
Danh sách kiểm tra hợp đồng 

Các luật lệ của hợp đồng 
Mỗi hợp đồng đều có các điều khoản và điều kiện 
được gọi là ‘luật lệ’ mà quý vị và người bán đều 
đồng ý tuân theo. Các luật lệ này nêu cách thức 
nên thực hiện hợp đồng như thế nào. Các điều 
khoản và điều kiện có thể bao gồm những điều 
chẳng hạn như tiền cọc, lệ phí khi hủy hợp đồng, 
việc hoàn tiền, bảo hành, chi tiết về việc giao 
hàng/dịch vụ, và thời hạn trả tiền.

Hãy ghi xuống thành văn bản
Nếu quý vị mua hàng hóa/dịch vụ loại mắc tiền, 
thì tốt hơn hết là quý vị và người bán nên có hợp 
đồng văn bản, vì sẽ giúp có chứng cớ nếu quý vị 

gặp phải vấn đề gì sau này. Hãy luôn giữ bản hợp 
đồng ở nơi an toàn, kể cả các hóa đơn, biên lai 
hoặc biên nhận. Quý vị có thể cần đến nếu như 
muốn trả hàng, sửa chữa hoặc đổi hàng.

Nhớ hiểu rõ về việc ký kết
Nhớ rằng, điều quan trọng là nên đọc kỹ hợp 
đồng trước khi ký. KHÔNG BAO GIỜ ký một hợp 
đồng bỏ trống. Nếu không chắc về bất cứ chi tiết 
nào trong hợp đồng, hãy thảo luận về quyền hạn 
của mình và về các chi tiết đó với một người độc 
lập – người thân, bạn bè, nhân viên cộng đồng 
hoặc chuyên viên tư vấn pháp lý. Nếu ký vào một 
hợp đồng, quý vị sẽ bị ràng buộc bởi các điều 
khoản và điều kiện của hợp đồng đó.

Một hợp đồng có thể là một thỏa thuận bằng miệng hoặc qua văn bản. Đôi khi hợp đồng có thể 
được gọi bằng các tên khác, chẳng hạn như thỏa ước dịch vụ. Mỗi khi quý vị mua hàng hóa hoặc 
dịch vụ, có nghĩa là quý vị đang tham gia vào một hợp đồng với các quyền hạn và trách nhiệm 
nào đó đối với quý vị và người bán. Ví dụ, quý vị tham gia vào một hợp đồng khi mua nhà, xe, Ti 
vi, ghế sôfa phòng khách hoặc mua các vật dụng hàng ngày nào khác.

Danh sách kiểm tra
  Tất cả các chi tiết của quý vị và các chi tiết của người bán đều chính xác?  

Doanh nghiệp đó có Số Doanh nghiệp Úc (ABN) không?
  Có các khoảng trống nào trong hợp đồng không? 

Nếu có, hãy điền vào hoặc gạch một đường qua khoảng đó.

Các chi tiết về việc mua hàng
Tất cả các chi tiết của việc mua hàng có chính xác hay không, kể cả:

 hàng hóa hay dịch vụ (như đã thảo luận với người bán)
 ngày tháng (giao hàng, hoàn tất, lắp đặt hoặc ngày trả tiền)
 mã số sản phẩm (serial number) hoặc danh số sản phẩm (identification number) (nếu có)
 tổn phí tổng cộng bao gồm
 bất cứ các yêu cầu phụ trội nào mà quý vị có thể muốn thêm vào
 thời hạn tổng cộng của hợp đồng.

Điều khoản hủy hợp đồng
 Có một điều khoản về việc hủy hợp đồng (cancellation clause) hay không?
 Có lệ phí khi hủy hợp đồng hay không?
 Người bán có thể từ chối khi quý vị yêu cầu hủy hợp đồng hay không?

CỨ THONG THẢ:
Đừng cảm thấy bị áp lực để rồi 
ký vào một văn bản gì mà quý 
vị không hiểu rõ.
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Thời gian suy nghĩ lại
  Có khoảng thời gian để quý vị suy nghĩ lại (cooling-off period), phòng khi quý vị đổi ý?

  Thời gian đó là bao lâu?

  Quý vị có hội đủ điều kiện để nhận được thời gian suy nghĩ lại?

  Những gì quý vị nên làm nếu muốn hủy bỏ hợp đồng trong thời gian suy nghĩ lại?

Chủ quyền
  Quý vị có được làm chủ/sở hữu món hàng vào cuối thời hạn của hợp đồng không?

  Nếu không, quý vị sẽ phải làm gì khi hợp đồng kết thúc, nếu muốn làm chủ món hàng đó?

Bảo hành
  Trong hợp đồng có thông tin về việc bảo hành không?

  Quý vị sẽ làm gì nếu món hàng đó có vấn đề?

  Nếu món hàng bị hư lỗi và cần được sửa chữa, quý vị có gửi đến người bán hoặc người sửa chữa 
không, và quý vị thực hiện việc đó như thế nào?

Sự giao dịch/thỏa thuận
  Quý vị có thể lấy một bản sao của hợp đồng để đem về rồi suy nghĩ/bàn thảo với người nào độc 

lập không? Nếu không được, hãy khẩn khoản về việc này. 

  Tất cả các thỏa thuận miệng đều đã được viết vào hợp đồng và được ký tắt từng trang?

Ngày tháng
  Khi nào thì hợp đồng bắt đầu?

  Khi nào thì hợp đồng kết thúc?

  Khi nào thì việc hoàn trả tiền bắt đầu?

Tiền bạc
  Tổn phí tổng cộng là bao nhiêu?

  Tổn phí mỗi tháng/mỗi hai tuần/mỗi tuần là bao nhiêu?

  Quý vị có thể trả nổi hay không?

  Quý vị sẽ trả tiền bằng cách nào (ví dụ Tiền mặt, Bpay, khấu 
trừ trực tiếp từ tài khoản (direct debit), chi phiếu)?

  Có lệ phí hoặc khoản trả nào không?

  Có bị khoản phạt nào không nếu trả tiền trễ?

  Việc gì xảy ra nếu quý vị không thể trả tiền?

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về hợp đồng, hãy gọi đến NSW Fair Trading qua số 13 32 20  
hoặc viếng trang mạng www.fairtrading.nsw.gov.au

Quý vị cũng có thể gọi đến LawAccess NSW để được trợ giúp tư vấn pháp lý miễn phí, qua số 1300 888 529.
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QUAN TRỌNG:
Nếu các chi tiết trong hợp đồng 
không chính xác, hãy thông 
báo cho người bán và yêu cầu 
họ soạn một hợp đồng mới 
hoặc sửa lại và nhớ đảm chắc 
đôi bên đều ký tắt vào bên 
cạnh khoản thay đổi đó.
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