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CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

Các thuật ngữ 
1. Trong Thỏa thuận này, các thuật ngữ có nghĩa như sau: 

‘Thỏa thuận’có nghĩa là thỏa thuận này và bất kỳ phụ lục đính kèm nào.  

‘Unicrate’ có nghĩa là Hợp tác xã United Crate Limited với mã số doanh nghiệp ABN 41 
159 900 301 và các đoàn thể có liên quan (theo thuật ngữ được định nghĩa trong Đạo 
luật Doanh nghiệp 2001). 
‘Khách hàng’ là cá nhân, công ty, tổ chức, đối tác, tập đoàn, tổ chức ủy thác hoặc tổ 
chức khác thuê và/hoặc mua Crates từ Unicrate. 
‘Crates’ chỉ bất kỳ các loại sọt nhựa, sọt kích thước lớn và bất kỳ hàng hóa nào khác do 
Unicrate cung cấp (có hoặc không được cung cấp khi thuê). 

‘Ngày bắt đầu’ là ngày các sọt Crates được giao cho Khách hàng theo khoản 33. 
‘Thời hạn thuê’ là thời hạn mà Khách hàng thuê các thùng Crates theo thỏa thuận giữa 
các Bên liên quan và có hiệu lực vào Ngày bắt đầu. 
‘Các bên liên quan’ là Unicrate và Khách hàng và Bên liên quan có nghĩa là một trong 
số họ. 
‘Nông sản’ là trái cây và/hoặc rau quả tươi. 

Mục đích tín nhiệm 
2. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng Unicrate trao cho Khách hàng tín nhiệm sẽ được 

áp dụng toàn bộ hoặc chủ yếu cho mục đích thương mại. 
Xây dựng hợp đồng 
3. Báo giá phải có hiệu lực trong khoảng thời gian ba mươi (30) ngày kể từ ngày báo giá, 

trừ khi có quy định khác bằng văn bản. Theo quyết định của mình, Unicrate có quyền rút, 
thay đổi hoặc gia hạn bất kỳ báo giá tại bất cứ lúc nào trước khi lập hợp đồng theo quy 
định tại khoản 4.  

4. Báo giá được thực hiện bởi Unicrate sẽ không được hiểu là một đề nghị hoặc nghĩa vụ 
phải cung cấp đúng với báo giá. Unicrate có quyền chấp nhận hoặc từ chối, theo quyết 
định của mình, về bất kỳ đề nghị nào nhận được dựa trên việc cung cấp lý do bằng văn 
bản cho Khách hàng. Chỉ khi có sự chấp nhận bằng văn bản của Unicrate về các đề nghị 
của Khách hàng mới hoàn thiện hợp đồng. Một đơn đặt hàng của Khách hàng sẽ chỉ làm 
hợp đồng ràng buộc giữa các Bên nếu đơn đặt hàng đó đã được Unicrate chấp nhận 
bằng văn bản. Việc chấp nhận bằng văn bản như vậy có thể làm dưới hình thức phát 
hành hóa đơn bởi Unicrate, phát hành giấy chấp thuận hoặc xác nhận bởi Unicrate hoặc 
bất kỳ tài liệu nào khác để xác nhận đơn đặt hàng. 

5. Việc đặt hàng bằng lời nói hoặc bằng văn bản tức là đồng ý chấp nhận các điều khoản 
và điều kiện này. 

Tiền đặt cọc 
6. Điều kiện thuê là Khách hàng phải thanh toán tiền đặt cọc cho Unicrate. Khoản tiền đặt 

cọc hoặc phần trăm trả góp sẽ được quy định tại thời điểm đặt hàng và ngay lập tức phải 
trả đúng hạn và phải trả khi làm hợp đồng theo quy định tại khoản 4.  

7. Khách hàng phải công nhận rằng: 

(a) Unicrate có quyền áp dụng khoản tiền cọc cho bất kỳ khoản chi phí thuê quá hạn 
hoặc chưa thanh toán và/hoặc phí bổ sung; 

(b) Unicrate có quyền khấu trừ từ khoản tiền cọc các chi phí sửa chữa hoặc thay thế 
bất kỳ cho các sọt Crates bị mất, bị hư hỏng hoặc bị phá hủy; 

(c) khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả cho Khách hàng sau khi kết thúc Thời hạn 
thuê, tùy thuộc vào tình trạng các sọt Crates được trả lại theo khoản 17 và tuân 
theo quy định của Khách hàng về việc tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện 
trong tài liệu này. 

Điều khoản thanh toán 
8. Thời hạn thanh toán phải đúng bảy (7) ngày kể từ ngày xuất hóa đơn (hoặc khoảng thời 

gian khác được chỉ định bởi Unicrate trong tài liệu này).  
9. Khách hàng phải kiểm tra tất cả các hóa đơn và thông báo cho Unicrate về bất kỳ lỗi 

hoặc thiếu sót nào trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày nhận. Nếu không có ý kiến nào từ 
Khách hàng về việc hóa đơn có bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào, thì hóa đơn có thể được 
Unicrate chấp nhận. 

10. Nếu Khách hàng không thanh toán cho các đơn hàng sọt Crates do Unicrate cung cấp 
theo các điều khoản tín nhiệm như được đề cập ở đây hoặc theo thỏa thuận bằng văn 
bản giữa Unicrate và Khách hàng theo thời gian, thì sau khi đưa ra yêu cầu bằng văn 
bản cho Khách hàng yêu cầu thanh toán trong vòng mười bốn (14 ) ngày, Unicrate sẽ 
được quyền tính phí quản lý bằng mười (10) phần trăm số tiền của hóa đơn phải trả. 

11. Khách hàng phải công nhận rằng Unicrate được tự do tính phí phụ thu cho các giao dịch 
thẻ tín dụng bằng với phí giao dịch mà Unicrate phải chịu. 

Các dịch vụ cho thuê 
12. Thời hạn thuê sẽ bắt đầu vào Ngày bắt đầu. 
13. Khi giao các sọt Crates theo điều khoản 33, Khách hàng phải kiểm tra các sọt hàng và 

trong vòng hai mươi bốn (24) giờ, phải thông báo cho Unicrate bằng văn bản nếu các sọt 
Crates không phù hợp với mục đích thuê. Nếu Khách hàng không gửi thông báo như vậy 
cho Unicrate, thì trong phạm vi được pháp luật cho phép, Unicrate sẽ được coi là đã 
kiểm tra các sọt Crates và tự thấy các sọt Crates phù hợp với mục đích của Thỏa thuận 
này. 

14. Nếu Unicrate không đồng ý cung cấp Crates trên cơ sở thuê dài hạn, thì thời gian thuê 
Crates tối đa là mười bốn (14) ngày,  

15. Tại bất kỳ thời điểm nào trước khi kết thúc Thời hạn thuê, Khách hàng có thể yêu cầu gia 
hạn Thời gian thuê. Unicrate có thể tùy ý đồng ý hoặc từ chối cho phép gia hạn như vậy. 

16. Nếu Unicrate đồng ý gia hạn Thời gian thuê theo khoản 15, Khách hàng phải chịu trách 
nhiệm thanh toán cho các khoản phí thuê thêm của Unicrate trong vòng mười bốn (14) 
ngày (ngay cả khi các sọt Crates thuộc sở hữu của Khách hàng trong thời gian ít hơn 
mười bốn (14) ngày) cho đến khi Unicrate thu thập hết sọt Crates hoặc được trả lại cho 
Unicrate. 

17. Sau khi kết thúc Thời hạn thuê: 

(a) nếu hợp đồng hoặc báo giá quy định rằng các sọt Crates phải được Unicrate thu 
thập, thì Khách hàng sẽ phải sẵn sàng chuẩn bị các sọt để thu thập tại thời điểm và 
địa điểm đã được thỏa thuận giữa các Bên và sẽ đảm bảo rằng tại thời điểm thu lại 
các sọt Crates phải ở trong tình trạng ít nhất bằng với điều kiện của các sọt tại thời 
điểm thu thập ban đầu được giao hoặc thu lại (trừ những hao mòn do quá trình sử 
dụng); hoặc là 

(b) nếu hợp đồng hoặc báo giá quy định rằng các sọt phải được trả lại bởi Khách hàng, 
thì Khách hàng sẽ ngay lập tức và không chậm trễ, trả lại các sọt Crates cho các cơ 
sở của Unicrate trong điều kiện ít nhất bằng với điều kiện của sọt hàng tại thời điểm 
các sọt ban đầu được giao hoặc thu lại (trừ những hao mòn do quá trình sử dụng). 

18. Nếu vì bất kỳ lý do gì, Khách hàng không trả lại sọt Crates cho Unicrate sau khi kết thúc 
Thời hạn thuê theo khoản 17, thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán cho 
Unicrate: 

(a) nếu hợp đồng hoặc báo giá quy định việc cung cấp sọt Crates trên cơ sở thuê ngắn 
hạn, thì phụ phí thuê sẽ tính theo đơn vị mười bốn (14) ngày (ngay cả khi Crates 
thuộc quyền sở hữu của Khách hàng trong thời gian dưới mười bốn (14) ngày ); 

(b) nếu hợp đồng hoặc báo giá quy định việc cung cấp sọt Crates trên cơ sở thuê dài 
hạn, thì phụ phí thuê tính theo tỷ lệ hàng ngày được quy định trong hợp đồng cho 
từng ngày (hoặc một phần trong đó), sọt Crates vẫn chưa được trả lại hoặc chưa 
được thu lại; 

         cho đến khi Crates được Unicrate thu lại hoặc được trả lại cho Unicrate. 
Sự thay đổi  

19. Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu hoặc chỉ thị rằng bất kỳ đợt hàng Crates bổ sung 
nào được cung cấp không đúng với báo giá, thì các sọt Crates đó sẽ quy định là hàng 
biến thể, trừ khi có thỏa thuận khác giữa các Bên. 

20. Khách hàng phải công nhận rằng: 

(a) tất cả các thay đổi phải được thỏa thuận giữa các Bên bằng văn bản trước khi các 
sọt được cung cấp; và 

(b) theo quyết định của Unicrate, tất cả các thay đổi sẽ được lập hóa đơn theo tỷ lệ 
được quy định trong báo giá, coi là phần được trích dẫn cụ thể, hoặc theo bảng giá 
hiện hành của Unicrate, (được cập nhật theo thời gian). 

21. Mặc dù theo các điều khoản 19 và 20 và tuân theo bất kỳ quyền nào mà Khách hàng có 
thể có theo bất kỳ luật nào có liên quan, thì Unicrate có quyền thay đổi giá niêm yết nếu: 

(a) có bất kỳ biến động nào trong chi phí cung cấp sọt Crates được quy định trong đơn 
đặt hàng của Khách hàng; 

(b) các sọt được chỉ định trong đơn đặt hàng của khách hàng được thay đổi từ các sọt 
được chỉ định trong báo giá của Unicrate;  

(c) Khách hàng nhận đơn đặt hàng và tìm cách trả lại sọt Crates trong Thời hạn thuê; 
hoặc là  

(d) quy định khác trong các điều khoản và điều kiện này. 

Nghĩa vụ của Khách hàng 
22. Đối với các sọt được cung cấp khi thuê, Khách hàng đảm bảo và giao ước rằng: 

(a) chỉ sử dụng sọt Crates cho mục đích chuyên chở Nông sản; 

(b) không cho phép bất kỳ người nào sử dụng sọt Crates cho bất kỳ mục đích nào 
khác ngoài việc chuyên chở Nông sản; 

(c) không sử dụng sọt Crates cho mục đích dự trữ hoặc bày biện; 

(d) thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo quản các sọt Crates và bảo vệ chống lại 
các hành vi trộm cắp và phá hoại; 

(e) Không vận chuyển các sọt Crates (hoặc cho phép các sọt được vận chuyển) ra bên 
ngoài Bang phía Tây Úc; 

(f) không vận chuyển các sọt Crates (hoặc cho phép các sọt được vận chuyển) đến 
Bang phía Tây Úc ngoài vĩ tuyến 26; 

(g) không thay đổi, giả mạo, sửa đổi, sửa chữa (hoặc cố gắng thay đổi, giả mạo, sửa 
đổi hoặc sửa chữa) các sọt Crates mà không có sự đồng ý bằng văn bản của 
Unicrate; 

(h) không thay đổi, xóa, hủy hoại, hoặc che bất kỳ nhãn dán, logo hoặc nhãn hiệu nào 
trên sọt Crates, mang tên Unicrate, hoặc bất kỳ nhãn hiệu hoặc tên thương mại nào 
được sử dụng có liên quan đến sọt Crates; và 

(i) không bán, cầm cố, nhượng quyền, chuyển nhượng, hoặc giao dịch các sọt Crates 
theo cách không phù hợp với các quyền và lợi ích của Unicrate. 

Hủy đơn hàng 
23. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa các bên, Khách hàng không được hủy 

đơn hàng (hoặc bất kỳ phần nào của đơn hàng) nếu Khách hàng không thanh toán cho 
Unicrate (theo quyết định riêng của Unicrate) bất kỳ và tất cả các chi phí phát sinh của 
Unicrate liên quan đến đơn hàng đã hủy (hoặc hủy một phần của đơn đặt hàng) cho đến 
ngày hủy và kể cả ngày hủy. 

24. Mặc dù có bất kỳ quyền nào khác, nhưng theo Thỏa thuận này, Unicrate có thể hủy bất 
kỳ đơn đặt hàng hoặc giao bất kỳ đơn hàng cung ứng sọt Crates nào, bằng cách gửi 
thông báo bằng văn bản cho Khách hàng nếu Khách hàng: 

(a) mặc định việc thanh toán bất kỳ hóa đơn nào trước hạn thanh toán; 

(b) thanh lý hoặc, trong trường hợp Khách hàng là một cá nhân, bị phá sản; hoặc là 

(c) vi phạm một điều khoản thiết yếu của Thỏa thuận này. 

25. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Unicrate không chịu trách nhiệm cho bất 
kỳ tổn thất nào từ Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào như là một phần trong việc 
Unicrate sử dụng các quyền của mình theo khoản 24. 

Hủy bỏ điều khoản tín dụng 
26. Unicrate có quyền rút tín dụng bất cứ lúc nào sau khi thông báo bằng văn bản trong vòng 

48 giờ. 
27. Mặc dù theo điều khoản 26, nếu Khách hàng mặc định thanh toán bất kỳ khoản đến hạn 

cho Unicrate theo Thỏa thuận này và không xử lý điều khoản mặc định đó trong vòng 
bảy (7) ngày sau khi được thông báo về việc đó, Unicrate có thể chấm dứt Thỏa thuận 
này (có hiệu lực ngay lập tức) khi có thông báo cho Khách hàng. 

28. Khi rút tín dụng theo khoản 26 hoặc khi chấm dứt Thỏa thuận này theo khoản 27, tất cả 
các khoản nợ mà Khách hàng chịu sẽ phải trả ngay lập tức và phải trả cho Unicrate. 

29. Để tránh nghi ngờ, việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến: 

(a) quyền lợi của bất kỳ bên nào nợ tiền dưới đây tại thời điểm chấm dứt việc nhận số 
tiền đó theo quy định tại đây; và 

(b) các quyền và/hoặc nghĩa vụ theo Thỏa thuận này mà theo bản chất vốn dĩ tồn tại 
nhằm chấm dứt Thỏa thuận này. 

Giao hàng   
30. Khách hàng sẽ phải thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc giao hàng, bao gồm 

cước vận chuyển, bảo hiểm, phân phối và các chi phí khác. 
31. Khách hàng phải công nhận và chấp nhận rằng mọi giao hàng hoặc cung ứng Crates do 

Unicrate cung cấp chỉ là ước tính và Unicrate sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn 
thất nào của Khách hàng do bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng hoặc không 
giao hàng Crates. 

32. Chỉ giao hàng trong giờ làm việc bình thường từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 5 giờ sáng đến 
5 giờ chiều (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản).  

33. Giao hàng được quy định thực hiện vào giai đoạn đầu của: 
(a) việc Khách hàng thu thập Crates từ Unicrate hoặc bất kỳ bên thứ ba nào thay mặt 

cho Khách hàng; 
(b) thời điểm chất hàng Crates tại các cơ sở Unicrate nhằm mục đích giao hàng cho 

Khách hàng.  
34. Unicrate có quyền tính phí hợp lý cho việc lưu trữ và/hoặc phí giao hàng ngược lại trong 

trường hợp Khách hàng không hoặc không thể chấp nhận việc giao các sọt Crates. 
35. Khách hàng chấp nhận rằng Unicrate có thể giao Crates theo từng đợt và có thể yêu cầu 

thanh toán cho từng đợt riêng biệt theo các điều khoản và điều kiện này.   
36. Khách hàng công nhận và chấp nhận rằng không được miễn trừ khỏi bất kỳ nghĩa vụ 

nào phát sinh theo các điều khoản và điều kiện này vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc 
giao hàng hoặc không giao hàng Crates. 

Hoàn trả 
37. Đối với các sọt Crates được bán theo Thỏa thuận này, Khách hàng phải kiểm tra các sọt 

ngay khi giao hàng và trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày kiểm tra phải đưa ra thông báo 
cho Unicrate, về bất kỳ khiếu nại nào về việc các sọt Crates đó không phù hợp với Thỏa 
thuận này. Nếu Khách hàng không thông báo, sau đó trong phạm vi được pháp luật cho 
phép, các sọt Crates phải được coi là đã được Khách hàng chấp nhận và Khách hàng 
phải thanh toán cho các sọt hàng theo các điều khoản và điều kiện này. 

38. Trường hợp Crates đã được Unicrate bán theo Thỏa thuận này, Khách hàng không thể 
trả lại Crates cho Unicrate mà không có thỏa thuận bằng văn bản của Unicrate.  

39. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng mọi khoản hoàn trả các sọt Crates đã mua sẽ 
phải chịu phí xử lý và quản lý bằng mười (10) phần trăm giá mua các sọt Crates bị trả lại. 

40. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách hàng phải thanh toán tất cả các chi phí 
liên quan đến việc trả lại bất kỳ đợt sọt Crates nào (kể cả trả cho Unicrate hoặc từ 
Unicrate trả cho Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào) bao gồm cả phí giao hàng và 
xử lý. Các sọt được trả lại cho Unicrate phải được đóng gói và bọc đúng cách và phải 
bao gồm tất cả các bao bì và tài liệu gốc (nếu có). Unicrate không chịu trách nhiệm cho 
bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào xảy ra đối với bất kỳ hàng Crates nào trong quá trình 
hoàn trả. 

Rủi ro 

41. Rủi ro thiệt hại hoặc mất mát của các sọt Crates chuyển đến Khách hàng khi giao hàng 
và Khách hàng phải bảo đảm nguyên vẹn cho các sọt Crates trong khi hoặc trước khi 
giao hàng. 

42. Nếu bất kỳ sọt nào bị hư hỏng, bị phá hủy hoặc bị đánh cắp sau khi giao hàng, Unicrate 
có quyền nhận tất cả số tiền bảo hiểm phải trả cho các sọt hàng. Việc Unicrate trình bày 
các điều khoản và điều kiện này là bằng chứng đầy đủ về các quyền của Unicrate trong 



Trang 2 / 3 

việc nhận số tiền bảo hiểm mà không cần bất kỳ người nào giao dịch với Unicrate điều 
tra thêm. 

43. Nếu Khách hàng yêu cầu chuyển các sọt Crates đến một địa điểm không được giám sát 
hoặc để bên ngoài, Khách hàng phải thừa nhận rằng Unicrate sẽ giao đúng theo yêu cầu 
có rủi ro cho Khách hàng.  

Bảo lưu quyền sở hữu 
44. Quyền sở hữu không chuyển cho Khách hàng cho đến khi Khách hàng đã thanh toán 

đầy đủ cho các sọt hàng và hơn nữa, cho đến khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ tất 
cả các khoản tiền khác mà Khách hàng phải thanh toán cho Unicrate (cho dù có liên 
quan đến khoản phải trả theo một hợp đồng cụ thể hay trên bất kỳ tài khoản nào khác). 

45. Mặc dù Khách hàng chưa thanh toán cho các sọt hàng được cung cấp đầy đủ bất cứ lúc 
nào, nhưng Khách hàng phải đồng ý rằng tài sản và quyền sở hữu các sọt Crates sẽ 
không thuộc về Khách hàng và Unicrate giữ lại quyền sở hữu hợp pháp và công bằng 
đối với các sọt hàng được cung cấp và chưa được bán. 

46. Bất kể điều khoản 44 và 45, Khách hàng phải công nhận rằng các sọt hàng được cung 
cấp khi thuê là và sẽ vẫn là tài sản tuyệt đối của Unicrate. 

47. Cho đến khi thanh toán đầy đủ cho Unicrate và tại mọi thời điểm mà các sọt Crates gặp 
rủi ro của Khách hàng, Khách hàng sẽ giữ các sọt hàng trong khả năng ủy thác của 
Unicrate và đồng ý giữ các sọt Crates theo cách mà vốn là tài sản của Unicrate và sẽ 
không trộn lẫn các sọt Crates với các hàng hóa tương tự khác.   

48. Ngoại trừ Crates được cung cấp khi cho thuê, Khách hàng sẽ có quyền bán Crates trong 
quá trình kinh doanh thông thường, nhưng cho đến khi thanh toán đầy đủ đợt hàng 
Crates cho Unicrate, Khách hàng sẽ bán dưới vai trò là đại lý và đại diện cho Unicrate và 
lợi nhuận thu được từ việc bán Crates sẽ được Khách hàng nắm giữ dưới sự tin tưởng 
hoàn toàn của Unicrate. 

49. Khoản nợ của Khách hàng đối với Unicrate, dù là toàn bộ hay một phần, sẽ không được 
miễn trừ theo khoản 48 dưới đây trừ khi và cho đến khi các khoản tiền được ủy thác 
chuyển đến Unicrate. 

50. Khách hàng đồng ý rằng trong khi tài sản và quyền sở hữu các Crates vẫn thuộc về 
Unicrate, với thông báo trước cho Khách hàng Unicrate có quyền can thiệp và gửi vào 
bất kỳ cơ sở nào mà Khách hàng nắm giữ (hoặc bất kỳ người nhận, người nhận và 
người quản lý, quản trị viên, người thanh lý hoặc người ủy thác nào trong vấn đề phá 
sản của Khách hàng) để kiểm tra các sọt Crates của Unicrate và để lấy lại các sọt Crates 
vốn có thể thuộc quyền sở hữu, quyền giám sát hoặc kiểm soát của Khách hàng khi 
thanh toán quá hạn.  

51. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về giá cả và chi phí hợp lý của Unicrate trong việc thực 
hiện các quyền của mình theo khoản 50. Những cơ sở nơi Unicrate thực hiện bất kỳ 
quyền lợi để can thiệp vào, thì việc đó sẽ không làm phát sinh bất kỳ hành động xâm 
phạm hoặc hành động tương tự nào đối với Khách hàng trong việc chống lại Unicrate, 
cũng như nhân viên, công chức hoặc đại lý của công ty. 

52. Khách hàng đồng ý rằng nơi mà các sọt Crates đã bị chiếm lại quyền sở hữu của 
Unicrate, Unicrate có quyền tuyệt đối bán hoặc xử lý các sọt Crates, và nếu cần, có 
quyền bán các sọt Crates với nhãn hiệu hoặc tên của Khách hàng trên các sọt đó và 
Khách hàng phải cấp phép cho Unicrate trong mọi việc cần thiết để bán sọt hàng có tên 
hoặc nhãn hiệu của Khách hàng. 

53. Để tránh nghi ngờ, lợi ích của Unicrate sẽ hợp thành quyền lợi bảo mật tiền-mua theo 
Đạo luật bảo mật tài sản cá nhân PPSA. 

Crates bị mất, hư hỏng, hoặc bị phá hủy 
54. Nếu bất kỳ sọt Crates nào được cung ứng khi thuê bị mất, bị hư hỏng hoặc bị phá hủy 

trong khi thuộc quyền sở hữu, quyền giám sát hoặc quyền kiểm soát của Khách hàng, 
thì Khách hàng phải đồng ý bồi thường cho Unicrate đối với bất kỳ sọt Crates nào như 
vậy và đồng ý trả cho Unicrate giá trị hiện tại của các sọt ngay lập tức theo yêu cầu. 

55. Khách hàng đồng ý tiếp tục trả phí thuê theo Thỏa thuận này cho đến khi Khách hàng 
thực hiện thanh toán theo quy định tại khoản 54. 

56. Theo quan điểm hợp lý của Unicrate, nếu bất kỳ Crates nào được trả lại cho Unicrate 
theo điều khoản 17 đều bị ô nhiễm, bị bẩn, bị phá hoại, bị hư hỏng hoặc không sử dụng 
được nữa, thì Khách hàng đồng ý bồi thường cho Unicrate về bất kỳ thiệt hại nào như 
vậy và phải trả cho Unicrate các chi phí làm sạch, sửa chữa hoặc thay thế các sọt Crates 
trong Toàn quyền quyết định của Unicrate. Với mục đích rõ ràng, khoản bồi thường này 
áp dụng cho tất cả các khoản chi phí và giá cả liên quan đến việc sửa chữa và/hoặc xử 
lý các thùng bị hư hỏng và/hoặc bị phá hủy, bao gồm chi phí vận chuyển và xử lý, nhưng 
không giới hạn. 

Bảo mật/Chi phí 
57. Khách hàng tính phí với Unicrate cho tất cả tài sản và lợi ích của mình đối với bất kỳ tài 

sản thực nào, dù được giữ theo quyền riêng của mình hoặc với tư cách là người được 
ủy thác, ở hiện tại và trong tương lai Khách hàng sở hữu số tiền nợ của mình dưới đây 
cho đến khi được miễn trừ. 

58. Khách hàng tính phí với Unicrate cho tất cả tài sản và lợi ích của mình đối với bất kỳ tài 
sản thực nào, dù được giữ theo quyền riêng của mình hoặc với tư cách là người được 
ủy thác, ở hiện tại và trong tương lai Khách hàng sở hữu số tiền nợ của mình dưới đây 
cho đến khi được miễn trừ. 

59. Thỉnh thoảng, Khách hàng bổ nhiệm thư ký công ty Unicrate làm luật sư hợp pháp nhằm 
thi hành dưới danh nghĩa của Khách hàng và hành động của Khách hàng, và chuyển 
nhượng bất kỳ khoản thế chấp bất động sản, hóa đơn bán hàng hoặc chấp thuận cho 
bất kỳ sự giả mạo nào mà Unicrate có thể chọn để giam giữ tài sản thực Khách hàng 
vốn sở hữu tại bất kỳ Văn phòng quyền sở hữu đất đai ở bất kỳ tiểu bang hoặc lãnh thổ 
nào của Úc, mặc dù Khách hàng có thể không mặc định thực hiện nghĩa vụ của mình 
dưới đây khi có thông báo bằng văn bản và yêu cầu cho Khách hàng (trong trường hợp 
Khách hàng không mặc định thực hiện nghĩa vụ của mình dưới đây). 

60. Trường hợp trước đó Khách hàng đã ký thỏa thuận với Unicrate trong đó Khách hàng đã 
cấp một khoản phí, thế chấp hoặc quyền lợi bảo mật khác (bao gồm cả quyền lợi bảo 
mật như được định nghĩa trong Đạo luật Bảo mật Tài sản Cá nhân 2009 (PPSA)) hoặc 
đối với bất động sản hay tài sản cá nhân, các khoản phí, thế chấp hoặc quyền lợi bảo 
mật khác và các điều khoản trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra các quyền, quyền hạn hoặc 
nghĩa vụ liên quan sẽ tiếp tục và tồn tại với các nghĩa vụ và quyền lợi bảo mật được đề 
cập trong Thỏa thuận này và sẽ bảo mật mọi khoản nợ và nghĩa vụ của Khách hàng theo 
Thỏa thuận này. Tại cuộc bầu cử của mình và khi có thông báo bằng văn bản, Unicrate 
có thể thay đổi các điều khoản về các khoản phí, thế chấp hoặc bảo mật khác trước đó 
để phản ánh các điều khoản trong tài liệu này. 

Bồi thường 
61. Khách hàng đồng ý bồi thường cho Unicrate và bồi thường cho Unicrate đối với mọi 

khiếu nại phát sinh ngoài các vấn đề về sọt Crates được cung cấp theo Thỏa thuận này. 
Khoản bồi thường này bao gồm mọi khoản phí và chi phí pháp lý mà Unicrate phải chịu 
khi thực thi các quyền của mình, trên cơ sở bồi thường. 

Cung cấp thêm thông tin 
62. Khách hàng cam kết tuân thủ mọi yêu cầu bằng văn bản hợp lý của Unicrate trong việc 

cung cấp thêm thông tin nhằm mục đích đánh giá tín dụng của Khách hàng, bao gồm cả 
đơn xin cấp tín dụng được cập nhật. 

63. Nếu Khách hàng là một tập đoàn (ngoại trừ một công ty trong danh sách công khai), họ 
phải thông báo cho Unicrate về bất kỳ thay đổi nào đối với cấu trúc công ty của mình (ví 
dụ: thay đổi giám đốc, cổ đông hoặc hiến pháp của công ty). Trong trường hợp thay đổi 
giám đốc hoặc cổ đông, Unicrate có thể yêu cầu những người bảo lãnh mới ký cam kết 
và bồi thường. 

Tập đoàn 
64. Nếu Khách hàng là một tập đoàn, Khách hàng đảm bảo rằng tất cả các giám đốc của 

mình đã ký Thỏa thuận này và tất cả các giám đốc của Tập đoàn có thể phải tham gia ký 
cam kết và bồi thường với Unicrate liên quan đến nghĩa vụ của Khách hàng đối với 
Unicrate. 

Năng lực ủy thác 
65. Nếu Khách hàng là người được ủy thác (dù được tiết lộ cho Unicrate hay không), Khách 

hàng sẽ phải bảo đảm với Unicrate rằng: 
(a) Khách hàng tham gia Thỏa thuận này với cả tư cách là người được ủy thác và tư 

cách cá nhân; 

(b) Khách hàng có quyền được bồi thường hợp lý ngoài tài sản ủy thác; 
(c) Khách hàng có quyền dưới sự ủy thác để ký Thỏa thuận này; và 
(d) Khách hàng sẽ không được chối bỏ trách nhiệm của một người ủy thác hoặc chỉ 

định bất kỳ người ủy thác mới hoặc bổ sung mà không có sự tham mưu của 
Unicrate. 

66. Khách hàng phải cung cấp cho Unicrate một bản sao chứng thực người ủy thác theo yêu 
cầu. 

Quan hệ đối tác 
67. Nếu Khách hàng tham gia Thỏa thuận này với tư cách là đối tác, Khách hàng đảm bảo 

rằng tất cả các đối tác đã ký Thỏa thuận này và tất cả các đối tác có thể phải tham gia ký 
cam kết và bồi thường với Unicrate liên quan đến nghĩa vụ của Khách hàng đối với 
Unicrate. 

68. Nếu Khách hàng là đối tác, thì không được thay đổi quan hệ đối tác (ví dụ: thêm hoặc 
loại bỏ đối tác hoặc thay đổi thỏa thuận hợp tác) mà không thông báo cho Unicrate. 
Trong trường hợp thay đổi đối tác, Unicrate có thể yêu cầu những người bảo lãnh mới ký 
cam kết và bồi thường. 

Vỡ nợ 
69. Nếu Khách hàng mất khả năng thanh toán, Khách hàng vẫn chịu trách nhiệm thanh toán 

tất cả các khoản nợ phát sinh dưới đây theo Thỏa thuận này. Khách hàng vẫn chịu trách 
nhiệm theo Thỏa thuận này ngay cả khi Unicrate nhận được cổ tức hoặc thanh toán do 
Khách hàng mất khả năng thanh toán. 

Khước từ 
70. Việc khước từ bất kỳ điều khoản hoặc vi phạm Thỏa thuận này của Unicrate phải được 

thông báo bởi một nhân viên có thẩm quyền của Unicrate bằng văn bản. Việc khước từ 
bất kỳ điều khoản hoặc vi phạm Thỏa thuận này của Khách hàng phải được thông báo 
bởi một nhân viên có thẩm quyền của Khách hàng bằng văn bản. 

71. Khách hàng khước từ các quyền của mình theo đạo luật PPSA (trừ khi có thỏa thuận 
khác bằng văn bản giữa Unicrate và Khách hàng), bao gồm việc nhận thông báo về bất 
kỳ tuyên bố xác minh nào theo mục 157(1) và 157(3) . 

Chi phí 
72. Khách hàng phải thanh toán chi phí pháp lý, kế toán và kinh doanh của riêng mình và tất 

cả các chi phí phát sinh của Unicrate liên quan đến bất kỳ điều khoản mặc định nào của 
Khách hàng theo Thỏa thuận này. Khách hàng cũng phải thanh toán cho tất cả các 
nhiệm vụ đóng dấu và các khoản thuế khác phải trả theo Thỏa thuận này (nếu có). 

73. Khách hàng sẽ thanh toán các chi phí và giải ngân của Unicrate trong khi thực hiện bất 
kỳ hoạt động phục hồi nào hoặc bất kỳ khiếu nại hoặc biện pháp khắc phục nào khác đối 
với Khách hàng, bao gồm chi phí thu hồi, phí thu nợ và chi phí pháp lý trên cơ sở bồi 
thường.   

74. Theo các điều khoản 75 và 76, các khoản thanh toán từ hoặc thay mặt cho Khách hàng 
sẽ được Unicrate áp dụng như sau. 
(a) Thứ nhất, trong việc thanh toán bất kỳ và tất cả các chi phí thu hồi và chi phí pháp 

lý theo các điều 51 và 73. 
(b) Thứ hai, trong việc thanh toán bất kỳ khoản lãi phát sinh nào theo khoản 80. 
(c) Thứ ba, trong việc thanh toán (các) hóa đơn chưa thanh toán. 

75. Trong trường hợp Unicrate tìm cách thi hành lợi ích bảo mật tiền mua theo đạo luật 
PPSA đối với tài sản thế chấp hoặc tiền thu được (các điều khoản này phù hợp với các 
điều khoản được quy định trong PPSA), các khoản thanh toán nhận được từ Khách hàng 
sẽ được phân bổ theo quyết định tuyệt đối và không bị ràng buộc của Unicrate , nhằm 
quy kết số dư nợ chưa trả cho nghĩa vụ tiền mua đối với tài sản thế chấp và/hoặc tiền 
mà Unicrate tìm cách thực thi lợi ích bảo mật tiền mua của mình ở mức độ lớn nhất có 
thể.  

76. Trong phạm vi các khoản thanh toán đã được Unicrate phân bổ vào hóa đơn trong hồ sơ 
kinh doanh của mình, Unicrate có thể tùy ý phân bổ và/hoặc truy thu lại các khoản thanh 
toán theo bất kỳ cách nào tùy thuộc vào quyết định tuyệt đối của Unicrate, kể cả theo 
cách thức không phù hợp với điều khoản 74 ở đây. 

77. Các khoản thanh toán được phân bổ (và/hoặc phân bổ lại) theo khoản 74 và/hoặc 75 sẽ 
được xử lý như thể chúng được phân bổ (và/hoặc phân bổ lại) theo cách được quy định 
bởi Unicrate vào ngày nhận thanh toán. 

Thuế và nghĩa vụ 
78. Khách hàng phải trả Thuế hàng hóa và dịch vụ GST cho bất kỳ nguồn cung ứng phải 

chịu thuế nào do Unicrate cung ứng cho Khách hàng theo Thỏa thuận này. Việc thanh 
toán thuế hàng hóa và dịch vụ GST nằm ngoài bất kỳ khoản nào khác mà Khách hàng 
phải trả cho nguồn cung chịu thuế.  

79. Nếu do: 
(a) bất kỳ luật pháp nào được áp dụng cho đối tượng của Thỏa thuận này; hoặc là 
(b) bất kỳ thay đổi nào về luật pháp hoặc sự giải thích bởi một tòa án có thẩm quyền tài 

phán hoặc bởi bất kỳ cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý; 
thì Unicrate phải chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế, nghĩa vụ, thuế tiêu thụ 
đặc biệt hoặc tiền thuế bất kỳ đối với các khoản tiền nhận được từ Khách hàng, sau đó 
Khách hàng phải thanh toán cho Unicrate khoản tiền bổ sung này trong vòng 48 giờ theo 
yêu cầu bằng văn bản. 

Lãi suất 
80. Lãi suất cho bất kỳ khoản nợ tồn đọng là cố địnhmười lăm (15) phần trăm mỗi năm. 
Điều khoản bù trừ 
81. Tất cả các khoản thanh toán mà Khách hàng phải trả theo Thỏa thuận này sẽ được thực 

hiện miễn trừ phí bù trừ, hoặc phản đối và không được khấu trừ hoặc từ chối, trừ khi 
Unicrate và Khách hàng đồng ý bằng văn bản.   

82. Bất kỳ khoản tiền nào mà Unicrate phải chịu theo thời gian có thể được khấu trừ từ bất 
kỳ khoản nào có thể là hoặc có thể Unicrate phải trả cho Khách hàng. 

Điều khoản khác 
83. Unicrate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra ảnh hưởng đến Khách 

hàng vì lý do đình công, sửa chữa máy móc, hỏa hoạn, bạo loạn, chiến tranh, cấm vận, 
bạo động dân sự, thiếu hụt Unicrate, sự cố nhà máy hoặc sự cố kỹ thuật, hoạt động tôn 
giáo hoặc bất kỳ hoạt động nào khác ngoài tầm kiểm soát của Unicrate. 

84. Liên quan đến việc cung ứng sọt Crates, trong phạm vi được pháp luật cho phép, trách 
nhiệm pháp lý của Unicrate được giới hạn ở: 
(a) việc thay thế các sọt Crates hoặc cung cấp các loại tương tự; 
(b) việc sửa chữa các sọt Crates; 
(c) cung cấp chi phí cho việc thay thế các sọt Crates; 
(d) cung cấp chi phí cho việc sửa chữa các sọt Crates; 

85. Unicrate không chịu trách nhiệm về tổn thất lợi nhuận, tổn thất kinh tế hoặc tài chính, 
thiệt hại, mất mát do mất mát, mất đi cơ hội hoặc lợi ích, mất đi quyền lợi hoặc bất kỳ tổn 
thất gián tiếp nào khác mà Khách hàng phải chịu do việc cung ứng Crates theo Thỏa 
thuận này. 

86. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Unicrate có thể cấp phép, chuyển nhượng, chuyển đổi 
và/hoặc làm mới tất cả hoặc bất kỳ phần nào thuộc quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình 
theo Thỏa thuận này khi có thông báo cho Khách hàng. 

87. Theo yêu cầu của Unicrate, Khách hàng sẽ thực thi các tài liệu và thực hiện các hành 
động tiếp theo được yêu cầu đối với Unicrate để đăng ký quyền lợi bảo mật do Khách 
hàng cấp theo PPSA. 

88. Khách hàng đồng ý chấp nhận dịch vụ của bất kỳ tài liệu nào vốn được yêu cầu phục vụ, 
bao gồm mọi thông báo trong thỏa thuận này hoặc theo đạo luật PPSA hoặc bất kỳ quy 
trình xử lý nào, qua bài đăng trả trước tại bất kỳ địa chỉ nào được chỉ định trong ứng 
dụng này hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác sau đó được Khách hàng thông báo cho Unicrate 
hoặc đại diện ủy quyền của khách hàng.  

89. Khách hàng đồng ý thêm rằng khi Unicrate có các quyền ngoài những quyền thuộc phần 
4 của đạo luật PPSA, các quyền đó sẽ tiếp tục được áp dụng. 

90. Khách hàng không thể từ chối cấp cho Unicrate quyền can thiệp vào tài sản hoặc các cơ 
sở của Khách hàng, với thông báo và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách 
hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, nếu Unicrate có lý do thực hiện bất kỳ quyền nào của 
họ theo mục 123 và/hoặc 128 của đạo luật PPSA và Khách hàng sẽ phải bồi thường hợp 
lý cho Unicrate khỏi mọi khiếu nại từ bất kỳ bên thứ ba nào do việc thực hiện các quyền 
đó.  
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91. Không phải bất cứ điều gì trong Thỏa thuận này bắt buộc phải được đọc hoặc áp dụng 
nhằm loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi hoặc có tác động đến việc loại trừ, hạn chế hoặc 
sửa đổi các áp dụng liên quan đến việc cung ứng bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào 
theo Thỏa thuận của tất cả hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Đạo luật Cạnh tranh và 
Tiêu dùng 2010 hoặc bất kỳ luật pháp nào của Nhà nước hoặc Liên bang mà theo luật 
không thể bị loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi. 

Thanh toán hợp đồng 
92. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này không có hiệu lực theo các điều khoản 

tương ứng, thì các điều khoản khác tự duy trì sẽ tiếp tục được thực thi theo các điều 
khoản đó. 

93. Nếu bất kỳ phần nào trong Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thực thi, phần 
đó sẽ bị xóa và phần còn lại của Thỏa thuận vẫn có hiệu lực. 

Thay đổi thỏa thuận 
94. Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện này có thể được thay đổi, bổ sung 

hoặc sửa đổi bởi một nhân viên có thẩm quyền của Unicrate bất cứ lúc nào và có thông 
báo bằng văn bản cho Khách hàng. Khách hàng sẽ có mười bốn (14) ngày để chấp nhận 
(các) thay đổi, các lỗi mà các thay đổi gây ra có thể được chấp nhận bởi Unicrate. 

95. Nếu Khách hàng không đồng ý với (các) thay đổi do Unicrate đề xuất, họ phải thông báo 
bằng văn bản cho Unicrate biết trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ khi nhận được 
thông báo bằng văn bản rằng họ không đồng ý với (các) thay đổi. Unicrate và/hoặc 
Khách hàng sau đó sẽ được tùy ý đình chỉ/rút các cơ sở tín dụng nếu không đạt được 
thỏa thuận nào giữa các bên liên quan về (các) thay đổi được đề xuất. Trong thông báo 
vắng mặt từ Khách hàng, các điều khoản và điều kiện giao dịch khác nhau có thể vẫn 
được chấp nhận. Lỗi văn thư (như lỗi chính tả hoặc lỗi ngữ pháp) có thể sửa mà không 
cần thông báo.  

96. Bất kỳ đề xuất thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện này của Khách hàng phải 
được yêu cầu bằng văn bản. Unicrate có thể từ chối bất kỳ yêu cầu như vậy mà không 
cần cung cấp lý do bằng miệng hoặc bằng văn bản. 

97. Các thay đổi do Khách hàng yêu cầu sẽ chỉ ràng buộc với Unicrate nếu được thông qưa 
bằng văn bản.  

Chấp thuận đăng ký 
98. Khách hàng đồng ý với Unicrate ghi lại các chi tiết của Thỏa thuận này trên Sổ đăng ký 

bảo mật tài sản cá nhân và đồng ý thực hiện tất cả những điều cần thiết và hợp lý theo 
yêu cầu của Unicrate để thực hiện đăng ký đó. 

99. Khách hàng khước từ mọi quyền lợi hoặc quyền hạn được nhận thông báo về việc đăng 
ký bất kỳ quyền lợi bảo mật nào được đề cập trong Sổ đăng ký bảo mật tài sản cá nhân. 

Quyền hạn pháp lý 
100. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp 

của Tây Úc và luật pháp của Khối thịnh vượng chung Úc có hiệu lực ở Tây Úc. 
101. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng mọi hợp đồng cung ứng Crates giữa Unicrate và 

Khách hàng được lập tại địa chỉ của Unicrate. 
102. Các bên tham gia thỏa thuận này đệ trình lên cơ quan pháp lý không độc quyền của các 

tòa án Tây Úc, các tòa án liên bang liên quan và tòa án có thẩm quyền để nhận các 
kháng cáo từ các tòa án đó. 

Toàn bộ thỏa thuận 
103. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ Thỏa thuận giữa các bên liên quan theo bất kỳ cách 

nào đối với vấn đề của mỗi bên trừ khi Unicrate và Khách hàng đồng ý bằng văn bản. 
Tất cả các cuộc đàm phán, hiểu biết, đại diện, bảo hành, ghi nhớ hoặc cam kết trước 
đây về vấn đề trong Thỏa thuận này được hợp nhất trong Thỏa thuận này và không có 
hiệu lực.  Không có lời giải thích bằng miệng hoặc thông tin do một bên cung cấp cho 
bên khác ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc giải thích của Thỏa thuận này hoặc cấu thành bất 
kỳ thỏa thuận thế chấp, bảo hành hoặc hiểu biết nào. 

104. Bên cạnh điều khoản ở đoạn trước, trong trường hợp có hợp đồng tín dụng bằng văn 
bản (Thỏa thuận gốc) tồn tại giữa Khách hàng và Unicrate, các điều khoản và Thỏa 
thuận này sẽ tạo thành một bản thay đổi của Thỏa thuận gốc, theo đó các điều khoản 
của Thỏa thuận gốc bị xóa bỏ và được thay thế bằng các điều khoản trong tài liệu này, 
trừ khi các điều khoản của Thỏa thuận gốc được bảo lưu rõ ràng hoặc ngầm định bởi 
các điều khoản trong tài liệu này trong trường hợp chúng sẽ cùng tồn tại với các điều 
khoản trong tài liệu này, và trong phạm vi của bất kỳ sự không nhất quán nào, các điều 
khoản này sẽ được áp dụng. 

105. Để tránh nghi ngờ, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng các điều khoản này sẽ chiếm ưu thế 
và Unicrate sẽ không bị ràng buộc bởi, bất kỳ điều kiện nào (rõ ràng hay ngụ ý) được 
Khách hàng thêm hoặc cung cấp, cho dù theo sự sắp đặt hay cách khác hay không, trừ 
khi có thỏa thuận khác bằng văn bản bởi Unicrate 

Đạo luật bảo mật 
106. Khách hàng đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố Quyền bảo mật theo Đạo luật bảo 

mật năm 1988 (được sửa đổi bởi Đạo luật sửa đổi quyền bảo mật (tăng cường bảo vệ 
quyền riêng tư) năm 2012 có trong tài liệu này. 

 

 


