Quanh Vụ Đặt Tiền Tỷ, Mãi Không Nhận Được Xe Kia Sorento
Tr? tr??c 100% giá tr? chi?c xe Kia Sorento t?i ??i lý Kia Hà ?ông, nh?ng anh Trung
và nhi?u khách hàng khác t? ?ã b? ông ch? c?a showroom ch?a ch?u giao xe.
Không ch? khách hàng t? ??i lý l?a ti?n mà ngay c? nhà Thaco Tr??ng H?i c?ng cho
bi?t ?ang b? ??i lý này n? 21 t? ??ng.
Ph?n ánh v?i BizLIVE, anh Ngô V?n Trung Giám ??c Công ty TNHH Th??ng m?i và D?ch
v? M? Long (Hà ?ông, Hà N?i) cho bi?t, công ty c?a anh thanh toán ti?n mua xe ô tô Kia
Sorento c?a ??i lý Kia Hà ?ông nh?ng quá th?i h?n giao xe mà không h? nh?n ???c xe nh?
cam k?t th?a thu?n.
Theo anh bi?t, Kia Hà ?ông là showroom thu?c CTCP T?p ?oàn ô tô Hoàng Gia ho?t ??ng
chính trong ngành kinh doanh buôn bán ôtô và d?ch v? ph? tùng ô tô, có tr? s? chính t?i t?
9, qu?n Hà ?ông, Hà N?i.
Anh Trung cho bi?t anh ?ã chuy?n 900 tri?u ??ng - 100% giá tr? chi?c xe trên h?p ??ng
mua bán c?a chi?c Kia Sorento cho bên ??i di?n Kia Hà ?ông là CTCP T?p ?oàn ôtô
Hoàng Gia.

Tr? ti?n, ch?a nh?n ???c xe

Các l?n thanh toán ti?n cho CTCP T?p ?oàn ô tô Hoàng Gia c?a anh Trung.
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Theo ph?n ánh c?a anh Trung r?ng ?ã chuy?n ti?n thành 3 l?n: 1 l?n 100 tri?u ??ng, 1 l?n
200 tri?u ??ng. ??n khi Showroom m?i anh Trung ra xem xe, lái th?, anh ?ã ??a s? ti?n còn
l?i cho ??i lý. Tuy nhiên, do anh Trung có nói v?i ??i lý tr??c là mu?n ??i lý làm ??ng ký xe
cho nh?ng bên ??i lý nói là v?n thi?u m?t s? gi?y t? ?ang ch? g?i ra nên anh ?ã ra v? và
ti?p t?c ch? ??i.
Theo cam k?t trên h?p ??ng gi?a công ty M? Long và Kia Hà ?ông, th?i gian giao xe trong
?i?u III - Giao nh?n và b?o hành là vào ngày 20/12/2016. Nh?ng ??n ngày cam k?t, anh
Trung v?n ch?a nh?n ???c chi?c xe Kia Sorento nh? trong h?p ??ng. Bên CTCP T?p ?oàn
ô tô Hoàng Gia ti?p t?c ký b?n cam k?t giao xe ??n ngày 10/1/2017 và còn h?a n?u không
nh?n ???c xe s? thanh lý h?p ??ng.
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B?n cam k?t h?p ??ng c?a bên bán xe - Công ty CP T?p ?oàn ô tô Hoàng Gia
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Tuy nhiên, ??n nay sau nhi?u l?n cam k?t, anh Trung v?n ch?a nh?n ???c chi?c xe Kia
Sorento và c?ng không ???c hoàn ti?n dù ?ã ??n ??i lý r?t nhi?u l?n. "Tôi có g?i ?i?n cho
Giám ??c CTCP t?p ?oàn Hoàng Gia nh?ng ?i?n tho?i không liên l?c ???c. G?i cho Ch?
t?ch H?QT c?ng trong tình tr?ng t??ng t?, ??n tr? s? thì ch? g?p b?o v?".
Trên th?c t?, t??ng h?p c?a anh Trung ? Hà ?ông, Hà N?i không ph?i là tr??ng h?p duy
nh?t b? CTCP T?p ?oàn ô tô Hoàng Gia "bùng ti?n" mà theo anh Trung có nhi?u tr??ng
h?p t??ng t?.

Nhà phân ph?i c?ng t? b? n? ti?n
Theo ??i di?n Thaco Tr??ng H?i, "Ngày 01/01/2016 ông Hu?n - ??i di?n pháp lu?t c?a c?a
công ty Hoàng Gia ?ã ký h?p ??ng làm ??i lý v?i Công ty TNHH MTV Phân ph?i Ô tô Chu
Lai Tr??ng H?i (m?t công ty thành viên c?a Công ty c? ph?n ô tô Tr??ng H?i, g?i t?t là
Công ty PC) v?i n?i dung chính: Công ty Hoàng Gia là ??i lý phân ph?i xe ô tô du l?ch
nhãn hi?u KIA quy?n l?i và ngh?a v? các bên ???c quy ??nh chi ti?t t?i B? h?p ??ng ??i lý.

Trong quá trình làm ??i lý cho công ty PC, k? t? ngày 14/06/2016, công ty Hoàng Gia liên
t?c l?i d?ng chính sách kinh doanh xe du l?ch c?a công ty PC ?? l?p ??n hàng ?? ngh?
Công ty PC cung c?p s? l??ng l?n các lo?i xe ô tô du l?ch cho Công ty Hoàng Gia".
Tính t?i ngày 21/01/2017, công ty PC ?ã giao cho công ty Hoàng Gia 29 xe ?? ph?c v? cho
vi?c tr?ng bày và kinh doanh c?a công ty Hoàng Gia. Tuy nhiên, công ty Hoàng Gia v?n
ch?a hoàn t?t ngh?a v? thanh toán cho công ty PC theo ?úng th?i gian quy ??nh c?a H?p
??ng ??i lý hai bên ?ã ký.
??i di?n công ty PC ?ã làm vi?c v?i ông Hu?n v? vi?c thu h?i 29 xe trên nh?ng ông Hu?n ?ã
không ?áp ?ng thi?n chí c?a công ty PC mà s? d?ng các xe này th? ch?p ?? vay ti?n, sai
v?i nh?ng cam k?t c?a H?p ??ng ??i lý ?ã ký v?i công ty PC. S? vi?c này c?ng ?ã ???c ông
Hu?n xác nh?n vào biên b?n trong cu?c h?p x? lý các t?n ??ng gi?a công ty PC và công ty
Hoàng Gia.
Do ?ó ngày 23/01/2017, công ty PC ?ã ti?n hành ki?m tra th?c t? t?i phòng tr?ng bày xe
c?a công ty Hoàng Gia (Kia Hà ?ông). Tuy nhiên, t?i ?ây ch? còn l?i 3 xe trong phòng
tr?ng bày.
Hi?n t?i, công ty Hoàng Gia ?ang n? công ty PC h?n 21 t? VN?. ?ó là ch?a k? ??n vi?c
công ty Hoàng Gia trong th?i gian qua s? d?ng danh ngh?a là ??i lý Kia Hà ?ông c?a công
ty PC th?c hi?n ho?t ??ng kinh doanh bán hàng và t? ch?c d?ch v? s?a ch?a không ?úng
theo quy ??nh c?a công ty PC làm ?nh h??ng không nh? t?i uy tín c?a công ty PC c?ng
nh? th??ng hi?u xe KIA t?i Vi?t Nam. C?n c? vào các vi ph?m c?a công ty Hoàng Gia ??i
v?i tài s?n c?a công ty PC ngày 24/01/2017, công ty PC ?ã g?i công v?n ??n các c? quan
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pháp lu?t.
V? v?n ?? công ty Hoàng Gia ký h?p ??ng bán xe cho m?t s? khách hàng nh?ng không
giao xe cho khách, ông Bùi Kim Kha, T?ng giám ??c công ty PC cho bi?t: Công ty TNHH
MTV PP Ô tô Du l?ch Chu Lai Tr??ng H?i (công ty PC) là ??n v? phân ph?i các dòng xe du
l?ch Kia t?i th? tr??ng Vi?t Nam. ?? th?c hi?n ho?t ??ng phân ph?i, công ty PC ký k?t H?p
??ng ??i lý v?i các công ty nh?n làm ??i lý bán ô tô; nên m?i quan h? gi?a công ty PC và
công ty Hoàng Gia (??i lý Kia Hà ?ông) là quan h? ??i lý gi?a hai pháp nhân ??c l?p.
"Do ??i lý này c?ng ch?a th?c hi?n ngh?a v? c?a bên mua hàng cho công ty PC nên chúng
tôi c?ng ?ang th?c hi?n các th? t?c ?? ?? ngh? các c? quan có th?m quy?n yêu c?u công ty
Hoàng Gia thanh toán các kho?n n? t?n ??ng này cho công ty PC. Chúng tôi s? ti?p t?c ??
ngh? công ty Hoàng Gia có trách nhi?m gi?i quy?t; ??ng th?i chúng tôi r?t mong khách
hàng cùng ph?i h?p v?i các c? quan ch?c n?ng gi?i quy?t theo quy ??nh pháp lu?t", ông
Kha cho bi?t.
C?n tr?ng khi ch?n ??i lý

Theo lu?t s? Bùi H?ng H?i, công ty Lu?t TNHH SMiC, "khách hàng ?ã th?c hi?n ?úng và
??y ?? ngh?a v? thanh toán theo th?i h?n, ph??ng th?c ???c quy ??nh trong H?p ??ng mua
bán xe ??ng th?i không vi ph?m b?t k? ngh?a v? nào khác, trong khi bên bán là bên ?ã vi
ph?m các ngh?a v? liên quan ??n vi?c giao hàng, c? th? là ?ã ch?m th?c hi?n ngh?a v?
bàn giao xe theo th?a thu?n gi?a hai bên theo H?p ??ng mua bán xe; và khi khách hàng có
yêu c?u và Bên bán c?ng ?ã cam k?t th?i h?n bàn giao xe, tuy nhiên, sau ?ó, bên bán ti?p
t?c không th?c hi?n ngh?a v? này. Do ?ó, trong tr??ng h?p này, ???c xác ??nh Bên bán ?ã
có hành vi vi ph?m h?p ??ng và khách hàng có quy?n yêu c?u h?y b? h?p ??ng mua bán
xe theo quy ??nh t?i Kho?n 1 ?i?u 424 B? lu?t Dân s? 2015".
Khi ?ó, bên bán ph?i hoàn tr? cho khách hàng s? ti?n ?ã nh?n t? khách hàng sau khi tr? ?i
chi phí h?p lý trong vi?c th?c hi?n h?p ??ng mua bán xe (n?u có) (theo Kho?n 2 ?i?u 427
B? lu?t Dân s? 2015). Ngoài ra, tùy theo th?a thu?n t?i H?p ??ng mua bán xe, khách hàng
có th? yêu c?u bên bán b?i th??ng thi?t h?i phát sinh và ph?t vi ph?m do vi?c ch?m th?c
hi?n ngh?a v? bàn giao xe.
Do quan h? gi?a công ty C? ph?n Ô tô Hoàng Gia (Bên Bán) và công ty TNHH MTV V?n
t?i – Giao nh?n – Phân ph?i Ô tô Chu Lai Tr??ng H?i là quan h? gi?a bên bán và Tr??ng
H?i th?c s? là quan h? giao - nh?n ??i lý, thì quan h? này s? ch?u s? ?i?u ch?nh c?a Lu?t
Th??ng m?i 2005.
Nh? v?y, trong tr??ng h?p khách hàng ch?ng minh ???c Tr??ng H?i có l?i d?n ??n hành vi
vi ph?m (giao hàng ch?m) c?a bên bán thì khách hàng có quy?n yêu c?u Tr??ng H?i ch?u
trách nhi?m liên ??i cùng v?i bên bán trong quá trình x? lý hành vi vi ph?m c?a bên bán
theo Kho?n 5 ?i?u 173 Lu?t Th??ng m?i 2005. Còn n?u Tr??ng H?i không có l?i thì khách
hàng không có c?n c? ?? yêu c?u Tr??ng H?i liên ??i ch?u trách nhi?m v? hành vi vi ph?m
c?a bên bán.
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Trong tr??ng h?p Tr??ng H?i ?ã giao xe cho ??i lý nh?ng ??i lý l?i không giao xe cho khách
hàng thì s? khó có th? cho r?ng công ty liên ??i ch?u trách nhi?m v? hành vi c?a Kia Hà
?ông. Dù v?y, v? vi?c l?n này c?ng là m?t bài h?c cho các khách hàng mua ô tô, không
nên thanh toán tr??c ti?n mua xe khi ch?a nh?n ???c xe. ??ng th?i, c?ng nên tìm hi?u rõ v?
h?p ??ng mua bán gi?a hai bên và nên tham kh?o ý ki?n c?a lu?t s? hay các c? quan ch?c
n?ng n?u c?n thi?t.
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