ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ PIN
ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1.1 Xe Máy Điện được bán ĐƯỢC GẮN VỚI HỢP ĐỒNG THUÊ PIN (“Hợp đồng”). Khách Hàng của Hợp
đồng cụ thể là chủ sở hữu của Xe Máy Điện cụ thể.
1.2 Khi Khách Hàng chuyển nhượng XMĐ, Khách Hàng sẽ trả lại pin cho VFT và thanh lý Hợp Đồng hoặc
một phần Hợp đồng để VFT ký hợp đồng cho thuê pin với chủ mới của xe.
1.3 KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý RẰNG: NẾU KHÁCH HÀNG CHẬM THANH TOÁN TIỀN THUÊ BAO PIN
VÀ CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO PIN THUÊ (NẾU CÓ) QUÁ 06 (SÁU) NGÀY THÌ
VINFAST TRADING CÓ QUYỀN VÔ HIỆU HÓA KHỞI ĐỘNG CỦA XE MÁY ĐIỆN BẰNG BIỆN
PHÁP KỸ THUẬT TỪ XA.
1.4 VinFast Trading được thay đổi mẫu mã/chủng loại pin, điều chỉnh phương thức cung cấp dịch vụ cho Khách
Hàng theo chính sách của VinFast Trading tại từng thời điểm mà không cần thông báo trước và không cần
Khách Hàng đồng ý trước nếu việc thay đổi/điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng Xe Máy
Điện của Khách Hàng.
1.5 Việc thuê pin và đổi pin thuê sẽ do Khách Hàng tự thực hiện hoặc thông qua người được Khách Hàng ủy
quyền, là người thay mặt Khách Hàng trực tiếp thực hiện giao dịch thuê pin, đổi pin thuê. VinFast Trading
không có trách nhiệm xác minh tư cách của người được ủy quyền, hình thức và tính hợp lệ của việc ủy
quyền này.
1.6 Để đảm bảo việc Khách Hàng thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ/trách nhiệm của mình theo Hợp đồng,
Khách Hàng đồng ý đặt cọc cho VinFast Trading số tiền 1.200.000 VNĐ/01 pin thuê (“Tiền Đặt Cọc”) khi
nhận pin thuê từ VinFast Trading. Tiền Đặt Cọc không được tính lãi và sẽ được VinFast Trading hoàn trả
cho Khách Hàng sau khi Khách Hàng đã (i) hoàn trả pin thuê và (ii) thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác với
VinFast Trading theo quy định tại Hợp đồng, trừ trường hợp Hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại Điều
4.2. Trong trường hợp Tiền Đặt Cọc bị cấn trừ theo quy định tại Hợp đồng, Khách Hàng có nghĩa vụ nộp
bổ sung Tiền Đặt Cọc theo yêu cầu của VinFast Trading.
1.7 Khách Hàng thanh toán cho VinFast Trading phí dịch vụ pin (“Phí dịch vụ”), cụ thể:
a) Phí thuê pin (“Phí thuê bao”), áp dụng cho toàn bộ Khách Hàng sử dụng pin (dù sử dụng pin theo
hình thức tự sạc, đổi pin hoặc kết hợp), thanh toán vào ngày ký Hợp đồng (lần thanh toán đầu tiên)
và trước ngày đầu tiên của tháng tiếp theo (các lần thanh toán sau);
b) Phí đổi pin thuê (“Phí đổi pin”), chỉ áp dụng cho Khách Hàng có nhu cầu đổi pin, thanh toán từng
lần tại thời điểm sử dụng dịch vụ;
c) Phí dịch vụ được áp dụng theo biểu phí do VinFast Trading công bố/thông báo tại từng thời điểm
(trên website của VinFast Trading và tại các địa điểm cung cấp dịch vụ).
d) Khách Hàng thanh toán Phí dịch vụ bằng một trong các hình thức sau: (i) Tiền mặt; (ii) Chuyển
khoản; hoặc (iii) Hình thức thanh toán khác được VinFast Trading chấp thuận tại từng thời điểm.
ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VINFAST TRADING
2.1 Đảm bảo pin cung cấp cho Khách Hàng đã được sạc đầy 100%, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tiêu
chuẩn/quy chuẩn do Nhà nước ban hành (nếu có).
2.2 Được toàn quyền cấn trừ Tiền Đặt Cọc để đối trừ nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng trong trường hợp
Khách Hàng chậm thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho VinFast Trading hoặc Khách Hàng gây ra các hư
hỏng, thiệt hại cho pin thuê theo quy định do VinFast Trading công bố/thông báo tại từng thời điểm (trên
website của VinFast Trading và tại các địa điểm cung cấp dịch vụ).
2.3 Được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện đúng quy định sử dụng và bảo
quản pin do VinFast Trading ban hành tại từng thời điểm.
2.4 Khi Khách Hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào đối với Vinfast Trading, bao gồm nhưng không
giới hạn bởi Phí Thuê Bao và các khoản bồi thường thiệt hại cho pin thuê (nếu có), Khách Hàng đồng ý

rằng: (a) VinFast Trading có quyền dừng cung cấp dịch vụ đổi pin từ thời điểm chậm trả cho đến khi Khách
Hàng hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán; và (b) nếu Khách Hàng chậm thực hiện các nghĩa vụ
thanh toán quá 06 (sáu) ngày tính từ ngày đến hạn thì VinFast Trading có quyền VÔ HIỆU HÓA KHỞI
ĐỘNG CỦA XE MÁY ĐIỆN BẰNG BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỪ XA, theo đó Xe Máy Điện bị vô hiệu
hóa sẽ không khởi động được. Trước khi vô hiệu hóa khởi động, VinFast Trading sẽ thông báo cho Khách
Hàng bằng một trong các phương tiện: thông báo từ ứng dụng VinFast eScooter, tin nhắn điện thoại SMS
hoặc gọi điện thoại. Việc vô hiệu hóa khởi động sẽ chấm dứt sau khi Khách Hàng hoàn thành đầy đủ các
nghĩa vụ thanh toán. Việc dừng cung cấp dịch vụ đổi pin thuê và việc Khóa Kết Nối nêu trên không ảnh
hưởng đến các quyền và lợi ích khác của VinFast Trading theo Hợp đồng và pháp luật.
ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
3.1 Kiểm tra tình trạng pin khi nhận bàn giao Xe Máy Điện hoặc nhận pin thuê tại các địa điểm cung cấp dịch vụ.
3.2 Tuân thủ quy định về sử dụng và bảo quản pin do VinFast Trading ban hành tại từng thời điểm.
3.3 Không được chuyển quyền sử dụng, cho mượn, cho thuê lại pin hoặc sử dụng pin để cầm cố hoặc bảo đảm
cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo hình thức khác. Trong bất kỳ trường hợp nào nêu trên, Khách Hàng
vẫn có trách nhiệm cuối cùng với VinFast Trading theo Hợp đồng.
3.4 Để đảm bảo an toàn và tuổi thọ pin, Khách Hàng cam kết chỉ sử dụng bộ sạc do VinFast Trading sản
xuất/cung cấp để sạc pin.
3.5 Hoàn trả pin khi không có nhu cầu sử dụng, chuyển nhượng Xe Máy Điện và/hoặc Xe Máy Điện bị hư
hỏng không thể sử dụng, bị thu giữ theo quy định pháp luật. Để làm rõ, trong mọi trường hợp hoàn trả pin,
Khách Hàng sẽ không được hoàn trả Phí Thuê Bao đã thanh toán tương ứng với thời gian chưa sử dụng
dịch vụ.
3.6 Bồi thường cho VinFast Trading toàn bộ thiệt hại liên quan đến việc thuê pin theo quy định tại Hợp đồng
theo chính sách sửa chữa, khắc phục pin của VinFast Trading công bố/thông báo tại từng thời điểm.
3.7 Đồng ý cho VinFast Trading được: (a) áp dụng các quyền của VinFast Trading và các chế tài trong Hợp
đồng khi Khách Hàng vi phạm Hợp đồng, và (b) lưu trữ, xử lý, chia sẻ dữ liệu thông tin cá nhân của Khách
Hàng theo chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin của VinFast Trading.
3.8 Thông báo ngay và thực hiện theo chỉ dẫn của VinFast Trading khi bị mất pin, mất Xe Máy Điện, các
trường hợp mất an toàn, có nguy cơ mất an toàn hoặc khi cần bất kỳ sự hỗ trợ nào trong quá trình sử dụng
pin theo thông tin dưới đây:
Email: cskh@vinfast.vn
Hotline: 1900232389
ĐIỀU 4: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
4.1 Hợp đồng chấm dứt theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Các Bên.
4.2 VinFast Trading có quyền chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc hoàn
trả bất kỳ khoản tiền nào cho Khách Hàng, kể cả Tiền Đặt Cọc nếu Khách Hàng: (i) có hành vi hủy hoại
pin hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ/trách nhiệm nào khác theo quy định của Hợp đồng mà không khắc phục
trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày VinFast Trading có thông báo về việc vi phạm đó; hoặc (ii)
có các hành vi khác gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi và tài sản của VinFast Trading.
4.3 Khách Hàng có quyền chấm dứt Hợp đồng sau khi hoàn trả pin, thanh toán đầy đủ các khoản tiền phải trả
cho VinFast Trading theo quy định tại Hợp đồng.

