
Điều khoản sử dụng 

Cách truy cập và sử dụng Http://vn.bwlgroup.com và những sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên 

website này là chủ đề của Điều khoản sử dụng này.  

1. Chấp nhận các điều khoản 

Những điều khoản sử dụng này đã được áp dụng nhưng có thể được bổ sung hoặc điều chỉnh 

theo thời gian. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng website. Khi sử dụng 

website này, nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng hiện tại cũng như các điều 

khoản được bổ sung, sửa chữa theo thời gian và đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và chấp 

nhận các điều khoản này.  

2. Quy định quản trị 

Tất cả các vấn đề liên quan đến các điều khoản sử dụng này đều tuân thủ theo pháp luật Việt 

Nam. 

3. Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm 

Những thông tin, tài liệu và dịch vụ trong website được cung cấp theo nguyên tắc “nguyên 

trạng” và “sẵn có”. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của những thông tin, báo 

cáo, nội dung hoặc tài liệu này và không chịu trách nhiệm đối với những thông tin sai sót, 

không đầy đủ và thiếu chính xác. Http://vn.bwlgroup.com sẽ cố gắng nhưng không có nghĩa 

vụ cải tiến hoặc hiệu chỉnh mọi thông tin sai sót, thiếu chính xác đã được đăng tải trên 

website và những thông tin bao gồm thông tin giá cả và hàng hóa có thể thay đổi, điều chỉnh 

và cập nhật mà không cần thông báo. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, ngoại 

trừ trường hợp được quy định cụ thể, chúng tôi từ chối tất cả các trường hợp bảo đảm dưới 

bất kỳ hình thức nào liên quan đến bảo mật tài khoản hoặc tài liệu bị phá hoại, bao gồm 

nhưng không giới hạn về vi rút máy tính, hacker hoặc các hành động phá hoại khác và dịch 

vụ có thể được truy cập vào bất kỳ lúc nào.Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối 

với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, là hậu quả hoặc điển hình, tổn thất, bao 

gồm, nhưng không giới hạn việc thất lạc đơn hàng hoặc ghi sai địa chỉ, thiệt hại về lợi nhuận, 

uy tín, mất thông tin đăng ký, chương trình hoặc dữ liệu bị mất hoặc bị ăn cắp, phát sinh từ: i) 

khả năng sử dụng được website hoặc không thể sử dụng được website, hoặc ii) việc gặp bất 

kỳ lỗi nào khi truy cập, những thiếu sót, mất kết nối, khiếm khuyết trong việc vận hành và 

truyền dữ liệu hoặc  iii) việc gặp bất kỳ lỗi nào về hệ thống, đường truyền, hoặc việc lây 

nhiễm vi rút máy tính, những hành vi phá hoại về mặt kỹ thuật, ngay cả khi chúng tôi, nhân 

viên của chúng tôi hoặc đại diện đã được thông báo về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại, 

mất mát và hao tổn đó.  

4. Quyền sở hữu trí tuệ 

Nếu không có quy định cụ thể, tất cả thiết kế, nội dung và hình ảnh trên website đều thuộc 

bản quyền Http://vn.bwlgroup.com. Không tài liệu nào được sao chép, tải về, trưng bày, đăng 

tải, truyền tải hoặc tái bản một phần hoặc toàn bộ dưới bất kỳ hình thức, vì bất kỳ mục đích 

nào trừ khi việc sử dụng đó được sự đồng ý của Http://vn.bwlgroup.com.  



5. Giải quyết tranh chấp 

Bất kỳ sự cố nào liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc liên quan đến việc sử dụng website 

Http://vn.bwlgroup.com mà không thể giải quyết được bằng đàm phán sẽ được hòa giải hoặc 

phân xử.  

6. Không sử dụng trái phép hoặc vi phạm pháp luật 

Là điều kiện bắt buộc khi sử dụng website này, bạn phải tuân thủ quy định, quy chế, pháp 

luật , nội quy liên quan đến việc dịch vụ của chúng tôi và và các hoạt động nào liên quan. 

Ngoài ra, bạn phải cam kết không sử dụng website này với mục đích bất chính hoặc bị pháp 

luật nghiêm cấm, bất chính hoặc vi phạm các điều khoản, điều kiện và thông báo sau. Bạn 

đồng ý: 

i. Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào bị coi là bất hợp 

pháp, không lành mạnh, đe dọa, lăng mạ, kích động, nói xấu, khiếm nhã, bôi nhọ, xâm phạm 

đến sự riêng tư của người khác, phân biệt chủng tộc hoặc những hành vi không chấp nhận 

được. 

ii. Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu chứa vi rút phần mềm 

hoặc mã máy tính, các tập tin, chương trình với mục đích gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế 

chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông. 

iii. Không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác. 

iv. iv. Không gây cản trở hoặc phá hủy dịch vụ hoặc mạng liên kết với dịch vụ, hoặc không 

tuân thủ luật lệ, quy trình, chính sách, thủ tục hoặc quy định của các mạng được kết nối với 

dịch vụ. 

7. Thông tin cung cấp và bảo mật 

Bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng bạn tải lên, đăng tải lên website dưới bất kỳ hình thức 

nào sẽ được chúng tôi xem như là tài liệu không riêng tư và không độc quyền và có thể được 

phổ biến hoặc sử dụng bởi Http://vn.bwlgroup.com hoặc những công ty liên kết, chi nhánh 

cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, tái bản, truyền tải, xuất bản, phổ 

biến rộng rãi, đăng tải, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm.  

Tất cả dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho Http://vn.bwlgroup.com sẽ được xử lý theo chính 

sách bảo mật của http://vn.bwlgroup.com.  


