PHỤ LỤC CHI PHÍ & THANH TOÁN
Số: PL02/01/EZS-SPA.BRAND/2022

ĐIỀU 1: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
STT

Hạng mục cung cấp

Năm đầu

Phí hàng năm

Chi phí Setup hệ thống SPA EZS ( Phiên bản
thương mại ) Thương hiệu BRAND SPA
Phần mềm quản lý tại điểm
1

Website giới thiệu SPA ( kết nối trực tiếp vào hệ

75.000.000

0

300.000

300.000

3.000.000

3.000.000

300.000

300.000

3.000.000

2.400.000

thống )
App khách hàng 2 phiên bản ( Android + IOS )
Hỗ Trợ setup ban đầu
2

Đăng ký tên miền Brandspa.com

3

Phí duy trì hệ thống 1 cơ sở

4

Phí chứng chỉ bảo mật SSL cho tên miền chính

5

Phí duy trì app trên CHPLAY / APPSTORE

6

Hướng dẫn và đào tạo nhân viên bên A quản trị, sử
dụng phần mềm

7

Tổng chi phí

0
81.600.000

0

6.000.000

Bằng chữ: Tám mươi một triệu sáu trăm nghìn đồng ./
Chưa bao gồm thuế GTGT & chi phí thiết bị đi kèm
Ghi chú: Trong trường hợp bên B không gia hạn hoặc không còn sở hữu tên miền Brandspa.com
toàn bộ hệ thống sẽ không thể hoạt động & truy cập.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Đợt 1: Tạm ứng ngay sau khi ký hợp đồng: 44.100.000 VNĐ ( Bốn mươi bốn triệu một
trăm nghìn đồng ) – Bao gồm 50% phí setup hệ thống và 100% phí khác
2. Đợt 2: Thanh toán nốt 37.500.000 ( Ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng ) khi bên A
bắt đầu đưa phần mềm vào vận hành chính thức và 2 bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao
3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
Chủ tài khoản: Công ty TNHH EZS Việt Nam
Tài khoản số : 22210003832430
tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Thanh Xuân
ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN ĐỔI
1. Trong trường hợp bên A muốn thêm cơ sở thì bên A cần thanh toán phí duy trì cho cơ sở
phát sinh theo thời gian sử dụng mà không cần trả thêm bất cứ chi phí nào khác.
2. Trong trường hợp bên A muốn thay đổi một trong 3 ( Logo, Tên thương hiệu & tên miền
website ) bên A sẽ phải chịu chi phí 37.500.000đ / 1 lần thay đổi

