệ thống như thế nào.
C. Từ giờ về sau, tất cả những tư liệu và thông tin khác được cung cấp hoặc trình bày liên quan đến hệ
thống đều phải được đề cập một cách bí mật.
D. Bên B không có quyền phơi bày bất kỳ phần nào của hệ thống với bất kỳ ai không phải là nhân viên
của Bên B.
E. Bên B sẽ chỉ trình bày với nhân viên của mình những phần về hệ thống khi họ cần biết.

F. Bên B sẽ phải có một hệ thống toàn diện để đảm bảo rằng nhân viên của mình giữ bí mật kinh doanh
và tài liệu mật của Bên A. Khi Bên A yêu cầu, Bên B sẽ phải yêu cầu những nhân viên đó ký vào bản thỏa
thuận bí mật theo mẫu Bên A qui định.
G. Bên B không được đòi hỏi bất kỳ lợi nhuận nào của hệ thống.
H. Việc sử dụng hoặc sao chép hệ thống hoặc bất kỳ phần nào của hệ thống để áp dụng vào hình thức
kinh doanh khác là một hình thức cạnh tranh không lành mạnh. Vì thế Bên A có thể sẽ nêu tất cả những vi
phạm về mặt pháp lý bao gồm cả việc thay đổi người quản lý mà không cần phải thỏa thuận trước.
I. Mức độ bí mật sẽ được bên A ghi nhận trong manuals và các văn bản liên quan.
Trong suốt thời hạn hợp đồng hay bất kỳ lúc nào sau thời gian đó, Bên B sẽ không được thông báo hay
tiết lộ bất kỳ bí quyết kinh doanh, các thông tin độc quyền, bảo mật hay bí quyết sản xuất trong quá trình
hoạt động cho bất kỳ người không có thẩm quyền nào và cũng không được tác động trực tiếp hay gián tiếp
làm ảnh hưởng đến uy tín và gây thiệt hại đến thương hiệu và hệ thống của công ty. Tất cả thông tin, bí
quyết và các phương pháp kỹ thuật bao gồm các bản vẽ, nguyên vật liệu, thiết bị, chi tiết kỹ thuật, phương
pháp và tất cả các dữ liệu khác mà Bên A cho là bảo mật phải được giữ bí mật theo qui định của hợp đồng.
15.2.HẠN CHẾ:
Bên B phải thừa nhận và đồng ý rằng:
A. Căn cứ vào bản hợp đồng này, Bên B sẽ được Bên A cung cấp bí quyết kinh doanh đáng giá, quá

trình huấn luyện chuyên nghiệp và các thông tin bảo mật liên quan đến quá trình họat động, phát
triển, mua bán, và các phương pháp tiếp thị và phương pháp kỹ thuật của hệ thống.
B. Hệ thống và cơ hội, sự hợp tác và kinh nghiệm mà Bên B thiết lập và đạt được theo hợp đồng này

đều có giá trị vật chất đáng kể.
C. Trong quá trình phát triển hệ thống, Hai Bên phải tiếp tục đầu tư đáng kể về thời gian, tiền bạc,

nghiên cứu kỹ thuật và thương mại.
D. Nếu công ty mua quyền thương mại chưa được phép nắm giữ cổ phần trong thị trường kinh doanh

cạnh tranh, thì Bên B sẽ không thể đảm bảo rằng hệ thống hay các bí mật kinh doanh, những thông
tin bảo mật được sử dụng trái phép hay phơi bày, và Bên B cũng không thể khuyến khích trao đổi
thông tin và ý kiến tự do trong nhà hàng VINA.
E. Những hạn chế về quyền hạn của Bên B về việc nắm giữ cố phiếu, cung cấp dịch vụ cho thị trường

kinh doanh cạnh tranh sẽ không cản trở mọi hoạt động của Bên B.
Theo đó, Bên B ký kết và thỏa thuận rằng, trong thời hạn hợp đồng và trong thời hạn 24 tháng hiệu lực của
hợp đồng hay kết thúc sớm hơn thời hạn hợp đồng, Bên B sẽ không trực tiếp hay gián tiếp thay mặt, cho
chính Bên B hay hợp tác với bất kỳ người nào, công ty, đối tác, tập đoàn hay cá thể nào để sở hữu, duy trì,
hoạt động, tham gia, thông báo, giúp đỡ, cho vay vốn hoặc đầu tư trực tiếp hay gián tiếp:
1. Sự bất thường và dịch vụ nhanh chóng, người đã làm chủ được nhà hàng

2.

Bất kỳ nhà hàng nào cũng có món AAAA chiếm hơn 10% doanh số bán.

Trong thời hạn của hợp đồng, sẽ không bị giới hạn địa điểm kinh doanh. Sau thời hạn hợp đồng hoặc kết
thúc hợp đồng sớm hơn thời hạn, những giới hạn này sẽ áp dụng cho trụ sở công ty trong bán kính 10 dặm
của trụ sở trừ khi được Bên A cho phép bằng văn bản. Việc giới hạn này sẽ không áp dụng cho những cửa
hàng đang hoạt động. Nếu có thì những qui định nằm trong khoản 1.
Nếu bất kỳ phần nào của những giới hạn trên không hợp lý về thời gian hoặc không gian, mỗi tháng một lần
sẽ được cho là một đơn vị riêng lẻ, cho nên thời gian và không gian có thể được giảm bởi những trật tự mà
luật pháp cho là hợp lý. Nếu Bên A lưu lại những việc phân xử hay kiện tụng để buộc phải chấm dứt sớm
việc phân chia theo những giới hạn này. Thời hạn 24 tháng sẽ bắt đầu tính từ bản phán xét không hợp lý
cuối cùng.

15.3.BỔ SUNG.
Bên A có quyền trong việc thi hành những phán xét kinh doanh hợp lý của Bên A nhằm để cắt giảm những
điều thỏa ước trong điều 15 và có hiệu lực ngay khi nhận được bản thông báo bằng văn bản của Bên A và
cứ thế mà thi hành theo những điều đã qui định trong điều 19.10.
15.4. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG:
Những giới hạn có trong điều thứ 15 được áp dụng cho Bên B và tất cả những người bảo hộ của Bên B
trước Bên A, nhưng không áp dụng cho những cổ đông có ít hơn 3% cổ phần hợp pháp hoặc cổ phần tài
chính nhẳm giữ cho các cổ phiếu của những công ty hợp tác giữa Bên B và người bảo hộ được tồn tại lâu
hơn.

16. KÊT THÚC
16.1.LÝ DO KẾT THÚC.
Thêm vào những lý do để kết thúc đã được xác định trong hợp đồng này, Bên A sẽ gởi văn bản cho Bên B
để kết thúc hơp đồng và những quyền mà hợp đồng này đã giao cho (phân phối) mà không cần phải đợi
Bên B hoàn thành những sự kiện sau:
A. Bên B ngừng hoạt động nhà hàng VINAtrong thời gian quá 30 ngày liên tiếp trừ khi vì lý do thiên tai,
hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên khác hoặc được Bên A cho phép trước bằng văn bản.
B. Việc tiếp tục hoạt động là làm hại đến việc kinh doanh hoặc tài sản của Bên B. Việc kiện tụng nhằm
tịch thu bất kỳ vật thế chấp hay cầm cố khác với những chi tiết đã qui định trong hợp đồng hay trang thiết bị
của nhà hàng VINAcủa Bên B được xây dựng hoặc mua trái phép và chưa được giải quyết (hoặc không
theo bản giao kèo) trong vòng 60 ngày. Ngoài ra, những tài sản thực tế hoặc tài sản cá nhân thuộc nhà hàng
VINAcủa Bên B được bán ra ngay sau khi cơ quan co thẩm quyền đến thu thuế.
C. Bên B bị vỡ nợ hoặc mất khả năng chi trả cho chủ nợ (bao gồm Bên A); đang nộp đơn xin phá sản;
đang sắp xếp trả lãi cho chủ nợ hoặc đang chờ tái tổ chức lại công ty; không được chấp nhận Bên B vào
danh sách công ty chờ phá sản nhằm sắp xếp việc trả lãi cho chủ nợ hoặc cần tái tổ chức lại công ty và
đang nằm trong danh sách chưa được xem xét trong vòng 60 ngày; Bên B cam kết trả lãi cho chủ nợ; người
giữ tài sản hay người bảo hộ hẹn Bên B nhưng chưa được gặp trong vòng 60 ngày.
D. Có bằng chứng vi phạm những nghĩa vụ đã qui định trong điều 15.
E. Bên B chưa được phép mà đã thực hiện bất kỳ việc chuyển nhượng nào cần có sự cho phép bằng
văn bản của Bên A.
F. Bên A phát hiện ra Bên B công bố những tài liệu và chứng từ sai qui định hoặc không công khai
những tư liệu thật nhằm cung cấp thông tin liên quan đến Bên A trước khi ký hợp đồng này.
G. Bên B chủ ý làm giả những báo cáo nhằm lừa Bên A hoặc để làm những tư liệu sai khi thỏa thuận
với Bên A.
H. Bên B không thể mở cửa hoạt động nhà hàng VINAtrong vòng 120 ngày sau khi Bên A đã cấp giấy
phép hoạt động.
I. Bên A có quyết định ngừng hoạt động hợp lý vì nếu tiếp tục hoạt động, nhà hàng VINAcủa Bên B sẽ
gây nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn của cộng đồng.
J. Bên B mất quyền sở hửu những cơ sở kinh doanh như đã ghi trong hợp đồng vì thất bại hoặc không
có khả năng thuê cở sở kinh doanh như qui định ban đầu của hợp đồng này.
K. Bên B hoặc bất kỳ thành viên nào của nhóm quản lý bị kết án, biện hộ không có bằng chứng ngoại
phạm cho một tội danh nghiêm trọng; là tội phạm có dính dáng tới việc đồi bại đạo đức hay bất kỳ tội danh
hay việc vi phạm nào mà Bên A cho là có thể ảnh hưởng đến Bên A hoặc tập đoàn.

L. Bên B hay bất kỳ thành viên nào trong nhóm quản lý mặc nhiên tự mình giữ chức vụ quản lý quá thời
gian quy định theo hợp đồng với Bên A hoặc với bất kỳ thành viên nào của tập đoàn VINA; nếu xảy ra việc
chiếm giữ chức vụ đối với bất kỳ thành viên nào trong nhóm quản lý thì Bên B sẽ nhận được một thông cáo
bằng văn bản về việc chiếm giữ đó và phải bãi chức người đó trong vòng 30 ngày.
16.2.KẾT THÚC HỢP ĐỒNG SAU KHI KIỂM TRA:
Bên A có quyền kiểm tra theo chu kỳ nhà hàng VINAcủa Bên B nhằm đánh giá sự chấp hành theo hệ thống
và theo bản hợp đồng này. Sau mỗi đợt kiểm tra, Bên A sẽ gửi cho Bên B bản báo cáo, trong đó sẽ trình
bày số điểm mà Bên B đạt được và những điều mà nhà hàng VINAcủa Bên B cần phải điều chỉnh. Nếu Bên
B không đủ điều kiện để vượt qua Hệ số điểm tiêu chuẩn của hệ thống trong lần kiểm tra, trong bản báo cáo
kiểm tra sẽ có một thông cáo mặc định. Nếu Bên B không đạt được số điểm để vượt qua số điểm tiêu chuẩn
của hệ thống trong lần kiểm tra tiếp theo (được quy định ít nhất là 30 ngày kể từ ngày Bên B nhận được bản
báo cáo của lần kiểm tra trước), Bên A có thể chấm dứt hợp đồng này, không có cơ hội điều chỉnh, bằng
cách gửi cho Bên B thông báo chấm đứt hợp đồng cùng với bản báo cáo kiểm tra.
16.3.NHỮNG GIỚI HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁP:
Nếu luật và những văn bản dưới luật hiện hành của nhà nước điều chỉnh hợp đồng này yêu cầu thời hạn
thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng hoặc thời hạn để sửa chữa dài hơn thời hạn được nêu trong bản
hợp đồng này thì các điều khoản trong bản hợp đồng này sẽ được sửa lại theo đúng những gì luật và văn
bản dưới luật quy định.
16.4.GIA HẠN THỜI GIAN:
Tuy nhiên, bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng này quy định về quyền chấm dứt hợp đồng trái ngược với
luật và văn bản dưới luật, Bên A có quyền hành xử theo những phán quyết có lợi nhất cho Bên A nhằm gia
hạn cho Bên B thêm thời gian để điều chỉnh những sai xót dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng. Bên B chấp
nhận rằng sự gia hạn này không có nghĩa là Bên A từ bỏ các quyền được nêu trong hợp đồng này. Trong
thời gian gia hạn, Bên B và người bảo lãnh của Bên B phải tuân thủ theo những quy định của luật điều chỉnh
các hoạt động nhượng quyền.
16.5.QUYỀN NGƯNG CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ:
Sau khi phát hành thông báo yêu cầu thanh toán các khoản nợ trong trường hợp kết thúc hợp đồng, nếu
Bên A phát hành thông báo yêu cầu thanh toán các khoản nợ, Bên A và những đại lý của VINAsẽ có quyền
và các biện pháp đã được quy định, ngừng bán và/hoặc cung cấp bất cứ một sản phẩn và/hoặc sản phẩm
cho Bên B cho đến khi Bên B thanh toán đầy đủ.

17. NGHĨA VỤ KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ HẾT HẠN HỢP ĐỒNG:
Dựa trên các điều khoản chấm dứt và hết hạn của hợp đồng này:
17.1. Kể từ khi quyền sở hữu thương hiệu nhượng quyền của Bên B bị kiểm soát bởi những điều khoản
có trong hợp đồng này, Bên B không sở hữu bất cứ tài sản hoặc những lợi ích nào khi tham gia nhượng
quyền; bất cứ sự tín nhiệm nào liên quan tới nhượng quyền hoặc những thứ khác; quyền đòi bồi thường
hoặc hoàn trả số tiền mà Bên B đã đầu tư hoặc những khoản khác.
17.2. Ngay lập tức Bên B phải trả cho Bên A và các chi nhánh của VINAtất cả các khoảng phí và nợ mà
Bên B phải trả cho Bên A và chi nhánh của VINAđược quy định trong bản hợp đồng này.
17.3. Bên B phải nhanh chóng hoàn trả cho Bên A sách hướng dẫn và tất cả các tài liệu, phần mềm
máy tính, đĩa dữ liệu, băng từ, các phương tiện lưu trữ và các thông tin khác được cung cấp bởi bên A hoặc
các chi nhánh của VINA. Khi hoàn trả, những tài liệu này phải còn trong điều kiện được bảo quản tốt và Bên
B phải sửa chữa những hỏng hóc, khiếm khiết mắc phải.

17.4. Bên B và tất cả những đối tượng được nhắc tới trong điều 15 phải thực hiện tất cả các điều khoản
và không được trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm các điều khoản trong hợp đồng này. Nếu nội dung trong điều
15.2 không thể áp dụng hoặc bị thay đổi do luật định, Bên A sẽ giải quyết theo những quy định có lợi nhất
cho Bên A. Nếu không tán thành Bên A yêu cầu Bên B trả cho Bên A 1/2 khoản phí chuyển nhượng trong
vòng 24 tháng sau khi hết hạn hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc tái ký hợp đồng.
17.5. Bên B sẽ chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng Marks, biểu tượng , đồng phục, nguyên liệu,
phương tiện và tất cả những gì Bên B sở hữu trong quá trình điều hành nhà hàng VINAcủa mình. Huỷ bỏ tất
cả các quảng cáo về nhà hàng VINAcủa Bên B (những quảng cáo có chứa các dấu hiệu liên quan tới VINA,
kể cả danh bạ điện thoại); tiến hành huỷ bỏ những thiết kế và đăng ký cho nhà hàng VINAcủa Bên B, những
vật dụng có biểu tượng liên quan đến VINA.
17.6. Ngay lập tức, Bên B phải sửa chữa và thay đổi nội thất và ngoại thất của nhà hàng sao cho tạo ra
được sự khác biệt rõ ràng so với nội thất và ngoại thất nhà hàng VINAtrước đây. Nếu Bên B chậm trễ trong
việc sửa chữa và thay đổi, bên A sẽ có quyền cưỡng chế mà không phải chịu bất cứ một nghĩa vụ pháp lý
nào cho hành động này (như sự xâm phạm và các trách nhiệm dân sự khác) và Bên B phải trả toàn bộ chi
phí cho hành động này (thông qua hoá đơn mà Bên A xuất cho Bên B)
17.7. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hoặc hết hạn hợp đồng, Bên B phải cung cấp cho Bên
A các bằng chứng, được điều chỉnh và xác nhận bởi giám đốc điều hành, chứng tỏ rằng Bên B đã chấp
thuận việc thực hiện các yêu cầu của khoản 17.2 và 17.6
17.8. Bên B sẽ không, trừ những nhà hàng VINAđang hoạt động theo sự điều chỉnh của bản hợp đồng
này:
(A) điều hành hoặc trực tiếp kinh doanh các nhà hàng dưới 1 cái tên hoặc bất kỳ dấu hiệu nào có thể
gợi lên sự liên tưởng về mối liên hệ giữa nhà hàng đó với VINAhoặc không có bất cứ quyền gì để sử dụng
hệ thống hoặc biểu tượng của VINA.
(B) sử dụng và làm lợi cho mình từ những vật dụng và thông tin được cung cấp bởi VINAhoặc là phần
chia lợi nhuận của bất cứ bên thứ 3 nào khác.
(C) giúp cho bất kỳ người nào, không được nhượng quyền bởi Bên A và chi nhánh của VINA, xây dựng
hoặc trang bị một của hàng ăn uống tương tự như nhà hàng của VINA.

18. THU MUA
18.1 Sau khi hết hiệu lực hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng với bất cứ lý do nào, Trong vòng 30 ngày
kể từ ngày hết hạn hoặc chấm dứt hợp đồng, Bên A sẽ gửi tới Bên B một bản thông báo nếu Bên A có dự
định thu mua từ Bên B một vài tài sản được sử dụng trong nhà hàng VINA. Như đã được nói đến trong điều
18 này, tài sản có nghĩa và bao gồm: hợp đồng thuê mướn nhân công, phương tiện đi lại, đồ dùng trong nhà
hàng, biển hiệu, hàng hoá tồn kho (hàng lâu hỏng, nguyên vật liệu) đã từng được sử dụng cho nhà hàng
VINAtrước đây, quyền thuê hoặc thuê lại mặt bằng nhà đất. Bên A có quyền được chuyển nhượng, quyền
thu mua lại tài sản. Bên A và những người được nhượng quyền mua lại tài sản có quyền được biết tình
trạng tranh chấp, thế chấp và nguồn gốc của tài sản đó, bằng các hình thức sau:
(A) quyền sở hữu và tình trạng,
(B) Tình trạng thế chấp lãi suất tiền lãi phát sinh,
(C) & (D) Các hợp đồng có hiệu lực và tính pháp lý có liên quan đến Bên A hoặc tài sản hoặc và những
loại giấy tờ liên quan khác.
18.2 Giá thu mua tài sản sẽ là giá thị trường (đối với giá thuê mướn mặt bằng thì được tính theo giá thị
trường và giá mà Bên B thuê trước đó). Giá thị trường được tính dựa trên thời điểm mua, khầu hao, điều
kiện hiện tại của tài sản. Tuy nhiên giá thu mua có thể được nêu trong văn bản thông báo hết hạn hợp đồng,
chấm dựt hợp đồng. Hơn nữa giá thu mua không bao gồm ký hiệu thương mại (trade mark) và các biệu
tương thương mại (commercial symbol) đã từng được liên kết với việc quản lý nhà hàng VINAcủa Bên B
cũng như là sự ưa thích và trung thành của khách hàng đối với nhà hàng VINAcủa Bên B. Bên A có thể
không mua một số tài sản đã được nêu ra trong mục này khi nó không còn phù hợp với tiêu chuẩn của một
nhà hàng VINAhoặc Bên B không thể cung cấp cho Bên A hoá đơn tài chính sau khi mua hàng.

18.3 Nếu trong vòng 30 ngày sau khi Bên A có văn bản thông báo đến Bên B về việc thu mua, Bên A và
Bên B vẫn không thể đồng ý với giá thị trường của tài sản, thì giá của tài sản sẽ được xác định bởi 2 chuyên
gia thẩm định giá. Bên B chọn 1 và Bên A chọn 1. Nếu giá trị sau khi thẩm định của 2 chuyên gia lệch nhau
trên 10%, thì 2 chuyên gia này sẽ thống nhất lựa chọn chuyên gia thứ 3. Giá trung bình của 2 hoặc 3 chuyên
gia, theo từng trường hợp tương ứng sẽ là giá cuối cùng và cũng là giá thu mua.
18.4 Các chuyên gia thẩm định phải được tiếp cận trực tiếp mặt bằng, sổ sách, tài liệu và chứng từ
được ghi chép trong suốt thời gian hoạt động của nhà hàng VINAcủa Bên B, từ đó các chuyên gia thẩm định
mới có thể định được giá của các loại tài sản. Phí trả cho các chuyên gia thẩm định sẽ chia đôi cho 2 bên.
18.5 Trong vòng 10 ngày sau khi giá thu mua được xác định, Bên A sẽ thực hiện việc thu mua sau khi
thông báo cho Bên B. Thanh toán bằng tiền mặt tại thời điểm kết thúc việc thu mua. Thời điểm kết thúc
không được quá 60 ngày kể từ ngày các chuyên gia thẩm định công bố giá cuối cùng của tài sản. Tại thời
điểm kết thúc thu mua, Bên B phải chuyển các tài sản đã được thu mua cho Bên A: (A) hàng hoá có thể bán
được đã được bên A thu mua, tài sản thế chấp cầm cố và các khoản nợ. (B) Tất cả các loại giấy phép được
cấp cho nhà hàng VINAcủa Bên B, giấy chứng nhận nếu có, (C) quyền thuê hoặc thuê lại mặt bằng, biên
bản thoả thuận nếu có. Nếu Bên B không thể bàn giao các loại tài sản trong tình trạng hoàn hảo như quy
định của điều khoản này hoặc các tình huống chưa thể tiên liệu trước thì thời điểm kết thúc thu mua sẽ có
hiệu lực khi có sự cam kêt của bên thứ 3.
18.6 Trước khi thời điểm thu mua kết thúc, Bên B và Bên A phải tuân theo những quy định của pháp luật
hiện hành về các khoản thuề phải nộp liên quan đến nhà hàng VINAcủa bên B. Bên B có thể thực hiện
nghĩa vụ này trước hoặc ngay khi kết thúc thu mua. Bên A có thể cấn trừ các khoản tiền mà Bên B nợ Bên
A, các khoản thế chấp và lãi suất của việc thế chấp tài sản vào khoản tiền thanh toán cho việc thu mua.
18.7 Nếu Bên A và chi nhánh quyết định tiến hành thu mua, sau khi Bên A gửi thông báo về việc thu
mua nhưng chưa tới thời điểm kết thúc thu mua, theo mục 18.5, Bên A sẽ cử 1 người quản lý đến giám sát
nhà hàng VINAcủa Bên B, mặt khác Bên A có thể yêu cầu Bên B đóng cửa nhà hàng trong thời gian đó và
Bên B không được di chuyển bất cứ 1 tài sản nào ra khỏi nhà hàng VINA. Bên B được duy trì quyền được
bảo hiểm nhà hàng trong suốt thời gian này. Nếu mặt bằng là cho thuê thì Bên A sẽ cố gắng thuê để việc kết
thúc hợp đồng được mau chóng thực hiện. Nếu mặt bằng là do Bên B thuê và chuyển nhượng lại cho Bên
A, thì Bên A sẽ trả tiền thuê cho Bên B và không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào phát sinh do việc
thuê mướn. Sự thuê mướn này phải có thời hạn ít nhất là 10 năm và 4 lần điều chỉnh hợp đồng, mỗi 5 năm
một lần và các điều kiện thuê mướn phải phù hợp với tình hình thị trường. Nếu Bên B hoặc Bên A không
đồng ý với giá thị trường thì giá thuê sẽ được xác định bởi các chuyên viên thẩm định giá (giống như mục
18.3)

19. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
19.1.KHÔNG TỪ BỎ.
Sự thất bại trong việc thực thi bất cứ quyền hạn nào của bên A, sự thất bại của bên A trong việc yêu cầu
thực hiện của bên B (hay của bất cứ ai khác) với bất kỳ trách nhiệm hay điều kiện nào trong bản hợp đồng
này, các giấy tờ thoả thuận, Manuals hay những tài liệu khác, và thực hành những việc mâu thuẫn với điều
khoản trong bản hợp đồng này, sẽ cấu thành việc từ bỏ quyền lợi của bên A yêu cầu, đòi hỏi thực hiện các
thời hạn trong bản hợp đồng này, các giấy tờ thoả thuận, Manuals hay những tài liệu khác. Sự từ chối của
bên A đối với các quyền của mình mà có liên quan tới sự vắng mặt của riêng bên B (hoặc của ai khác) sẽ
không ảnh hưởng hoặc làm giảm quyền lợi của bên A đối với bất cứ việc gì sau này hoặc sự vắng mặt của
ai khác hay cùng thứ hạng cũng sẽ không có bất cứ cản trở hay bỏ sót nào đối với bên A về việc thực thi
quyền hạn phát sinh do sự vi phạm hay vắng mặt của bên B (hoặc của ai khác) trong các thời hạn, điều
khoản, thoả thuận của bản hợp đồng này, các giấy tờ thoả thuận, Manuals hay những tài liệu khác, không
ảnh hưởng hay làm giảm quyền lợi của bên A, cũng sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền lợi của bên A
dưới đây hoặc quyền lợi công bố bất cứ việc gì sau này hoặc sự vắng mặt.
Sự chấp nhận của bên A về bất cứ khoản trả nào đối với bên A và/hoặc thất bại của bên A trong việc yêu
cầu thực hiện điều khoản đã ký, các khoản trả và/hay các kỳ hạn khác, sẽ không bị coi là lời từ chối của bên
A về các điều khoản trước hay các điều khoản khác, do sự vi phạm của bên B trong các thời hạn, điều
khoản, thoả thuận của bản hợp đồng này, các giấy tờ thoả thuận, Manuals hay những tài liệu khác. Sự thất
bại của bên A trong việc thông báo về sự vắng mặt của bên B hoặc thực hiện biện pháp chống vi phạm của

bất cứ bản hợp đồng nào sẽ không ảnh hưởng tới quyền của bên A thông báo kết thúc dựa trên sự vắng
mặt về sau hay thực hiện biện pháp chống vi phạm với các lỗi vi phạm tương tự dưới các điều khoản của
bản hợp đồng này hay trong bất cứ trường hợp phát triển trong quá trình nhượng quyền thương hiệu.
19.2.NHỮNG ĐIỀU CHO PHÉP.
Bất cứ khi nào bản hợp đồng yêu cầu sự đồng ý hoặc chấp thuận của bên A, bên B sẽ phải viết một bản yêu
cầu cho bên A đúng thời hạn; và nếu nhận được sự đồng ý hoặc chấp thuận có ảnh hưởng, liên quan tới
bên A, bên B phải được viết trong bản báo cáo và có chữ ký của một trong số những nhân viên được uỷ
quyền của bên A. Bên A không đảm bảo hay bảo lãnh dựa trên những gì bên B gửi phúc đáp bằng việc
cung cấp bất cứ lời từ chối, đồng ý, chấp thuận hay gợi ý nào cho bên B liên quan tới bản hợp đồng này, và
bên A cũng không thừa nhận trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ đối với bên B trong trường hợp này, hoặc
bằng bất cứ lý do sao nhãng, trì hoãn hay phủ nhận bất cứ yêu cầu nào trước đó. Bên A cũng không, vì bất
cứ sự đồng ý nào, đưa ra lời khuyên hay dịch vụ nào cho bên B, không thừa nhận trách nhiệm pháp lý hay
nghĩa vụ đối với bên B hoặc với tổ chức thứ 3 nào không liên quan tới bên A.
19.3.MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC BÊN.
Mối quan hệ của bên A và bên B chỉ là quan hệ giữa bên trao nhượng quyền thương hiệu (franchisor) và
bên nhận nhượng quyền thương hiệu (franchisee), các bên phải tự giải quyết bằng chính năng lực và khả
năng kinh doanh của mình với quyền hạn mua bán tương đương nhau và không có mối quan hệ nào khác
thiết lập thêm bằng cách này. Bên B không có nghĩa là một đại lý của bên A, tất cả nghĩa vụ đối với bên B là
nghĩa vụ của Hệ thống Nhà hàng VINA, các tổ chức hay cá nhân khác không hề có nghĩa vụ gì với bên B
theo như bản hợp đồng này hoặc các giấy tờ khác. Bên B và nhân viên của mình sẽ không phải là, trong
thời gian đại diện hay nắm giữ nhiệm vụ của mình, nhân viên, cộng tác, liên doanh, công ty con, franchisor
con (subfranchisor), đại lý hay chi nhánh của bên A. Bên B sẽ là một nhà thầu độc lập và không được uỷ
quyền bất cứ việc thầu khoán, hợp đồng, giấy phép hay sự đại diện nào trên danh nghĩa bên A, hoặc tạo
nên bất cứ nghĩa vụ, công văn hoả tốc hay ám chỉ nào trên danh nghĩa bên A. Bên B là một tổ chức kinh
doanh độc lập và không điều nào trong bản hợp đồng này hay giấy tờ khác được xây dựng để thiết lập một
đại lý, quyền uỷ thác hay mối quan hệ tin cậy, một công ty hay liên doanh, giữa bên B và bên A hay tổ chức
hoặc cá nhân nào (Cả bên A và bên B không được có ý định thiết lập và tuyệt đối từ chối, bất cứ mối quan
hệ nào tương tự như vậy) và không tồn tại bất cứ quyền uỷ thác hay mối quan hệ tương tự như vậy giữa
bên A và bên B. Bên A và bên B sẽ không hoạt động như đại lý của bên còn lại, và cả 2 bên cũng không bảo
đảm có trách nhiệm, nghĩa vụ, nợ nần hay phụ phí của bên còn lại trong bất cứ trường hợp nào.
Bên A không có quyền chia sẻ lợi nhuận của bên B hay bắt buộc phải chia sẻ phần thua lỗ hay khoản nợ
của bên B, bên A không có bất cứ quyền sở hữu hay quyền lợi lợi nhuận nào của bên B, hoặc bên A không
thể điều chỉnh việc thuê và sa thải nhân viên của bên B (ngoại trừ những vấn đề đã được bên A đề cập
trong bản hợp đồng này và trong Manuals) hoặc những người khác thay mặt bên B thực hiện trách nhiệm,
đồng thời cũng không thể điều chỉnh điều kiện làm việc hoặc xác định bên B sẽ nhận ai là khách hàng, trừ
những trường hợp thật sự cần thiết để bảo vệ Marks của bên B và đặc quyền kế nhiệm có liên quan tới điều
đó. Việc chỉ đạo việc kinh doanh của bên B sẽ được xác định rõ qua luật kinh doanh hợp lý của riêng bên B
và sự thận trọng, tuỳ thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng và Manuals.
Mỗi quyền và quyền lợi của bản hợp đồng áp dụng cho bên A sẽ đồng thời áp dụng cho các chi nhánh
VINA. Những hạn chế, trách nhiệm và yêu cầu của bản hợp đồng này áp dụng với bên B cũng đồng thời áp
dụng với những phân nhánh của bên B, cùng với những người sở hữu (nếu bên B là một tổ chức kinh
doanh). Bất cứ sự vắng mặt nào của phân nhánh của bên B trong các trách nhiệm đối với bên A có thể liên
quan tới sự vắng mặt của bên B dưới bản hợp đồng này; và bên B sẽ không có quyền sử dụng bất cứ phân
nhánh hay có nghĩa là bên B trách trách nhiệm đối với bên A. Trong bất cứ trường hợp nào, bất kỳ quyền
nào do bên A nắm giữ theo bản hợp đồng này hoặc giấy tờ khác có thể được áp dụng, và sẽ có lợi, đối với
mỗi chi nhánh VINAvà các tổ chức hay cá nhân do bên A chỉ định.
19.4.THUẾ.
Bên A không có nghĩa vụ pháp lý nào đối với doanh thu, VAT… việc sử dụng, dịch vụ, việc làm, việc áp
dụng, tổng số thu, lợi tức, tài sản hay các loại thuế khác của bên B, nhà hàng VINAhay tài sản của bên B,
hoặc bên A, có liên quan tới doanh thu do bên B quản lý kinh doanh (trừ những loại thuế mà bên A đã yêu

cầu thu của bên B theo luật liên quan tới việc mua từ bên A). Việc chi trả các khoản thuế là trách nhiệm của
riêng bên B.
19.5.BỒI THƯỜNG.
Bên B là người duy nhất chịu trách nhiệm về tổn thất, mất mát hay khoản tiền bảo hiểm nảy sinh ra hay liên
quan tới, trong bất cứ trường hợp nào, những việc làm, sai sót hay lỗi của bên B hoặc liên quan tới bên B,
các nhân viên, đại lý hay người đại diện của bên B, các tổ chức hay quyền sở hữu của nhà hàng VINAcủa
bên B hay các liên quan khác. Bên B sẽ phải bồi thường và không được làm tổn hại tới bên A, các chi
nhánh VINAvới những đề nghị, biên bản yêu cầu, những nhu cầu, việc làm, sự mất mát, tổn hại, án phí, tiền
chi phí (bao gồm chi phí cho người được uỷ quyền hoặc các chi phí có liên quan) và/hoặc bất cứ chi phí,
trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ pháp lý nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, đền bù do sơ suất), tuy nhiên
nảy sinh ra, phát sinh ra từ những vấn đề khác có liên hệ và/hoặc liên quan tới bất cứ hành động, lỗi sai
hay/và sự sai sót của bên B (bao gồm, nhưng không giới hạn, các tổ chức hay sở hữu của nhà hàng
VINAcủa bên B, bất cứ hành động hay sai sót nào do nhân viên và/hoặc các đại lý của bên B và/hoặc bất cứ
sự chuyển khoản quyền lợi trong bản hợp đồng này, trong nhà hàng VINAcủa bên B, việc nhượng quyền
thương hiệu, người được nhượng quyền thương hiệu và các vấn đề khác.). Bên A sẽ có quyền điều chỉnh
tất cả vụ kiện tụng và bảo vệ và/hoặc giải quyết bất cứ yêu cầu nào phản đối lại cả bên A và/hoặc các chi
nhánh VINAhoặc ảnh hưởng tới bên A và/hoặc các quyền lợi của bên A, trong chừng mực nào đó bên A coi
là thích đáng đối với những suy xét có lý do của mình, trong từng trường hợp không ảnh hưởng tới quyền
lợi của bên A dưới việc bồi thường như vậy.
Đối với mọi thứ (hàng hoá, dịch vụ hay các thứ khác) được cung cấp hay phê chuẩn bởi bên A và/hoặc cá
nhân/công ty hội viên về phương diện và/hoặc liên quan/”đồng ý”, khác với giấy bảo hành do chính bên A
cung cấp liên quan tới các thiết bị, những thiết bị như vậy được cung cấp không có bảo hành, việc bảo đảm
khả năng bán được và phù hợp với mục đích cụ thể bị từ chối, hoặc không tồn tại bất cứ sự đảm bảo rõ
ràng, hiển nhiên về phía Bên A hay bất kỳ chi nhánh VINAnào như việc thiết kế, công suất, hình thức hay
các mặt khác của những thiết bị hoặc vật liệu hay tay nghề. Bất kỳ sự bảo hành hay trách nhiệm khác liên
quan tới thiết bị, sản phẩm và/hay dịch vụ được chỉ định hoặc những vấn đề khác sẽ chỉ là vấn đề của nhà
sản xuất hay nhà cung cấp dịch vụ.
19.6.SỰ RÕ RÀNG.
Trong thực hiện luật kinh doanh hợp lý, bên A có thể công khai, là thông tư hoặc giấy tờ khác, bất cứ thông
tin nào liên quan tới các tổ chức hay quyền sở hữu của nhà hàng VINAcủa bên B, bao gồm (nhưng không
giới hạn) tên, địa điểm và/hoặc số điện thoại, tổng thu nhập, chi phí, kết quả của việc điều hành hoặc các
thông tin khác, nhưng phải khả thi và theo đúng luật, bên A sẽ không công khai tổng doanh thu của từng nhà
hàng VINAriêng biệt, thông tin như vậy sẽ có thể tổng hợp với tổng thu nhập của các nhà hàng riêng lẻ do
thuộc quyền sở hữu của nhà hàng VINAcủa bên B.
19.7.CHỈ DẪN.
Các tiêu đề hay đầu đề trong bản hợp đồng này chỉ nhằm tạo sự rõ ràng về thông tin và không được coi là
một phần nội dung của bản hợp đồng.
19.8.SỰ CHIA TÁCH GIỮA CÁC MỤC.
Nếu có điều khoản nào của bản hợp đồng này bị coi là không có hiệu lực hoặc không thi hành được vì bất
cứ lý do hay ở một mức độ nào đó thì các phần còn lại trong bản hợp đồng sẽ không bị ảnh hưởng liên
quan tới nó, nhưng sẽ được áp dụng có hiệu lực ở mức độ cao nhất theo luật định. Nếu có sự mâu thuẫn,
trái ngược nào giữa bản hợp đồng và những giấy tờ thoả thuận và/hoặc các tài liệu khác thì những giấy tờ
thoả thuận và/hoặc các tài liệu khác đem lại cho bên A (hoặc/và các chi nhánh VINA) những quyền lợi lớn
hoặc lợi nhuận thì sẽ được điều chỉnh lại.
19.9.TOÀN BỘ BẢN HỢP ĐỒNG.

Bản hợp đồng này bao gồm toàn bộ thoả thuận giữa các bên liên quan tới vấn đề này và xoá bỏ những thoả
thuận và hợp đồng trước đây giữa bên A và bên B liên quan tới vần đề này. Bên B phải tỏ ra rằng là một
người kinh doanh cẩn thận, có kinh nghiệm trong nhượng quyền thương hiệu, dịch vụ ăn uống và/hoặc các
lĩnh vực kinh doanh khác, có sự tư vấn có lợi từ luật sư tư vấn luật của bên B (điều này bên A rất khuyến
khích), có chỉ đạo điều tra độc lập của nhượng quyền thương hiệu và kinh doanh VINA, và nhận thấy rằng
dự án kinh doanh được xem xét trong bản hợp đồng này đòi hỏi suy đoán sự rủi ro trong kinh doanh và các
kết quả sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng như một người kinh doanh độc lập của bên B. Bên A không
chấp nhận, và bên B chấp nhận rằng bên B sẽ không được nhận, bất cứ lời tuyến bố, lời hứa, đảm bảo hay
cam đoan, thể hiện hay ám chỉ, như mức lợi nhuận tiềm năng, sự thành công hay những vấn đề khác trong
dự án kinh doanh được xem xét trong bản hợp đồng này. KHÔNG CÓ LỜI TUYÊN BỐ, CAM ĐOAN, TIỀN
LÃI, TỔNG THU NHẬP HAY NHỮNG YÊU CẦU, CAM KẾT, LỜI HỨA HAY NHỮNG THOẢ THUẬN BẰNG
MIỆNG HOẶC BẰNG VĂN BẢN GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN TỚI VỚI VẤN ĐỀ NÀY, NHỮNG VẤN ĐỀ
ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG TÀI LIỆU NÀY HAY ĐƯỢC CÁC BÊN PHẢN HỒI LẠI.
19.10.SỬA ĐỔI, BỔ SUNG.
Những thay đổi, bổ sung bản hợp đồng này phải được làm bằng văn bản và ngoài ra phải kèm theo chữ ký
của các bên; bản hợp đồng này và những thay đổi, bổ sung phải được thông qua bằng văn bản ký của nhân
viên của liên hiệp công ty của bên A trước khi bản hợp đồng này và những thay đổi, bổ sung có hiệu lực.
19.11.TÌNH TRẠNG KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ.
Không tổ chức, công ty hay cá nhân nào khác ngoài bên B có được quyền nhận tiền của bên B vì việc phá
sản, tình trạng không trả được nợ hay chứng từ chuyển nhượng những lợi nhuận của các chủ nợ hay việc
tổ chức lại, hoặc trách nhiệm quản lý tài sản hay quá trình theo luật khác, cũng như tịch thu tài sản, các giao
kèo hoặc giấy tờ khác, hay theo khía cạnh các vấn đề nảy sinh từ khởi kiện hoặc phù hợp với luật và công lý
mà không có văn bản đồng ý trước của bên A.
19.12.CÁC BIỆN PHÁP.
Tất cả các quyền và biện pháp của mỗi bên sẽ được tổng hợp lại và không được chọn lựa, hơn nữa không
có sự độc quyền bất cứ quyền lợi hay biện pháp nào, những quyền lợi và biện pháp được đề cập trong tài
liệu này hoặc có thể có trong luật hoặc công lý trong trường hợp vi phạm, không thực hiện được hoặc vắng
mặt hay có nguy cơ vi phạm, không thực hiện đựơc hoặc vắng mặt bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào
trong bản hợp đồng này hoặc các giấy tờ khác.

20. CÁC THÔNG BÁO VÀ CÁC KHOẢN TRẢ.
Tất cả các thông báo và báo cáo được cho phép hoặc yêu cầu phân phát theo như điều khoản của bản hợp
đồng này sẽ đều ở dưới dạng văn bản. Tất cả các thông báo và báo cáo gửi tới bên B hoặc người bão lãnh
nghĩa vụ của bên B từ bên A có thể được gửi tới Đại lý uỷ quyền của bên B tại địa chỉ:
……………………………… và tất cả những thông báo và báo cáo gửi tới bên A sẽ phải được gửi tới Hệ
thống nhà hàng VINA44 Ngô Thì Nhậm – Hà Nội (hoặc trụ sở chính tuỳ theo thời gian), gửi cho Chủ tịch.
Bên nào cũng có thể chỉ định một địa chỉ mới cho việc gửi thông báo tới bằng cách gửi một thông cáo bằng
văn bản, có kèm theo địa chỉ mới theo mục này. Các thông báo sẽ có hiệu lực sau khi nhận đựơc (hoặc từ
chối) và có thể: (A) gửi tới cá nhân; (B) gửi qua fax hoặc thư điện tử với sự xác nhận đã nhận được; (C)
chuyển tới bưu điện Hà Nội, trả bưu phí trước, chứng nhận gửi thư, yêu cầu gửi thư báo đã nhận được;
hoặc (D) gửi qua dịch vụ gửi thư thương mại. Tất cả những chi phí yêu cầu trong bản hợp đồng này sẽ gửi
trực tiếp tới bên A tại địa chỉ cụ thể bên trên. Những yêu cầu thanh toán hay báo cáo nào mà bên A không
nhận được vào giờ làm việc của ngày hết hạn sẽ bị coi là không đúng thời hạn.Thông báo tới Đại lý được uỷ
quyền sẽ được coi là có hiệu lực đối với cả bên B, những cá nhân thuộc quyền quản lý của bên B và người
bảo lãnh nghĩa vụ của bên B.

21. GIẢI PHÁP TRANH LUẬN
21.1.PHÂN XỬ.
Trừ những điều được ghi ở phần 21.2., những yêu cầu về tiền nong nảy sinh hoặc liên quan tới bản hợp
đồng này, hoặc những vi phạm của bản hợp đồng, hay những tranh luận, bàn cãi hoặc yêu cầu nảy sinh
giữa bên A và bên B, gồm những tranh luận, bàn cãi hoặc yêu cầu liên quan tới:
(A) các điều khoản của bản hợp đồng này hoặc các giấy tờ thoả thuận khác giữa các bên liên quan tới bản
hợp đồng này;
(B) mối quan hệ giữa các bên;
(C) giá trị pháp lý của bản hợp đồng này hoặc các giấy tờ thoả thuận khác giữa các bên liên quan tới bản
hợp đồng này; hoặc
(D) đặc điểm kỹ thuật, tiêu chuẩn hay hoạt động ban đầu liên quan tới sự thành lập hoặc điều hành cửa
hàng VINAcủa bên B phải được đệ trình lần cuối lên tòa án kinh tế Hà Nội như là người giải quyết duy nhất.
Việc phân xử sẽ được TÒA ÁN KINH TẾ giải quyết theo nguyên tắc phân xử thương mại có hiệu lực vào
ngày yêu cầu phân xử được đệ trình và sẽ được xử lý trước khi thẩm phán hoà giải được chọn phù hợp với
nguyên tắc phân xử thương mại theo quy định của pháp luật Việt nam. Việc phân xử sẽ được cơ quan TÒA
ÁN KINH TẾ gần nhất quản lý tại cơ quan chính thức của bên A trong thời gian yêu cầu phân xử đã được
đệ trình và các phiên toà sẽ được diễn ra tại tỉnh có cơ quan chính thức của bên A trong thời gian yêu cầu
phân xử đã được đệ trình. Những yêu cầu phân xử sẽ phải chỉ rõ mức thiệt hại được tìm thấy. Việc phân xử
sẽ không có quyền thay đổi hoặc sửa chữa các điều khoản trong bản hợp đồng này và lời đề nghị hoà giải
do một bên đề ra có thể không coi là do thẩm phán hoà giải. Thẩm phán có thể quyết định hoặc đưa ra
những yêu cầu hạn chế tạm thời, điều lệnh sơ bộ, các điều lệnh, sự tịch biên, tuyên bố và ra lệnh khởi kiện,
yêu cầu bảo hộ tạm thời, trách nhiệm quản lý tài sản và các vấn đề “tiền xét xử”, hợp tình, hợp lý và/hoặc sự
trợ giúp tạm thời như một giải pháp cuối cùng trong thời gian chờ đợi thích hợp bằng việc xử lý yêu cầu,
cũng như đề cập tới giải pháp cuối cùng như vậy, và có thể giải quyết thứ tự được sắp xếp tất cả các phần
yêu cầu tại bất kỳ điểm nào. Những quyết định của thẩm phán sẽ là những phán quyết cuối cùng và bắt
buộc các bên phải thực hiện và ngoài ra phán xét của quan toà có thể được đưa ra xem xét tại bất cứ phiên
toà có thẩm quyền xét xử nào. Bên A và bên B có thể từ bỏ bất kỳ quyền tranh cãi giá trị pháp lý và hiệu lực
của quyết định.

21.2.QUYỀN ƯU TIÊN
Mặc dù có điều gì trái với nội dung trong mục 21.1 bên A có thể đệ trình yêu cầu đối với các vấn đề đúng
thời gian về:
(A) hiệu lực hoặc việc sử dụng của bên B về bất cứ Marks hoặc tài sản trí tuệ của bên A;
(B) quyền của bên A sở hữu tài sản thực hoặc/và tài sản cá nhân (bao gồm các hoạt động nhỏ không theo
pháp luật, việc mất quyền sở hữu đất và các thứ khác); và
(C) quyền của bên A có được giấy triệu tập tịch biên tài sản hoặc/và những biện pháp ‘tiền xét xử’ khác.
Hơn nữa cả bên A và bên B có thể đệ trình yêu cầu trợ giúp pháp lý tạm thời hoặc sơ bộ, luật cản trở và cản
trở một việc cụ thể, bao gồm, nhưng không giới hạn) trợ giúp pháp lý liên quan tới việc sử dụng Marks
và/hoặc System của bên B. Bên A và bên B đồng ý rằng bất cứ hoạt động xét xử nào cả 2 bên đều có thể
đệ trình:
(1) nếu bên B đệ trình, sẽ chỉ được đệ trình trong toà án có quyền hạn xét xử tại nơi có trụ sở chính thức
của bên A vào thời điểm đệ trình; và
(2) nếu bên A đệ trình, sẽ chỉ được đệ trình trong toà án có quyền hạn xét xử tại nơi có trụ sở chính thức
của bên A vào thời điểm đệ trình hoặc nơi bên B đang cư trú hoặc đang kinh doanh hoặc nơi mà nhà hàng
VINAđang hoặc đã đặt địa điểm hay nơi được tuyên bố.

21.3.THÔNG BÁO VỀ TUYÊN BỐ TRƯỚC CỦA BÊN B.
Trước khi bên B dùng luật hoặc bất cứ hoạt động gì khác chống lại bên A hoặc chi nhánh VINAvề việc hoà
giải, những thiệt hại, trợ giúp pháp lý, trợ giúp công bằng hay những trợ giúp khác (bao gồm nhưng không
giới hạn về việc bãi bỏ) và các hoạt động khác bằng việc đưa ra các yêu sách, kiện chống lại, đơn kiện
được đưa ra như lời biện hộ hoặc vì mục đích khác, thì bên B sẽ phải thông báo trước cho bên A 60 ngày
bằng văng bản và cơ hội để giải quyết (hoặc nếu những hoạt động được coi là như vậy và sự thiếu sót là
không thể giải quyết trong thời gian 60 ngày, và bên A vẫn cần cù, nỗ lực để giải quyết những việc như vậy
thì việc gia hạn thêm thời gian là cần thiết); đưa ra rằng bất kỳ việc tranh cãi liên quan tới sự không đồng ý
về việc đề xuất Transfer (nhượng, chuyển giao) của bên B có thể lập tức được đưa ra phân xử như đã ghi
trong mục 21.1.
Bên A và bên B cùng chia sẻ lợi nhuận chung trong thành công có thể đạt được của bên B và mỗi bên phải
tin rằng bất kỳ các vấn đề trong kinh doanh có thể xảy ra phải được đề cập tới càng nhanh càng tốt, bên A
và bên B cũng đồng ý rằng nếu bên B có bất cứ lời phàn nàn nào liên quan tới việc bên A không thực hiện
được đầy đủ nghĩa vụ của mình với bên B (bao gồm, nhưng không giới hạn, đào tạo, tiếp thị, hỗ trợ điều
hành, đại diện của bên A hoặc các vấn đề khác) bên B có thể đưa ra những yêu cầu bằng văn bản về các
vấn đề đó trong vòng 90 ngày kể từ khi vấn đề nảy sinh, như vậy bên A có cơ hội để sửa chữa những sai
sót này. Nếu bên B không thông báo cho bên A thì bất chấp các điều khoản trong bản hợp đồng này hoặc
các giấy tờ khác, bên B sẽ mãi mãi mất quyền lấy hoạt động luật hay hoạt động khác chống lại bên A và/
hoặc các chi nhánh VINAvề việc hoà giải, những thiệt hại, trợ giúp pháp lý, trợ giúp công bằng hay những
trợ giúp khác (bao gồm nhưng không giới hạn về việc bãi bỏ) và các hoạt động khác bằng việc đưa ra các
yêu sách, kiện chống lại, đơn kiện được đưa ra như lời biện hộ hoặc vì mục đích khác có liên quan tới vấn
đề này.
21.4.THỜI GIAN ĐƯA RA YÊU CẦU.
A. Không có việc phán xử, hành động hay lời yêu cầu nào (bằng việc đưa ra các yêu sách, kiện chống lại,
đơn kiện được đưa ra như lời biện hộ hoặc vì mục đích khác) của cả bên A và bên B được đệ trình để
chống lại bên còn lại (hoặc bên B chống lại chi nhánh VINA) về việc hoà giải, những thiệt hại, trợ giúp pháp
lý, trợ giúp luật pháp về việc vi phạm hợp đồng này, hoặc bất cứ yêu cầu nào, nếu không bên đó sẽ bắt đầu
việc phán xử, hành động hay yêu cầu trứơc khi thời hạn sớm hơn :
(1) một năm sau ngày các số liệu gây ra hoạt động dẫn tới sự chú ý của bên còn lại, hoặc có thể dễ gây chú
ý của bên kia;
(2) một năm sau ngày hoạt động hoặc vi phạm đầu tiên xảy ra gây nên hành động như vậy, bất cứ khi nào
phát hiện ra. Bất kể những hạn chế trên, nếu luật pháp liên bang, bang hay tỉnh đưa ra những thời hạn ngắn
hơn những thời hạn thông báo trên thì thời hạn ngắn hơn sẽ được áp dụng.
B. Thời hạn trên có thể (có hiệu lực đối với việc bên A không khởi đầu hành động trong thời gian cho phép
được đề cập tới) ngăn chặn quyền của bên A trước toà vì sự hư hại những không trong trường hợp nào,
mọi sự hết hạn theo như thời gian đã được đề cập hoặc quyết định bên trên, có thể ngăn bên A:
(1) chấm dứt quyền lợi của bên B và trách nhiệm của bên A theo như bản hợp đồng này như đã đề cập ở
trên và/hoặc theo như luật áp dụng, cũng như ngăn chặn bên A có phán xét xử án hợp lý hoặc vấn đề khác
có hiệu lực phù hợp với việc chấm dứt này;
(2) duy trì hoặc yêu cầu phán quyết cản trở tạm thời, lệnh tạm thời, lệnh vĩnh viễn hoặc các trợ giúp khác
(do thẩm phán và phiên toà thực hiện) liên quan tới việc từ chối của bên B, bất chấp việc không đồng ý liên
quan tới bên A hay không, trong từng trường hợp bên B đồng ý rằng những hỗ trợ như vậy là hợp lý vì vậy
mà bên A bảo vệ đặc quyền kế nhiệm có trong Marks và liên quan tới đầu tư của bên A và những những
người nhận nhượng quyền khác của VINA.
C. Việc giới hạn được đề cập mục 21.4. sẽ không áp dụng cho yêu cầu của bên B liên quan tới:
(1) bồi thường của bên B;
(2) bí mật, kiến nghị hoặc vấn đề khác liên quan tới nghĩa vụ quan hệ độc quyền; và/hoặc
(3) bên không được uỷ quyền của bên B sử dụng Marks.

21.5.TỪ CHỐI.
Bên A và bên B từ chối, đối với mức độ đầy đủ nhất được pháp luật cho phép, bất kỳ quyền hay yêu cầu đối
với hệ quả của tổn hại hay những tổn hại to lớn chống lại bên kia và đồng ý rằng, trong việc tranh luận giữa
2 bên, bên A và bên B sẽ bị giới hạn tới việc phục hồi những thiệt hại gây ra bởi bên A hoặc bên B. Bên A
và bên B phản đối, đối với mức độ đầy đủ nhất được pháp luật cho phép, quyền thực hiện hoạt động khởi
kiện (trong việc phân xử hay trong luật khởi kiện) và quyền xử trắng án.
21.6.SỰ TỒN TẠI VÀ XÂY DỰNG.
Mỗi điều khoản trong mục 21 này sẽ được coi là có tính tự thực hiện và tiếp tục có hiệu lực và hiệu quả đầy
đủ và bất kể sự hết hạn, kết thúc, sự trì hoãn, bãi bỏ, không có hiệu lực hoặc những vấn đề khác trong bản
hợp đồng này (hoặc một phần nào đó) vì bất kỳ lý do nào cũng sẽ tồn tại và sẽ chi phối tuyên bố huỷ bỏ
hoặc tuyên bố khác. Nghĩa vụ không cạnh tranh và cẩn mật của bên B như đã được ghi trong bản hợp đồng
này hay các giấy tờ khác sẽ tồn tại cho tới thời gian kết thúc, hết hạn của bản hợp đồng này theo như thời
hạn của bên B và nghĩa vụ không gây tổn hại như đã được ghi trong bản hợp đồng này hay các giấy tờ khác
sẽ tồn tại vĩnh viễn cho tới thời gian kết thúc, hết hạn của bản hợp đồng này. Đối với mức độ đầy đủ nhất
được pháp luật cho phép, bên B có thể từ chối ảnh hưởng của bất cứ quy chế nào của giới hạn mà có thể,
theo khoảng thời gian, giới hạn trách nhiệm của bên B thực hiện nghĩa vụ và/hoặc bảo vệ và/hoặc bồi
thường hoặc sự vô hại.
Từng điều khoản trong bản hợp đồng này (bao gồm, nhưng không giới hạn, những vấn đề liên quan tới
phán xét bắt buộc, phản đối trắng án, sự giới hạn hay thiệt hại, báo cáo của yêu cầu trước đây, rút ngắn thời
gian đưa yêu cầu, giá cả và chi phí uỷ quyền hoặc các vấn đề khác) sẽ được cấu thành độc lập và tách biệt
với các điều khoản khác và nếu điều khoản nào được coi là không có hiệu lực trong bất cứ trường hợp nào
thì những điều khoản đó sẽ được sửa đổi hoặc sẽ được chỉnh sửa theo mức độ nhỏ nhất cần thiết để chúng
có thể phù hợp với luật (gồm việc làm cho điều khoản đó có hiệu lực) và việc giữ các đìều khoản trong hợp
đồng này sẽ giữ lại đầy đủ tính hiệu lực của nó, các bên đồng ý rằng nếu có việc không có hiệu lực đối với
điều khoản nào trong mục 21 sẽ không hề ảnh hưởng tới các điều khoản còn lại trong mục 21 này, bất kể có
sự trái ngược nào đối với quy định theo luật.
Quyền và trách nhiệm của bản hợp đồng này sẽ có hiệu lực trực tiếp giữa bên A và bên B, không nhằm tạo
ra quyền lợi hay quyền và trách nhiệm tương tự cho bên thứ 3 (trừ những lợi ích đối với các chi nhánh
VINA) và bên A sẽ không có bất cứ trách nhiệm làm những hoạt động chống lại đối với bất kỳ người được
nhượng quyền VINAnào liên quan tới việc vi phạm nghĩa vụ của mình.

22. SỰ CÔNG NHẬN:
Bên B và người bảo lãnh cho nghĩa vụ của bên B (gọi tắt là người bảo lãnh) trước bên A cần thừa nhận
chính xác, rõ ràng rằng:
22.1. Việc Bên B đồng ý ký tên tham gia hợp đồng này là do sự tự nguyện của bên B, sau khi tham khảo ý
kiến tư vấn của (các) luật sư hay (các) cố vấn viên cho sự lựa chọn của mình, không phải do bất kì lời tuyên
bố nào của Nhà hàng VINA, các đại lí của họ, nhân viên, người lao động hay bất kì ai, trừ những trường
hợp đã nêu được nêu cụ thể, rõ ràng trong hợp đồng này.
22.2. Khả năng thành công cho nhà hàng VINAcủa Bên B sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng lẫn nổ lực của
Bên B và người bảo lãnh. Nhà hàng VINAhay bất kỳ ai sẽ không đưa ra bất cứ lời tuyên bố nào hay sự bảo
đảm nào rằng nhà hàng VINAcủa Bên B sẽ thành công hay có lãi.
22.3. Không ai trong số Bên B lẫn người bảo lãnh nhận hoặc phụ thuộc (không ai trong số Bên A hay bất kì
người nào đưa ra) vào bất kì lời nói hay văn bản viết tay đề cập đến nội dung như doanh thu bán hàng, lợi
nhuận hay những dự đoán khác về bất kỳ điều gì hay bản chất của bất kì lời tuyên bố, lời phát biểu, dữ kiện,
biểu đồ, bảng tính hay những tính toán nào hoặc là những gì chỉ ra hay ám chỉ bất kì mức độ hay sự sắp
xếp nào liên quan đến doanh thu bán hàng, chi phí, thu nhập, lợi nhuận, dòng tiền mặt, các tác động do thuế
thực tế hay tiềm ẩn. Không ai thuộc Bên A hay bất kì người nào khác, kể cả Bên B hay người bảo lãnh của
Bên B phụ thuộc vào bất kì lời hứa, lời phát ngôn hay sự đảm bảo nào về lợi nhuận, kể cả những gì bên B

nhận ra trong quá trình hoạt động của nhà hàng VINA. Không ai trong số bên B lẫn người bảo lãnh nhận hay
phụ thuộc vào bất kì lời phát biểu nào liên quan đến nguồn vốn hay các quỹ hoạt động khác cần thiết giúp
đạt được bất kì “điềm hòa vốn” hay mức độ tài chính nào khác. Bên A không thể nói trước chính xác, dự
đoán hay ám chỉ kết quả, doanh thu, lợi nhuận trong tương lai hay bất kì vấn đề nào khác của bất kì nhà
hàng VINAnào, kể cả những cửa hàng thuộc quyền sở hữu của Bên A và/hay do Bên A điều hành do có rất
nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Bên A và dĩ nhiên Bên A cũng không thể nói trước chính xác kết
quả của Bên B có thể như thế nào. Bên A không thể và sẽ không cố gắng dự báo, nói trước hay ám chỉ về
kết quả, doanh thu, lợi nhuận trong tương lai hay bất kì vấn đề nào khác của bất kì nhà hàng VINAnào. Bất
kỳ thông tin, lời hứa, lời tuyên bố và/hay sự bảo đảm nào mà Bên B hay người bảo lãnh có đều không được
xem là căn cứ để ràng buộc Bên A do chúng không đáng tin cậy. Và nếu Bên B hay người bảo lãnh của Bên
B tin tưởng vào thông tin, lời hứa, lời tuyên bố và/hay sự bản đảm này, Bên B và người bảo lãnh đó làm
như vậy dựa trên những rủi ro của bản thân nó.
22.4. Bên B và người bảo lãnh của Bên B sẽ nhận được một bản sao hợp đồng hoàn chỉnh sau ngày Bên B
và người bảo lãnh ký chính thức hay thanh toán bất kì khoản tiền nào chậm nhất là 5 ngày làm việc và một
bản sao hoàn chỉnh thông tư đề nghị chuyển nhượng lẫn mọi bảng biểu của nhà hàng VINAchậm nhất là
trong vòng 10 ngày làm việc trước ngày Bên B và người bảo lãnh kí vào bản hợp đồng hay thanh toán bất
kỳ khoản tiền nào cho Bên A.
Hai bên đồng ý ký kết bản hợp đồng này và cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đã được nêu ở
trên. Bản hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời gian được ghi trên dòng thứ nhất ở trên.
Nhà Hàng VINA.
(Ký tên và đóng dấu)

Bên Nhận nhượng quyền
(Ký tên và đóng dấu)
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