
 
 

FOSS’ TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND LICENSE OF DIGITAL SERVICES 

(APPLICABLE TO DIGITAL SERVICES SOLD IN THE VIETNAM) 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP VÀ CẤP PHÉP DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỐ CỦA FOSS 

(ÁP DỤNG CHO CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỐ CUNG CẤP TẠI VIỆT NAM) 
 

1. Acceptance  

(a) These terms and conditions of sale of Digital Services, cf. section 2, 

(“Terms”) are applicable to all quotations (“Quote”), sales, license 
arrangements, and/or requests for Digital Services (collectively, 

“Orders”), and are the only terms and conditions applicable to the sale 

of FOSS's Digital Services to you/a customer (“Customer”), except those 
that relate to prices, license period and the description and specifications 

of the Digital Services. FOSS hereby objects to and rejects any other 

terms and conditions appearing on, incorporated by reference in, or 
attached to, Customer’s Orders unless otherwise specifically accepted in 

writing by FOSS. Customer's acceptance of Digital Services requested 

in an Order will constitute acceptance of these Terms. “FOSS” refers to 

FOSS Vietnam, or its FOSS branded corporate affiliate, branch or 

representative offices as identified in the Quote. 

 

1. Chấp Thuận 

(a) Các điều khoản và điều kiện cung cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật Số, xem 

mục 2, ("Các Điều Khoản") được áp dụng cho tất cả các đơn báo giá 
("Đơn Báo Giá"), thỏa thuận cung cấp, cấp phép và/hoặc các yêu cầu 

đối với Dịch Vụ Kỹ Thuật Số (gọi chung là "Đơn Đặt Hàng"). Các 

Điều Khoản này chỉ áp dụng cho việc cung cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật Số 
của FOSS cho khách hàng ("Khách Hàng"), ngoại trừ các điều khoản 

và điều kiện liên quan đến giá cả, thời hạn cấp phép, các mô tả và chi 

tiết của Dịch Vụ Kỹ Thuật Số. FOSS tại đây phản đối và từ chối bất kỳ 
các điều khoản và điều kiện khác nào xuất hiện trên, được cấu thành 

trong, hoặc đính kèm với Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, trừ khi có 

chấp thuận cụ thể khác của FOSS bằng văn bản. Sự chấp nhận của 

Khách Hàng đối với Dịch Vụ Kỹ Thuật Số được yêu cầu trong Đơn 

Đặt Hàng sẽ cấu thành chấp nhận đối với Các Điều Khoản này. 

"FOSS" có nghĩa là Foss Việt Nam, hoặc công ty liên kết, chi nhánh 
hoặc văn phòng đại diện mang thương hiệu FOSS của nó như được xác 

định trong Đơn Đặt Hàng. 
 

2. Digital Services 

(a) FOSS offers a set of online services to help its customers simplify 

and improve the analytical performances of FOSS’ instrument(s) and 
FOSS’ instruments only unless otherwise specifically agreed with 

FOSS in writing (“Digital Services”).  

A specific description of the Digital Services can be found at:  
www.fossanalytics.com/digital-services-documents.  

(b) For the avoidance of doubt, it is underlined that FOSS’ delivery and 

fulfilment of the Digital Services is subject to the Customer’s 
fulfilment of all requirements of the Customer as set out in the 

description of the Digital Services, cf. section 2(a). 

 

2. Dịch Vụ Kỹ Thuật Số 

(a) FOSS cung cấp một gói dịch vụ trực tuyến để giúp Khách Hàng đơn 

giản hóa và cải thiện hiệu suất phân tích (các) thiết bị của FOSS và chỉ 
đối với các thiết bị FOSS, trừ khi có thỏa thuận cụ thể khác với FOSS 

bằng văn bản ("Dịch Vụ Kỹ Thuật Số"). 

Mô tả cụ thể về Dịch Vụ Kỹ Thuật Số được nêu tại: 
www.fossanalytics.com/digital-services-documents.  

(b) Để tránh gây nhầm lẫn, cần lưu ý rằng việc cung cấp và thực hiện 

các Dịch Vụ Kỹ Thuật Số của FOSS phụ thuộc vào việc Khách hàng 
thực hiện đầy đủ các yêu cầu đưa ra trong bản mô tả của Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Số, xem mục 2(a). 

3. Price, Billing, Payment and Delivery 

(a) The Customer shall pay a yearly license fee (“Yearly License Fee”) 
for the Digital Services License, cf. section 5, as stated in FOSS’s 

Quote or, if not stated in the Quote, the upon delivery current price list. 

The Yearly License Fee is adjusted annually with effect from 1 January 
each year. A Customer’s Yearly License Fee is adjusted in accordance 

with the relevant current pricelist upon renewal of the Digital Services 

License, cf. section 5. 
(b) Unless otherwise agreed in writing, the first Yearly License Fee is 

due on Order placement. The terms of payment of subsequent Yearly 

License Fees are 10 calendar days from the Customer having received 
a correctly rendered invoice. 

(c) If Customer defaults on its payment obligation, FOSS at its option 

and without prejudice to its other lawful remedies may defer and/or 
discontinue delivery or cancel the Order. 

(d) Unless otherwise specifically indicated by FOSS, prices quoted are 

exclusive of, and Customer agrees to pay for any time and 
transportation in connection with FOSS assisting with installation of 

the Digital Services. 

(e) Pricing is subject to change only by FOSS upon any change in 
information and/or requirements during the course of an Order. 

Otherwise, all pricing are firm as stated in the Quote or Order 

confirmation. 
(f) Upon payment of the Digital Services FOSS shall deliver the Digital 

Services in accordance with the Order. If not stated in the Order, FOSS 

shall deliver the Digital Services without undue delay. 

 

2. Giá, Hóa Đơn, Thanh Toán và Cung Cấp 

(a) Khách Hàng phải trả phí cấp phép hàng năm ("Phí Cấp Phép Hàng 
Năm") cho việc Cấp Phép Dịch Vụ Kỹ Thuật Số, xem mục 5, theo quy 

định tại Đơn Báo Giá của FOSS, hoặc nếu Đơn Báo Giá không quy 

định, áp dụng theo bảng giá hiện hành của FOSS vào thời điểm cung 
cấp. Phí Cấp Phép Hàng Năm được điều chỉnh hàng năm và sẽ có hiệu 

lực từ ngày 1 tháng 1 của từng năm. Phí Cấp Phép Hàng Năm của 

Khách Hàng được điều chỉnh theo bảng giá hiện hành có liên quan vào 
thời điểm gia hạn Cấp Phép Dịch Vụ Kỹ Thuật Số, xem mục 5. 

(b) Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, Phí Cấp Phép Hàng Năm 

đầu tiên phải được thanh toán theo Đơn Đặt Hàng. Thời hạn thanh toán 
của Phí Cấp Phép Hàng Năm ở các năm tiếp theo là 10 ngày dương lịch 

kể từ khi Khách Hàng nhận được hóa đơn hợp lệ. 

(c) Nếu Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán, FOSS có quyền 
quyết định, mà không ảnh hưởng đến các biện pháp hợp pháp khác của 

FOSS, trì hoãn và/hoặc ngừng cung cấp hoặc hủy Đơn Đặt Hàng. 

(d) Trừ khi được FOSS chỉ định cụ thể, giá được báo không bao gồm, 
và Khách Hàng đồng ý thanh toán, bất kỳ chi phí nào cho thời gian và 

công tác vận chuyển liên quan đến sự hỗ trợ của FOSS trong việc cài 

đặt Dịch Vụ Kỹ Thuật Số. 
(e) Giá chỉ có thể thay đổi bởi FOSS khi có bất kỳ thay đổi nào về 

thông tin và/hoặc thay đổi về yêu cầu trong suốt quá trình thực hiện 

Đơn Đặt Hàng. Nếu không, tất cả các mức giá là không thay đổi so với 
mức giá được nêu trong Đơn Báo Giá hoặc Xác Nhận Đơn Hàng. 

(f) Khi nhận được thanh toán cho Dịch Vụ Kỹ Thuật Số, FOSS sẽ cung 

cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật Số theo Đơn Đặt Hàng. Nếu Đơn Đặt Hàng 
không quy định, FOSS sẽ cung cấp Dịch Vụ Kỹ Thuật Số mà không có 

sự chậm trễ quá mức. 

 

4. Ownership 

(a) All data and intellectual property provided by the Customer to 

FOSS remains the Customer’s exclusive property subject to the 
Customer’s exclusive rights. Likewise, all intellectual property rights in 

FOSS instruments and the Digital Services, including any and all 

additions, modifications, enhancements, improvements and 
accompanying documentation, provided by FOSS to the Customer, 

remain the FOSS group’s exclusive property subject to FOSS exclusive 

rights. 

4. Quyền Sở Hữu 

(a) Tất cả dữ liệu và tài sản trí tuệ do Khách Hàng cung cấp cho FOSS 

vẫn là tài sản riêng của Khách Hàng, phụ thuộc vào các quyền độc 
quyền của Khách Hàng. Tương tự, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối 

với các thiết bị của FOSS và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số, bao gồm mọi bổ 

sung, sửa đổi, nâng cấp, cải tiến và tài liệu đi kèm, do FOSS cung cấp 
cho Khách Hàng, vẫn là tài sản riêng của tập đoàn FOSS phụ thuộc vào 

quyền độc quyền của FOSS. 



 
 

FOSS’ TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND LICENSE OF DIGITAL SERVICES 

(APPLICABLE TO DIGITAL SERVICES SOLD IN THE VIETNAM) 
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5. License 

(a) Subject to these Terms FOSS grants the Customer a yearly non-
exclusive worldwide, revocable annual license to use the Digital 

Services in accordance with the terms of FOSS’ End User License 
Agreement to be found at https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-

VIET-Terms-and-conditions  or via contact to your local FOSS contact 

person and as amended from time to time (“Digital Services License”). 
The yearly Digital Services License is automatically and repeatedly 

renewed for an additional year at a time unless terminated in 

accordance with section 10. 
(b) The Customer is allowed to install the agreed Digital Services on 

one device owned by the Customer for the use by one designated 

person per Digital Services License unless otherwise stated in the 
specific description of the relevant Digital Service, cf. section 2(a), or 

specifically agreed in writing with FOSS. However, the Digital 

Services License must solely be used for the Customer’s own 
operations of its own instruments. In furtherance, the Digital Services 

License may only be used for the operation of FOSS Instruments 

meaning that use of the Digital Services in connection with instruments 
from other manufacturers require a separate written agreement with 

FOSS. 

(c) In order for FOSS to improve, deliver and optimize the Digital 
Services as well as the performance of FOSS’ analytical solutions the 

Customer permits FOSS, or a distributor on the behalf of FOSS, to use 

the FOSS instrument performance data associated with the Digital 
Services (not being the Customer’s calibration data) in an anonymized 

and consolidated form. 

 

5. Cấp Phép 

(a) Phụ thuộc vào Các Điều Khoản này, FOSS cấp cho Khách Hàng 
quyền sử dụng Dịch Vụ Kỹ Thuật Số hàng năm, không độc quyền toàn 

cầu và có thể hủy bỏ, theo các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép 
Người dùng cuối của FOSS nêu tại 

https://www.fossanalytics.com/en/FOSS-VIET-Terms-and-conditions 

hoặc thông qua người liên hệ của FOSS tại nước sở tại của Khách 
Hàng và được sửa đổi tùy từng thời điểm ("Cấp Phép Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Số"). Cấp Phép Dịch Vụ Kỹ Thuật Số hàng năm được cùng lúc 

tự động và liên tục gia hạn thêm một năm, trừ khi bị chấm dứt theo 
mục 10. 

(b) Khách Hàng được phép cài đặt Dịch Vụ Kỹ Thuật Số đã thỏa thuận 

trên một thiết bị do Khách Hàng sở hữu để sử dụng bởi một người 
được chỉ định theo Cấp Phép Dịch Vụ Kỹ Thuật Số, trừ khi có quy 

định khác trong phần mô tả cụ thể của Dịch Vụ Kỹ Thuật Số có liên 

quan, xem mục 2(a), hoặc được thỏa thuận cụ thể bằng văn bản với 
FOSS. Tuy nhiên, Cấp Phép Dịch Vụ Kỹ Thuật Số chỉ được sử dụng 

cho các hoạt động riêng của Khách Hàng đối với các thiết bị của mình. 

Ngoài ra, Cấp Phép Dịch Vụ Kỹ Thuật Số chỉ có thể được sử dụng cho 
hoạt động vận hành của các thiết bị do FOSS cung cấp, có nghĩa là việc 

sử dụng Dịch Vụ Kỹ Thuật Số cho các thiết bị từ nhà sản xuất khác sẽ 

phải đạt được một thỏa thuận riêng bằng văn bản với FOSS. 
(c) Để giúp FOSS cải thiện, cung cấp và tối ưu hóa Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Số cũng như hiệu suất của các giải pháp phân tích của FOSS, Khách 

Hàng cho phép FOSS hoặc nhà phân phối thay mặt FOSS, sử dụng dữ 
liệu hiệu suất các thiết bị của FOSS liên kết với Dịch Vụ Kỹ Thuật Số 

(không phải là dữ liệu hiệu chuẩn của Khách Hàng) dưới hình thức ẩn 

danh và hợp nhất. 
 

6. Security 

(a) FOSS has prepared a Digital Services risk assessment (“Data 
Handling and Security”) to demonstrate that FOSS has the appropriate 

technical measures in place to ensure information security with regard 

to the Digital Services appropriate to the risks to be found at 
www.fossanalytics.com/digital-services-documents or via contact to 

your local FOSS contact person. 

 

6. Bảo mật 

(a) FOSS đã tiến hành đánh giá rủi ro Dịch Vụ Kỹ Thuật Số ("Xử Lý 
và Bảo Mật Dữ Liệu") để chứng minh rằng FOSS có các biện pháp kỹ 

thuật phù hợp để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Số phù hợp với rủi ro đó, nêu tại www.fossanalytics.com/digital-
services-documents hoặc thông qua người liên hệ của FOSS tại nước 

sở tại của Khách Hàng. 

7. Warranty 

(a) FOSS warrants that the Digital Services, upon delivery, conform to 

the Digital Services as described in these Terms and the sole obligation 
of FOSS with respect thereto shall be limited to reinstallation of the 

relevant Digital Services or return of the relevant Yearly Licensee Fee. 

The foregoing is in lieu of all warranties, express or implied, including 
but not limited to the implied warranties of merchantability or fitness 

for a particular purpose. 

 

7. Bảo Đảm 

(a) FOSS bảo đảm rằng Dịch Vụ Kỹ Thuật Số, khi được cung cấp, 

đúng như Dịch Vụ Kỹ Thuật Số được mô tả trong Các Điều Khoản này 
và nghĩa vụ duy nhất của FOSS sẽ được giới hạn ở việc cài đặt lại Dịch 

Vụ Kỹ Thuật Số liên quan hoặc trả lại Phí Cấp Phép Hàng Năm liên 

quan. Những điều khoản quy định ở trên sẽ thay cho tất cả các bảo 
đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm 

ngụ ý về khả năng bán hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể nào. 

8. Limitation of liability 

(a) In no event will FOSS be liable for special, indirect, exemplary, 

incidental, consequential, third party or punitive damages including 
without limitation those based on breach of warranty, breach of 

contract, negligence, tort, or any other legal, equitable or statutory 

claim, cause of action or legal theory. In any event, of liability, FOSS’ 
liability shall be limited to actual damages, excluding loss of profit etc., 

to the extent directly and solely caused by FOSS’ material breach. 
Except as otherwise prohibited by law, FOSS’ maximum liability 

hereunder regardless of legal theory will not exceed the price of the 

Digital Services giving rise to the claim. In no event will FOSS be 
required to indemnify any other party. 

 

8. Giới Hạn Trách Nhiệm 

(a) Trong mọi trường hợp, FOSS sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ 

thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, cảnh cáo, ngẫu nhiên, hệ quả, bên thứ ba 
hoặc trừng phạt nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các vi phạm 

nghĩa vụ bảo hành, vi phạm hợp đồng, bất cẩn, ngoài hợp đồng, hoặc 

bất kỳ khiếu nại pháp lý, tự nguyện hoặc luật định nào khác, do bởi 
hành động hoặc học thuyết pháp lý. Trong bất kỳ trường hợp nào, trách 

nhiệm của FOSS sẽ được giới hạn ở các thiệt hại thực tế, không bao 
gồm tổn thất lợi nhuận, v.v., trong chừng mực trực tiếp và duy nhất do 

vi phạm nghiêm trọng của FOSS gây ra. Trừ trường hợp pháp luật 

không cho phép, trách nhiệm pháp lý tối đa của FOSS tại Các Điều 
Khoản này, bất kể học thuyết pháp lý, sẽ không vượt quá giá của Dịch 

Vụ Kỹ Thuật Số dẫn đến khiếu nại. Trong mọi trường hợp, FOSS sẽ 

không bị yêu cầu bồi thường cho bất kỳ bên nào khác.  
 

9. Confidentiality 

(a) FOSS and the Customer are obliged to hold in confidence and use 

their respective reasonable endeavours to protect all non-anonymized 
information provided by either party to the other party relating to the 

disclosing party's business and the Digital Services. 

 

9. Bảo Mật 

(a) FOSS và Khách Hàng có nghĩa vụ giữ bảo mật và sử dụng các nỗ 

lực hợp lý tương ứng của họ để bảo vệ tất cả các thông tin không ẩn 
danh do một trong hai bên cung cấp cho bên kia liên quan đến hoạt 

động kinh doanh của bên tiết lộ và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số. 

10. Termination 

(a) The Customer can terminate a Digital Services License with ninety 

(90) days prior notice to FOSS. 

10. Chấm Dứt 

(a) Khách Hàng có thể chấm dứt Cấp Phép Dịch Vụ Kỹ Thuật Số bằng 

cách gửi thông báo trước chín mươi (90) ngày cho FOSS. 
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(b) Termination by the Customer does not entitle the Customer to any 

repayment (in full or pro rate) of any due Yearly License Fee. 
(c) FOSS may terminate a Digital Services License i) without cause by 

giving the Customer 12 (twelve) months prior written notice and ii) 
with immediate effect if the Customer fails to remedy any material 

breach of the Digital Services License within 30 (thirty) days of 

receiving written notice of such breach. For the avoidance of doubt, 
overdue payment is considered a material breach. 

(d) Upon termination, FOSS is obliged to leave the Customer’s 

network and delete all non-anonymized data belonging to the 
Customer. However, the Customer shall be granted 30 (thirty) days 

from the effective date of termination to request its data returned in an 

electronic format. Such format to be subject to FOSS’ decision. 
 

(b) Do việc chấm dứt bởi Khách Hàng, Khách Hàng sẽ không được 

nhận bất kỳ khoản hoàn trả nào (toàn bộ hoặc theo tỷ lệ) của các khoản 
Phí Cấp Phép Hàng Năm đến hạn. 

(c) FOSS có thể chấm dứt Cấp Phép Dịch Vụ Kỹ Thuật Số (i) mà 
không có lý do bằng cách gửi cho Khách Hàng thông báo bằng văn bản 

trước 12 (mười hai) tháng và (ii) có hiệu lực ngay lập tức nếu Khách 

Hàng không khắc phục bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào đối với việc 
Cấp Phép Dịch Vụ Kỹ Thuật Số trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo bằng văn bản về vi phạm đó. Để tránh gây 

nhầm lẫn, việc thanh toán quá hạn được coi là vi phạm nghiêm trọng. 
(d) Sau khi chấm dứt, FOSS có nghĩa vụ rời khỏi hệ thống của Khách 

Hàng và xóa tất cả các dữ liệu không ẩn danh thuộc về Khách Hàng. 

Tuy nhiên, Khách Hàng được quyền yêu cầu hoàn trả dữ liệu của mình 
ở định dạng điện tử trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày chấm 

dứt. Định dạng này sẽ phụ thuộc vào quyết định của FOSS. 

 

11. Entire Agreement, Modifications, and Waiver 

(a) Unless otherwise specifically agreed in writing these Terms are the 

entire agreement between the parties, there being no other promises, 

terms, conditions, or obligations, referring to the subject matter not 
contained herein. If any provision of these terms shall be deemed 

invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and 

enforceability of the remaining provisions shall not in any way be 
affected or impaired and will continue to be valid and enforceable to 

the fullest extent permitted by law. Any modifications hereto must be 

in writing and signed by both parties. FOSS’s failure to strictly enforce 
any of these terms shall not be considered a waiver of any of its rights 

hereunder. If any term herein is declared invalid or unenforceable to 

any extent, the remainder of these Terms will not be affected thereby, 
and each term herein will continue to be valid and enforceable to the 

fullest extent permitted by law. 
 

11. Toàn Bộ Thỏa Thuận, Sửa Đổi và Miễn Trừ 

(a) Trừ khi có thỏa thuận cụ thể bằng văn bản, Các Điều Khoản này 

cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên, và không có cam đoan, điều 

khoản, điều kiện hoặc nghĩa vụ nào khác đề cập đến vấn đề không có 
trong Các Điều Khoản này. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều 

Khoản này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực 

thi được, thì hiệu lực, tính hợp pháp và tính thực thi của các điều khoản 
còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc làm suy giảm bằng bất kỳ cách nào 

và sẽ tiếp tục có hiệu lực và được thực thi trong phạm vi tối đa được 

pháp luật cho phép. Bất kỳ sửa đổi nào tại đây phải được lập thành văn 
bản và ký bởi cả hai bên. Việc FOSS không thực hiện nghiêm chỉnh bất 

kỳ điều khoản nào tại Các Điều Khoản này sẽ không được coi là từ bỏ 

bất kỳ quyền nào của FOSS. Nếu bất kỳ điều khoản nào tại đây được 
tuyên bố là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được ở bất kỳ mức độ 

nào, phần còn lại của Các Điều Khoản này sẽ không bị ảnh hưởng và 
do đó, mỗi điều khoản trong Các Điều Khoản này sẽ tiếp tục có hiệu 

lực và có thể thi hành trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. 

 

12. Assignment 

(a) Customer may not assign, pledge, encumber, sublease or transfer 

any rights or obligations under the Terms without FOSS's prior written 

consent. 
 

12. Chuyển Nhượng 

(a) Khách Hàng không được chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, cho 

thuê lại hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào tại Các Điều 

Khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FOSS. 
 

13. Survival of obligations 

(a) The provisions of section 4, 5, 7, 8, 9 and 11 shall survive 
termination of Digital Services License for any reason. 

 

13. Tiếp Tục Các Nghĩa Vụ 

(a) Các quy định tại mục 4, 5, 7, 8, 9 và 11 sẽ tiếp tục có hiệu lực cho 
dù Cấp Phép Dịch Vụ Kỹ Thuật Số chấm dứt với bất kỳ lý do nào. 

 

14. Governing Law 

These terms shall governed by the laws of Vietnam, without regard to 
its choice of law provisions, and any dispute arising out of or relating 

to these terms shall be subject to the exclusive jurisdiction of the 

Courts of Vietnam. 
 

14. Luật Điều Chỉnh 

Các Điều Khoản này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, bất kể 
việc lựa chọn quy định pháp luật, và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ 

hoặc liên quan đến các điều khoản này sẽ được xét xử độc quyền bởi 

Tòa án của Việt Nam. 
 

The English language version of these Terms shall be controlling in all 

respects and shall prevail in case of any inconsistencies with translated 
versions, if any. 

 

Phiên bản tiếng Anh của Các Điều Khoản này sẽ điều chỉnh tất cả các 

phương diện và sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ 
mâu thuẫn nào với các bản dịch, nếu có. 

 

 


