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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----o0o----- 

 

HỢP ĐỒNG THUÊ SIM SỐ ĐẸP 
 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm ......, tại ....................................................................  

 

Chúng tôi gồm; 

 

Bên A: (Bên cho thuê)  

 

Tên………………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….. 

Mã số thuế (nếu có)………………………………………………………………………... 

Điện thoại: ………………………………………………………………………………… 

Đại diện: …………………………………………………………………………………… 

Chức vụ: …………………………………………………………………………………… 

 

Bên B: (Bên thuê) 

-Tên: ....................................................................................................................................  

-Số CMND: .................................... Ngày cấp: ........................... Nơi cấp: ..........................  

-Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................  

-Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................  

- Điện thoại:……………………………………………………………………………….. 

 

Điều 1: Bên A đồng ý cho Bên B thuê lại số sim:…………………………. 

- Tình trạng sim:........................................................................................................  

- Số seri sim: ..............................................................................................................  

Với số tiền: ..........................................................................................................................  

Trong thời gian:……………………. kể từ ngày………………………………………… 

 

Điều 2: Bên B trả trước cho Bên A số tiền là: ……………………………………sau khi 

ký kết hợp đồng thuê sim này. Còn lại sẽ được thanh toán theo từng tháng. 

 

Điều 3: Cam kết của 2 bên 

- Trong quá trình thuê sim theo từng tháng, nếu bên A có khách mua sim đang 

thuê, bên A có trách nhiệm phải báo bên B trước 6 giờ 

- Bên B cam kết thuê sim vào mục đích nghe gọi, sử dụng chính đáng, không sử 

dụng và mục đích quảng cáo, spam vi phạm quy định của Bộ Thông Tin Truyền 

Thông và Chính Phủ. 

- Bên B cam kết trong quá trình thuê sim sẽ đảm bảo hoạt động bình thường, sim 

không bị tranh chấp khiếu nại, không bị chặn 1 chiều hoặc 2 chiều do không 

phát sinh sử dụng.  

- Trong quá trình thuê sim, nếu bên B không sử dụng để bị thu hồi sim, bên B sẽ 

phải đền số tiền theo giá thị trường tương đương với giá trị số sim thuê của bên 

A. 
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Điều 4: Mọi tranh chấp xảy ra sẽ được hai bên hoà giải, thương lượng, nếu không hoà 

giải được sẽ do toà án địa phương giải quyết mọi tranh chấp. Hợp đồng làm thành 02 

bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau. 

 

 

 BÊN A BÊN B 

 (ký và ghi họ tên) (ký và ghi họ tên) 

 

 

 

 


