ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀ HỢP ĐỒNG VỀ “HỘI THẢO GIAO TIẾP CẤP LEADER”
『リーダーコミュニケーション研修』申込書&契約書

Số FAX gửi đăng ký: 08-3821-3662
お申込みFAX番号：08-3821-3662
Địa chỉ E-mail gửi đăng ký: info@kosaido-hr.jp
お申込みEmailアドレス：info@kosaido-hr.jp

★Xin hãy điền tên công ty, họ tên (chức vụ) người tham gia, số điện thoại, Email liên lạc và số tiền (chưa bao gồm 10% thuế VAT)  
★貴社名及び参加される方のお名前(役職名)、お電話番号、Emailアドレス、金額をご記入下さい。   (VAT10%別途)
Tên công ty
貴社名

Phí tham gia Hội thảo Giao tiếp cấp Leader và Báo cáo SEI Leader ship
リーダーコミュニケーション研修& SEI ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾚﾎﾟｰﾄ

Họ tên (Chức vụ)
氏名(お役職名)
Số điện thoại
お電話番号
Địa chỉ Email
Emailアドレス
  3,300,000 VND/per
Người tham gia 1
参加者1




Người tham gia 2
参加者2




Người tham gia 3
参加者3




〇Thời gian: Ngày 20 Tháng 06 Năm 2014 (Thứ sáu) Từ 08 giờ 30 – 16 giờ 30 (7 tiếng ※ 1 tiếng giải lao) 
〇日時：2014年06月20日(金)　8:30　～　16:30　(全7時間 ※休憩1h)
〇Địa điểm: Tầng 20, HAVANA TOWER, 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM (Gần chợ Bến Thành)
〇会場：20th floor, HAVANA TOWER, 132 Ham Nghi, Ben Thanh Ward, District1, Ho Chi Minh City(ベンタイン市場そば)

【契約書】
Điều 1: Bên A và bên B sau khi ký tên và đóng dấu dựa trên sự xác nhận nội dung các điều khoản, thì bản Hợp đồng đăng ký này sẽ được thành lập.
第 1 条：上記申込項目内容を確認すると伴に、両社の記名捺印を持って、申込契約は、成立したものとする。

Điều 2 (Thanh toán giá trị đơn hàng)
1. Bên A phải thanh toán cho Bên B “số chi phí của các danh mục” đã được đề cập đến trong đơn đăng ký (sau đây được gọi là thanh toán giá trị đơn hàng) cộng với thuế VAT.
2. Bên B sẽ gửi phiếu yêu cầu thanh toán (Debit Note) cho bên A vào ngày bên A đăng ký tham gia vào các danh mục do bên B tổ chức. 
3. Bên A phải tiến hành thanh toán giá trị đơn hàng cộng thuế VAT cho bên B trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên A đã đăng ký tham gia vào các danh mục đăng ký được bên B tổ chức. Bên A sẽ thanh toán bằng cách chuyển khỏan vào số tài khoản ngân hàng mang tên bên B do bên B chỉ định (phí chuyển khoản ngân hàng sẽ do bên A chi trả)
第2条：（契約代金の支払）
1. PartyAはparyBに対して、申込書に記載した代金(以下「契約代金」という)にVATを加算し支払うものとする。
2. PartyBは、partyAが申込項目を受講した日に請求書(Debit Note)を発行するものとする。
3. PartyAは、partyBが発行する請求書(Debit Note)を受領後、申込の受講日から１５日以内に契約代金及びVATの全額を、partyAが振込手数料を負担しpartyB指定のpartyB名義の銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。

Điều 3 (Bảo đảm công việc)
1.Bản hợp đồng đăng ký đã được thành lập nhưng trong trường hợp bên A không tham gia các danh mục trong đơn đăng ký thì bên A vẫn có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí của những danh mục đã đăng ký.
2.Còn nếu bên A muốn hủy bỏ một số hoặc toàn bộ các danh mục đã đăng ký thì bên A cần thông báo hủy bỏ cho bên B trước ngày dự định tổ chức hai tuần thì sẽ không cần thanh toán chi phí. Tuy nhiên, trong trường hợp bên A không thông báo hủy bỏ dưới 2 tuần trước ngày tổ chức thì bên A phải thanh toán cho bên B toàn bộ giá trị đơn hàng.
第3条（保証事項）
1. PartyAとpartyBで申込契約が成立したにも関わらず、partyAが申込項目を受講しなかった場合、当該申込項目の支払義務を負うものとする。
2. PartyAの都合により、申込項目の一部或いは全部を取り消す場合、申込項目の受講予定日の２週間前までは、取消料金は、無料とする。それ以降の取消は、当該契約代金全額をpartyAは、partyBに支払うものとする。

Ngày ……. Tháng ……. Năm ……
Bên A:
Bên B: CÔNG TY TNHH KOSAIDO HR VIỆT NAM
Địa chỉ:

Địa chỉ: 
1604 Tầng 16 Havana Tower, 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế (Tax code):  
Mã số thuế (Tax code): 0312157422
Tel:
Fax: 
Tel:(+84) (08) 3821 3660, (+84) (08) 3821 3661  
Fax:(+84) (08) 3821 3662
Ủy quyền bởi:

Ủy quyền bởi:


