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 CHÍNHSÁCH ĐẠI LÝ CẤP 2 – LINE X 
NĂM 2017 

 
ĐIỀU KIỆN ĐẠI LÝ 

 Có giấy phép đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp. 
 Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. 
 Đơn vị phải có tiềm năng về tài chính, có quan hệ rộng trong phạm vi đơn vị đó quản lý. 
 Có nghiệp vụ giao dịch thông tin qua Internet, giao dịch tài khoản, thẻ tín dụng, thương 

mại điện tử. 
 Cam kết bảo vệ bản quyền sản phẩm, không được tự ý thay đổi tên, thương hiệu, nhãn 

mác, tem. 
 Cam kết và thực hiện đúng phạm vi đăng ký cung cấp sản phẩm của đại lý.  
 Đặt hàng theo mẫu đơn đặt hàng trên Website: pacific-linex.vn 
 Thanh toán đầy đủ số tiền hàng trước khi giao hàng. 
 Trong trường hợp đại lý có website thì hình ảnh và thông tin sản phẩm phải được đăng 

lên website đó. 
 Các trường hợp khác không đủ một trong các điều trên nhưng có đủ các điều kiện vật 

chất và thuộc khu vực Công ty chưa có đại lý thì cũng có thể xem xét trở thành đại lý. 
 Việc quyết định đơn vị nào trở thành đại lý của công ty do Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu 

Tư và Phát Triển Pacific quyết định. 
 
CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ 
 

 Thời hạn được nhượng quyền: 
Ngắn nhất là 3 năm đến 5 năm (tính từ ngày hợp đồng ký kết có hiệu lực), trừ khi chấm 
dứt sớm theo các điều khoản được quy định trong Hợp Đồng Đại Lý cấp 2 của Công Ty 
Pacific. 

 Khu vực và lĩnh vực được nhượng quyền: 
Đại lý được quyền lợi lựa chọn khu vực hoặc lĩnh vực bất kỳ (trừ những khu vực hoặc lĩnh 
vực đã có đại lý nhượng quyền), và khu vực hoặc lĩnh vực được lựa chọn sẽ được nêu rõ 
trên hợp đồng. 

 Lệ phí nhượng quyền: 

 Giá trị được quy định theo phạm vi cấp phép cụ thể. 

 Quy định số lượng tiêu thụ theo từng phạm vi. 

 Số lượng được quy định theo khu vực cụ thể. 
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 Chính sách giá sản phẩm: giá sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách giá từ Line X 
Mỹ. 
 

 Hỗ trợ về PR – Marketing: 
 Đại lý cấp 2 được hỗ trợ hình ảnh và các thông tin cần thiết phục vụ cho việc quảng 

bá sản phẩm  
 Thông tin về quý đại lý cũng sẽ được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng mà Công Ty Pacific tham gia cũng như trang web của Pacific. 
 Quý đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng 

nếu có của Line X-Mỹ. 
 Quý đại lý được Pacific cấp giấy chứng nhận là đại lý cấp 2 chính thức của Line X 

trong khu vực hoặc lĩnh vực đã thỏa thuận. 
 Đại lý cấp 2 được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về sản phẩm, kỷ thuật và 

công nghệ, chính sách của Line-X và nhà phân phối độc quyền Pacific, các chương 
trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng. 

 Hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp: 
 Công Ty Pacific sẽ cung cấp định hướng kỹ thuật và đào tạo cho nhân viên đại lý 

cấp 2 thông qua khóa đào tạo ban đầu tại trụ sở của Công Ty Pacific hoặc tại địa 
điểm yêu cầu của đại lý cấp 2. 

 Thời gian đào tạo để hiểu biết về polyurea và thực hành phun phủ trên máy H-XP2 
tối đa khoảng 15 ngày (chi phí ăn ở,đi lại bên đại lý cấp 2 tự lo)  

 Chi phí đào tạo ban đầu được bao gồm trong chi phí cấp giấy phép. 
 Chi phí đào tạo bổ sung hoặc hỗ trợ kỹ thuật sẽ được cung cấp với mức giá thỏa 

thuận giữa các bên. 
 Khi tham gia thầu và dự án, quý đại lý sẽ được Pacific tư vấn và hỗ trợ về giải pháp 

và kỹ thuật hoặc tài chánh nếu có yêu cầu. 
 
YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ CẤP 2 
 

 Trong thời hạn hợp đồng này, đại lý cấp 2 không được mua, bán, phân phối hoặc áp dụng 
bất kỳ sản phẩm polyurea/ polyurethane khác mà có thể thay thế cho các sản phẩm của 
Line X. 

 Đại lý cấp 2 phải nỗ lực 1 cách tốt nhất để quảng cáo và tích cực quảng bá sản phẩm. 

 Trước ngày đầu tiên của việc sử dụng thương hiệu Line X cho việc quảng bá và chậm 
nhất là sau 3 tháng, đại lý cấp 2 phải nộp mẫu quảng cáo hoặc tài liệu công khai liên quan 
tới Line X cho Pacific để phê duyệt tất cả mục địch của việc sử dụng đó. Những mẫu này 
phải được cung cấp tới Pacific miễn phí. 

 Đại lý cấp 2 được Công Ty Pacific cấp phép kinh doanh sản phẩm của Line X trong khuôn 
khổ phạm vi cấp phép. Đại lý cấp 2 không có quyền cấp giấy phép nhường quyền cho đại 
lý nào khác mà chỉ phát triển các chương trình hợp tác đại lý cấp 2. 

 Đặc biệt Đại lý cấp 2 phải chấp thuận qui định do Pacific đặc ra về chính sách giá sàn 
bán hàng hoặc thi công …cùng các đại lý cấp 2 khác . Điều này được thể hiện trong nội 
dung HĐĐL Cấp 2 nhẳm tránh tình trạng giảm giá , phá giá cục bộ , gây ảnh hưởng chung 
trong hệ thống đại lý.   
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CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI ƯU ĐÃI CHO ĐẠI LÝ CẤP 2 
 
Các chương trình ưu đãi nhằm thúc đẩy kinh doanh dành cho đại lý cấp 2 sẽ được cập 
nhật thường xuyên trong phần phụ lục chính sách đại lý cấp 2, và được thông báo trên 
Website Công Ty Pacific hoặc được thông báo trực tiếp đến quý đại lý qua email. 
 
CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG DÀNH CHO ĐẠI LÝ CẤP 2 
 

 Bước 1: Thông tin chính xác về sản phẩm và mã hàng  

 Bước 2: Đặt hàng qua mẫu đơn quy định trên website  

 Bước 3: Nhận mã đơn đặt hàng qua email mà đại lý cung cấp cho Pacific khi đặt hàng. 

 Bước 4: Thanh toán tiền qua các hình thức Chuyển khoản ngân hàng chậm nhất là 7 
ngày kể từ khi nhận được mã đặt hàng (ghi rõ mã đơn hàng trong phần nội dung thanh 
toán). 

 Bước 5: Nhận email xác nhận đã thanh toán đơn hàng và ngày nhận hàng. 

 Bước 6: Nhận hàng tại địa điểm quy định trong hợp đồng đại lý cấp 2. 
 
ĐIỀU KIỆN CHẤM DỨT ĐẠI LÝ 
 
Pacific sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý mà không cần điều kiện gì từ phía đại lý 
với những trường hợp sau:  

 Vi phạm những cam kết, quy định, điều kiện giữa hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng 
đại lý cấp 2. 

 Có dấu hiệu vi phạm quy định bảo mật sản phẩm và gian lận trong thương mại làm giảm 
uy tín của sản phẩm. 
 
GHI CHÚ: 

- Chính sách đại lý cấp 2 không được coi là bản thỏa thuận chính thức giữa Công Ty 

Pacific và quý công ty có nhu cầu làm đại lý. 

- Sau khi quý công ty được tư vấn bởi nhân viên chuyên trách của Pacific cũng như 

đồng ý các điều kiện ban đầu trong chính sách, quý công ty sẽ nhận được bản thỏa 

thuận chính thức về nội dung điều kiện đại lý cụ thể theo khu vực hoặc lĩnh vực mà 

quý công ty lựa chọn.  

- Bản thỏa thuận chính thức sẽ là tiền đề cho Hợp Đồng Đại Lý Cấp 2 giữa Pacific 

và quý công ty. 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ CÔNG TY ĐÃ QUAN TÂM VÀ TÍN NHIỆM CHÚNG TÔI!   

  TPHCM, Ngày  /   /2017 

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY PACIFIC 




