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These terms and conditions applies to FOSS Vietnam’s performance of 

preventive maintenance services.  
 

Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho việc thực hiện các dịch vụ 

bảo dưỡng dự phòng của Công ty Cổ Phần Foss Việt Nam.  
 

1. Definitions 

For the purpose of these terms and conditions, the following definitions shall 
apply: 

“Contract” shall mean the contract between FOSS and the Customer for FOSS’ 

performance of the Service(s), including the Order, the Order confirmation and 
these Terms. 

“Customer” the person or firm who purchases the Services from FOSS 

identified in the Order. 
“CSE” shall mean the Customer Service Engineer, an employee or third party 

representative of FOSS that performs the Service(s) on behalf of FOSS.  

“Force Majeure Event” shall have the meaning accrued to it in section 12 
hereof. 

“Instrument” shall mean the Instrument that is the subject of the Services.  

“Order” the Customer’s order for the Service(s), as set out in a purchase order, 
or the Customer’s written acceptance of FOSS’ quotation, as the case may be. 

“Service(s)” shall mean the service(s) specified in the Order and described in 

detail in the Service Specification. For the avoidance of doubt FOSS’ 
performance of any digital service(s) to the Customer shall be governed by 

FOSS’ Terms and Conditions of Sale and License of Digital Services. 

“Service Specification” shall mean the specifications of the service(s) available 
at the following link and incorporated into the Contract by reference via the 

following link: https://www.fossanalytics.com/PMA 

“Terms” shall mean these terms and conditions. 
 

1. Định nghĩa 

Cho mục đích của các điều khoản và điều kiện này, các định nghĩa dưới đây 
sẽ được sử dụng: 

“Hợp Đồng” có nghĩa là hợp đồng giữa FOSS và Khách Hàng liên 

quan đến việc thực hiện (các) Dịch Vụ của FOSS, bao gồm Đơn Đặt Hàng, 
Xác Nhận Đơn Hàng và Các Điều Khoản này. 

“Khách Hàng” là người hoặc công ty mua Dịch Vụ từ FOSS và được 

xác định trong Đơn Đặt Hàng. 
“KSDVKH” có nghĩa là Kỹ Sư Dịch Vụ Khách Hàng, là nhân viên 

hoặc đại diện bên thứ ba của FOSS thực hiện (các) Dịch Vụ thay mặt cho 

FOSS. 
“Sự Kiện Bất Khả Kháng” được định nghĩa tại mục 12 dưới đây. 

“Thiết Bị” có nghĩa là các thiết bị là đối tượng của Dịch Vụ.  

“Đơn Đặt Hàng” đơn đặt hàng của Khách Hàng đối với (các) Dịch 
Vụ, được quy định trong đơn mua hàng, hoặc văn bản chấp nhận của Khách 

Hàng đối với báo giá của FOSS, tùy từng trường hợp. 

“Dịch Vụ” có nghĩa là (các) dịch vụ được xác định trong Đơn Đặt 
Hàng và được mô tả chi tiết trong bảng Chi tiết Dịch Vụ. Để tránh gây 

nhầm lẫn, việc thực hiện bất kỳ (các) dịch vụ kỹ thuật số nào của FOSS cho 

Khách Hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của Các Điều Khoản và Điều Kiện Bán 
Hàng và Cấp Phép Dịch Vụ Kỹ Thuật Số của FOSS. 

“Chi Tiết Dịch Vụ” có nghĩa là các thông tin chi tiết của (các) dịch vụ 

hiện có tại liên kết sau và được đưa vào Hợp Đồng bằng cách tham chiếu tại 
liên kết sau: https://www.fossanalytics.com/PMA 

“Các Điều Khoản” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện này. 

 

2. Basis of Contract 

(a) The Order constitutes an offer to FOSS by the Customer to purchase the 

Service(s) in accordance with these Terms. The Order shall be deemed to be 

accepted when FOSS issues a written acceptance of the Order or an invoice, or 

starts processing the Order (as the case may be) at which point and on which 

date the Contract shall come into existence. 
(b) The Contract constitutes the entire agreement between the Customer and 

FOSS regarding the subject matter hereof. FOSS hereby objects to and rejects 

any divergent terms and conditions appearing on, incorporated by reference in, 
or attached to Customer’s Orders, unless otherwise explicitly acknowledged and 

signed by FOSS in writing. FOSS’ failure to object to any amendments, 

alterations, additions or proposals contained in an Order or other form or 
document from Customer shall not be construed as a waiver of the Terms nor an 

acceptance of any such amendments, alterations, additions or proposals.  

(c) Any quotation given by FOSS shall not constitute an offer, and is only valid 
for a period of 60 days from its date of issue. 

 

2. Cơ sở của Hợp Đồng 

(a) Đơn Đặt Hàng cấu thành nên một đề nghị của Khách Hàng gửi đến 

FOSS về việc mua (các) Dịch Vụ theo Các Điều Khoản này. Đơn Đặt Hàng 

sẽ được xem là đã được chấp nhận khi FOSS gửi văn bản chấp nhận Đơn 

Đặt Hàng hoặc hóa đơn, hoặc khi bắt đầu xử lý Đơn Đặt Hàng (tùy từng 

trường hợp) tại thời điểm và ngày mà Hợp Đồng có hiệu lực. 
(b) Hợp Đồng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Khách Hàng và FOSS liên 

quan đến vấn đề này. FOSS tại đây phản đối và từ chối bất kỳ các điều 

khoản và điều kiện khác nào xuất hiện trên, được cấu thành bởi tham chiếu 
trong, hoặc đính kèm với Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, trừ khi được 

FOSS thừa nhận và ký rõ ràng bằng văn bản. Việc FOSS không có phản đối 

nào đối với các sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc đề xuất trong Đơn Đặt 
Hàng hoặc trong hình thức hoặc tài liệu khác từ Khách Hàng sẽ không được 

xem là FOSS từ bỏ Các Điều Khoản hay chấp nhận bất kỳ sửa đổi, điều 

chỉnh, bổ sung hoặc đề xuất nào. 
(c) Bất kỳ đơn báo giá nào do FOSS đưa ra cũng không cấu thành nên một 

đề xuất dịch vụ, và đơn báo giá chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian 60 

ngày kể từ ngày phát hành. 
 

3. Performance of the Service(s) 

(a) FOSS undertakes to perform, or have its third party representative perform, 

the Service(s) in accordance with the Order, these Terms and the Service 
Specification. Moreover, FOSS undertakes to perform the Service(s) 

conscientiously and properly, in accordance with professional standards and in 

compliance with the laws and regulations applicable at the time of performance 
of the Service(s). 

(b) If the Service(s) in question is an on-site service, the place of performance 
shall be the location at which the Instrument is placed, unless necessary to move 

the Instrument, or a part thereof, to one of FOSS’ repair facilities. If the 

Service(s) in question is a remote service, the place of performance of the 
Service(s) is as specified in Service Specification. 

(c) FOSS shall use reasonable endeavors to meet any performance date, respond 

time and/or conduct the Service(s) within a certain time-slot for the Service(s) 
specified in the Order or as otherwise arranged with the Customer, however, any 

such date, respond time and/or time-slot shall be an estimate only, and time 

shall not be of the essence for the performance of the Service(s). FOSS will not 
be liable for any damage or loss resulting from its failure to perform the 

Service(s) at the performance dates and/or within a certain respond time or time-

slot.  
 

3. Thực hiện (các) Dịch Vụ 

(a) FOSS cam kết thực hiện, hoặc giao cho đại diện bên thứ ba thực hiện, 

(các) Dịch Vụ theo Đơn Đặt Hàng, Các Điều Khoản này và Chi Tiết Dịch 
Vụ. Ngoài ra, FOSS cam kết thực hiện (các) Dịch Vụ một cách tận tình và 

đúng mực, phù hợp với các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và 

các quy định khác có hiệu lực tại thời điểm thực hiện (các) Dịch Vụ. 
(b) Nếu (các) Dịch Vụ được đề cập là dịch vụ tại chỗ, địa điểm thực hiện sẽ 

là địa điểm đặt Thiết Bị, trừ trường hợp cần thiết phải di chuyển Thiết Bị 
hoặc một phần Thiết Bị, đến một trong các cơ sở sửa chữa của FOSS. Nếu 

(các) Dịch Vụ được đề cập là dịch vụ từ xa, địa điểm thực hiện của (các) 

Dịch Vụ sẽ được quy định trong Chi Tiết Dịch Vụ. 
(c) FOSS sẽ nỗ lực hợp lý để đáp ứng các yêu cầu về ngày thực hiện, thời 

gian phản hồi và/hoặc tiến hành (các) Dịch Vụ trong một khoảng thời gian 

nhất định cho (các) Dịch vụ được xác định trong Đơn Đặt Hàng hoặc được 
sắp xếp bằng cách khác với Khách Hàng. Tuy nhiên, ngày thực hiện, thời 

gian phản hồi và/hoặc khoảng thời gian thực hiện chỉ là ước tính, và thời 

gian không được xem là điều cốt yếu đối với hiệu suất thực hiện của (các) 
Dịch Vụ. FOSS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất 

nào do việc không thực hiện (các) Dịch Vụ vào ngày thực hiện và/hoặc 

trong một khoảng thời gian phản hồi hoặc thời gian thực hiện nhất định. 
 

4. Obligations and Responsibilities of Customer 

(a) The Customer shall exercise reasonable care maintenance of the Instrument 

and operate it in accordance with the Service Specifications. FOSS’ 

4. Nghĩa vụ và Trách nhiệm của Khách Hàng 

(a) Khách hàng phải thực hiện việc bảo dưỡng, chăm sóc Thiết Bị hợp lý và 

vận hành Thiết Bị theo quy định tại Chi Tiết Dịch Vụ. Các khuyến nghị của 
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recommendations, accompanying documentation, published specifications, 

manuals and standard industry practice, or the like. 
(b) The Customer is obliged to, without undue delay, to inform FOSS if the 

Instrument is relocated from the original site.  

(c) The Customer agrees to meet the responsibilities stipulated in the Service 
Specification. If the Service(s) in question is to be performed on-site at 

Customer’s location, the Customer warrants that the working conditions at the 

site complies with all laws and regulations at the time of the performance of the 
Service(s). Moreover, Customer shall duly inform the CSE of any safety rules 

applicable at the site where the Service(s) is to be performed. 

(d) If the Service(s) in question is remote service(s), where a CSE will be 
available via phone or online dialogue while a representative of the Customer, 

such representative shall have a technical intuigity and a command of English or 

the local language sufficient to understand and respond effectively to 
instructions by the CSE.  

(e) In the event the Service(s) in question is remote service(s) where the 

Instrument is shipped for service at FOSS’ relevant service location, the 
Customer must ship the Instrument DDP (Delivered Duty Paid) in accordance 

Incoterms 2010 to FOSS’ service location. FOSS must return the Instrument 

DDP (Delivered Duty Paid) in accordance Incoterms 2010 to the Customer. The 
ownership of the Instrument will at all times remain with the Customer. 

(f) If a loan instrument is made available by FOSS during the performance of 

the Service(s), the Customer must use the loan instrument with the same degree 
of care as the Customer exercises to its own Instrument, and in all circumstances 

at least a reasonable degree of care. FOSS will arrange and hold the costs for 

shipment of the loan instrument to and from the Customer’s site. 
(g) If FOSS’ performance of any of its obligations in respect of the Service(s) is 

prevented by any act or omission by the Customer or failure by the Customer to 

perform any relevant obligation as stipulated in section 4 (a)-(f) and/or the 
Service Specification: 

(i) FOSS shall without limiting its other rights or remedies have the right to 
suspend performance of the Service(s) until the Customer remedies the 

default, and to rely on the default to relieve it from the performance of any 

of its obligations to the extent the default prevents or delays FOSS’ 
performance of any of its obligations; 

(ii) FOSS shall not be liable for any costs or losses sustained or incurred by 

the Customer; and 
(iii) the Customer shall reimburse FOSS on written demand for any costs or 

losses sustained or incurred by FOSS arising directly or indirectly from the 

Customer’s default. 
 

FOSS, tài liệu đi kèm, thông số kỹ thuật được công bố, hướng dẫn sử dụng 

và thực tiễn tiêu chuẩn ngành, hoặc tương tự. 
(b) Khách Hàng có nghĩa vụ phải, không chậm trễ quá mức, thông báo cho 

FOSS nếu Thiết Bị được di dời khỏi địa điểm ban đầu. 

(c) Khách Hàng đồng ý thực hiện các trách nhiệm được quy định trong Chi 
Tiết Dịch Vụ. Nếu (các) Dịch Vụ được thực hiện tại chỗ tại địa điểm của 

Khách Hàng, Khách Hàng đảm bảo rằng điều kiện làm việc tại địa điểm này 

tuân thủ đầy đủ pháp luật và các quy định tại thời điểm thực hiện (các) Dịch 
Vụ. Ngoài ra, Khách Hàng sẽ thông báo kịp thời cho KSDVKH về bất kỳ 

nguyên tắc an toàn nào áp dụng tại địa điểm sẽ thực hiện (các) Dịch Vụ. 

(d) Đối với (các) Dịch Vụ được thực hiện từ xa, KSDVKH sẽ sẵn sàng hỗ 
trợ qua điện thoại hoặc qua đối thoại trực tuyến với đại diện của Khách 

Hàng, người đại diện này phải có sự hiểu biết về kỹ thuật và thành thạo 

tiếng Anh hoặc ngôn ngữ địa phương đủ để hiểu và phản hồi hiệu quả các 
hướng dẫn của KSDVKH. 

(e) Đối với (các) Dịch Vụ được thực hiện từ xa và Thiết Bị cần được bảo 

dưỡng được giao đến địa điểm dịch vụ của FOSS, Khách Hàng phải gửi 
Thiết Bị đến địa điểm dịch vụ của FOSS theo điều kiện DDP (Giao Đã Nộp 

Thuế) theo quy định tại Incoterms 2010. FOSS phải gửi lại Thiết Bị cho 

Khách Hàng theo điều kiện DDP (Giao Đã Nộp Thuế) theo quy định tại 
Incoterms 2010. Quyền sở hữu Thiết Bị, tại bất kỳ thời điểm nào, luôn 

thuộc về Khách Hàng. 

(f) Nếu FOSS cho thuê thiết bị trong quá trình thực hiện (các) Dịch Vụ, 
Khách Hàng phải chăm sóc, giữ gìn thiết bị cho thuê này với mức độ tương 

tự như đối với Thiết Bị của mình và trong mọi trường hợp, ít nhất phải ở 

mức độ chăm sóc hợp lý. FOSS sẽ sắp xếp và chịu chi phí cho việc vận 
chuyển thiết bị cho thuê đến và đi từ địa điểm của Khách Hàng. 

(g) Nếu việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của FOSS đối với (các) Dịch Vụ 

bị ngăn cản bởi bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Khách Hàng hoặc 
do Khách Hàng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ liên quan nào được quy 

định trong phần 4 (a)-(f) và/hoặc quy định trong Chi Tiết Dịch Vụ: 
(iv) FOSS sẽ, không bị giới hạn các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác 

của mình, có quyền tạm hoãn việc thực hiện (các) Dịch Vụ cho đến 

khi Khách Hàng khắc phục vi phạm, và có quyền căn cứ vào các vi 
phạm này để giải phóng FOSS khỏi việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ 

nào trong chừng mực mà các vi phạm này ngăn chặn hoặc làm trì 

hoãn việc thực hiện nghĩa vụ của FOSS; 
(v) FOSS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí hoặc tổn thất 

nào mà Khách Hàng phải gánh chịu; và 

(vi) Khách Hàng, theo yêu cầu bằng văn bản, sẽ hoàn trả cho FOSS bất kỳ 
chi phí hoặc tổn thất nào mà FOSS phải gánh chịu, phát sinh trực tiếp 

hoặc gián tiếp từ vi phạm của Khách Hàng. 

 

5. Price, Billing and Payment 

(a) In consideration for FOSS’ performance of the Service(s) the Customer 

agrees to make such payments as set out in the Order or, if no price is quoted, 

the price set out in the FOSS’ current price list as at the date of performance of 
the Service(s).  

(b) If Customer relocates the Instrument, or any part thereof, FOSS may 

increase the fee if such relocation affects FOSS’ costs in performing its 
obligation hereunder. 

(c) In the event the Customer owns more than one FOSS Instrument, the price 

quoted is pr. Instrument, unless expressly stated otherwise in the quote or Order. 
(d) The price(s) is inclusive of travel costs of the CSE (if the Service(s) in 

question is an on-site service), however additional zone charges may apply. The 

price(s) is exclusive of, and the Customer agrees to pay any, ship costs for the 
shipment of the Instruments to FOSS’ service location (if the question is a 

remote service). The price(s) excludes any value add taxes (VAT). 
(e) Pricing is subject to change on FOSS’ sole discretion upon any change in 

information and/or requirements during the course of the performance of the 

Order. Otherwise, all pricing is firm as stated in the Order confirmation. 
(f) If FOSS has made an online platform available to the Customer, then the 

discounts offered under FOSS’ service program only applies if the Customer 

order via such online platform.  
(g) The amount becomes due current month plus 30 (thirty) days from date of 

invoice. 

(h) FOSS may charge a late monthly fee and interest on all amounts overdue at 

the rate of the lesser of 2 % or the maximum legal interest rate. FOSS may 

require full or partial payment in advance before proceeding with Orders based 

on FOSS’ credit and prior payment history. 
(i) Customer’s obligation to make payments are not subject to any unilateral 

offset, set-off, deduction, counterclaim or recoupment for any present or future 

claim, which Customer may have against FOSS. 

5. Giá, hóa đơn và thanh toán 

(a) Cho việc thực hiện của FOSS đối với (các) Dịch Vụ, Khách Hàng đồng 

ý thực hiện các khoản thanh toán như được nêu trong Đơn Đặt Hàng hoặc, 

nếu không có báo giá, áp dụng giá theo bảng giá hiện tại của FOSS vào 
ngày thực hiện (các) Dịch Vụ. 

(b) Nếu Khách Hàng di chuyển Thiết Bị hoặc bất kỳ phần nào của Thiết Bị, 

FOSS có thể tăng giá nếu việc di chuyển đó ảnh hưởng đến chi phí của 
FOSS trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Các Điều Khoản này. 

(c) Trong trường hợp Khách Hàng sở hữu nhiều hơn một Thiết Bị của 

FOSS, giá được thông báo là giá dành cho từng Thiết Bị, trừ khi có quy 
định rõ ràng khác trong đơn báo giá hoặc Đơn Đặt Hàng. 

(d) Giá đã bao gồm chi phí đi lại của KSDVKH (nếu (các) Dịch Vụ được đề 

cập là dịch vụ tại chỗ), tuy nhiên có thể áp dụng phí khu vực bổ sung. Giá 
không bao gồm, và Khách Hàng đồng ý thanh toán, mọi chi phí vận chuyển 

cho việc vận chuyển Thiết Bị đến địa điểm dịch vụ của FOSS (nếu đó là 
dịch vụ từ xa). Giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 

(e) Giá có thể thay đổi tùy theo quyết định riêng của 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 Xác Nhận Đơn Hàng. 

(f) Nếu FOSS có cung cấp một nền tảng trực tuyến cho Khách Hàng, thì 
chiết khấu chỉ được áp dụng theo chương trình dịch vụ của FOSS khi 

Khách Hàng đặt đơn hàng qua nền tảng trực tuyến đó. 

(g) Khoản tiền sẽ đến hạn thanh toán vào thời điểm của tháng hiện tại cộng 

với 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xuất hóa đơn. 

(h) FOSS có thể tính phí và lãi chậm trả hàng tháng đối với tất cả các khoản 

thanh toán quá hạn ở mức thấp hơn 2% hoặc mức lãi suất tối đa hợp pháp. 
FOSS có thể yêu cầu thanh toán đầy đủ hoặc một phần trước khi tiếp tục 

Đơn Đặt Hàng dựa trên tín dụng của FOSS và lịch sử thanh toán trước. 
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 (i) Nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng không phụ thuộc vào bất kỳ khoản 

bồi thường, cấn trừ, khấu trừ, phản tố hoặc đền bù đơn phương nào cho bất 
kỳ khiếu nại hiện tại hoặc tương lai nào mà Khách Hàng có thể có chống lại 

FOSS. 

 

6. Assignment 

(a) FOSS may at any time assign, transfer, charge, subcontract or deal in any 

other manner with all or any of its rights under the Contract and may 
subcontract or delegate in any manner any or all of its obligations under the 

Contract to any third party. FOSS shall remain liable for the rendering of the 

Service(s) by the engaged third party. 
(b) The Customer shall not, without the prior express written consent of FOSS, 

assign, transfer, charge, subcontract or deal in any other manner with all or any 

of its rights or obligations under the Contract to any other party, including legal 
entities within the same group of companies, or Instruments. 

 

6. Chuyển nhượng 

(a) FOSS có thể, vào bất cứ lúc nào, chuyển nhượng, tính phí, giao thầu phụ 

hoặc thỏa thuận dưới bất kỳ hình thức nào khác, tất cả các quyền của mình 
theo Hợp Đồng và có thể giao thầu lại hoặc ủy thác, dưới bất kỳ hình thức 

nào, tất cả các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng cho bất kỳ bên thứ ba 

nào. FOSS sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho việc cung cấp (các) Dịch Vụ thực 
hiện bởi bên thứ ba này. 

(b) Nếu không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của FOSS, Khách 

Hàng không được chuyển nhượng, tính phí, giao thầu phụ hoặc thỏa thuận 
dưới bất kỳ hình thức nào khác, tất cả hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào 

của mình theo Hợp Đồng cho bất kỳ bên nào khác, kể cả các pháp nhân 

trong cùng một nhóm các công ty, hoặc Thiết Bị. 
 

7. Term and Termination 

(a) These Terms shall commence upon at the time of FOSS’ confirmation of the 

Customer’s Order and shall remain in force in as agreed between the parties in 
the quote or Order, unless prematurely terminated pursuant to section 7 (b) 

below. 

(b) Either Party shall be entitled to terminate the Contract in whole or in part, 
immediately by written notice to the other Party if: 

(i) the other party is declared bankrupt or applies for suspension of its 

payment, for a moratorium, or in any other way is apparently insolvent; 
(ii) the other party ceases or threatens to cease to carry on its business; 

(iii) the other party takes steps to liquidate its company or if its company 

comes to a standstill for any other reason; 
(iv) the Instrument(s) subject to the Contract are seized; or 

(v) the other party is in breach of any of these Terms and such breach, if 

capable of remedy, has not been remedied within a period of 30 days after 

the party in breach has received written notice from the other party 

specifying such breach and requiring the same to be remedied. 
(c) Regardless of the above, FOSS is allowed to suspend the Performance 

Service(s) if a payment by the Customer is more than 10 days overdue. 

 

7. Thời hạn và Chấm dứt 

(a) Các Điều Khoản này sẽ bắt đầu vào thời điểm FOSS xác nhận Đơn Đặt 

Hàng của Khách Hàng và sẽ tiếp tục có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các 
bên trong đơn báo giá hoặc Đơn Đặt Hàng, trừ khi bị chấm dứt sớm theo 

mục 7 (b) bên dưới. 

(b) Một trong các Bên có quyền chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Hợp 
Đồng ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên kia nếu: 

(vi) bên kia bị tuyên bố phá sản hoặc nộp đơn xin tạm hoãn thanh toán, 

tạm ngừng hoạt động hoặc theo bất kỳ cách nào khác cho thấy không 
có khả năng thanh toán; 

(vii) bên kia ngừng hoặc có nguy cơ ngừng hoạt động kinh doanh; 

(viii) bên kia thực hiện các thủ tục thanh lý công ty hoặc công ty của họ 
ngừng hoạt động vì bất kỳ lý do nào khác; 

(ix) (các) Thiết Bị quy định trong Hợp Đồng bị tịch thu; hoặc 

(x) bên kia vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Khoản này và 

vi phạm đó, nếu có khả năng khắc phục, đã không được khắc phục 

trong vòng 30 ngày sau khi bên vi phạm nhận được văn bản thông báo 
từ bên kia chỉ ra vi phạm đó và yêu cầu khắc phục. 

(c) Bất kể những điều trên, FOSS được phép tạm dừng việc thực hiện (các) 

Dịch Vụ nếu Khách Hàng thanh toán quá hạn hơn 10 ngày. 
 

8. Warranty 

(a) FOSS WARRANTS THAT THE SERVICE(S) IS IN ACCORDANCE 

WITH FOSS’ GLOBAL WARRANTY POLICY AVAILABLE AT FOSS’ 
HOMEPAGE VIA HTTPS://WWW.FOSSANALYTICS.COM/EN/FOSS-

VIET-TERMS-AND-CONDITIONS. THESE WARRANTIES ARE 

EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED 
OR IMPLIED. 

(b) If the Instrument needs warranty repair and the Instrument cannot be shipped 

to the FOSS service location (e.g. the Instrument is an installed process 
Instrument), the Customer must remunerate FOSS for travel costs of the CSE to 

the customer based on FOSS' current price list. 

(c) If the term "extended warranty" is stated in the Quote, this shall be taken to 
mean that FOSS provides an extended guarantee only on selected parts of the 

Instrument, i.e. not on the entire Instrument. The list of selected parts to which 

the guarantee applies are custom to the specific Instrument and available here: 
https://www.fossanalytics.com/SpareParts (the “Positive List”). Only the parts 

explicitly identified on the Positive List for the specific Instrument and the 
specific service package is covered by the guarantee. The Positive List is 

exhaustive and any part of the Instrument not identified at the Positive List is 

not covered by the guarantee. The selected parts guarantee only applies as long 
as the Contract remain in force between the Customer and FOSS. For the 

avoidance of doubt, FOSS’ Global Warranty Policy referred to above in section 

8(a) does not apply for the selected parts guarantee. 
 

8. Bảo hành 

(a) FOSS CAM ĐOAN RẰNG (CÁC) DỊCH VỤ PHÙ HỢP VỚI CHÍNH 

SÁCH BẢO HÀNH TOÀN CẦU CỦA FOSS NÊU TẠI TRANG CHỦ 
CỦA FOSS THÔNG QUA ĐỊA CHỈ 
HTTPS://WWW.FOSSANALYTICS.COM/EN/FOSS-VIET-TERMS-

AND-CONDITIONS . CÁC BẢO HÀNH NÀY LÀ ĐỘC QUYỀN VÀ 
THAY THẾ CHO TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH KHÁC, ĐƯỢC NÊU RÕ 

RÀNG HAY NGỤ Ý. 

(b) Nếu Thiết Bị cần sửa chữa bảo hành và Thiết Bị không thể được giao 
đến địa điểm dịch vụ của FOSS (ví dụ: Thiết Bị là một Thiết Bị xử lý được 

cài đặt), Khách Hàng phải trả cho FOSS chi phí di chuyển của KSDVKH 

đến địa điểm của khách hàng dựa trên bảng giá hiện tại của FOSS. 
(c) Nếu thuật ngữ "bảo hành mở rộng" được nêu trong Đơn báo giá, điều 

này có nghĩa là FOSS chỉ cung cấp dịch vụ bảo hành mở rộng cho các bộ 

phận được chọn của Thiết Bị, tức không áp dụng trên toàn bộ Thiết Bị. 
Danh sách các bộ phận được chọn áp dụng bảo hành được tùy chỉnh cho 

Thiết Bị cụ thể và được nêu tại: https://www.fossanalytics.com/SpareParts  
("Danh Sách Xác Định"). Chỉ các bộ phận được xác định rõ trong Danh 

Sách Xác Định đối với các Thiết Bị và gói dịch vụ cụ thể mới được bảo 

hành. Danh Sách Xác Định là đầy đủ và bất kỳ bộ phận nào của Thiết Bị 
không được liệt kê trong Danh Sách Xác Định sẽ không được bảo hành. 

Dịch vụ bảo hành đối với các bộ phận được chọn chỉ được áp dụng với điều 

kiện Hợp Đồng giữa Khách Hàng và FOSS vẫn còn hiệu lực. Để tránh gây 
nhầm lẫn, Chính Sách Bảo Hành Toàn Cầu của FOSS, được đề cập ở trên 

tại mục 8(a) không áp dụng đối với dịch vụ bảo hành các bộ phận được 

chọn. 
 

9. 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 

9. 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 
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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 FOSS’ PRODUCT AND/OR 

SERVICE GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL FOSS BE 

REQUIRED TO INDEMNIFY ANY THIRD PARTY. NOTWITHSTANDING 
THE FOREGOING, THE PARTIES SHALL BE LIABLE FOR LOST PROF-

ITS, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR 

INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THE CONFIDENTIALITY 
OBLIGATION IN SECTION 10 HEREOF. 

 

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 SẢN PHẨM VÀ/HOẶC DỊCH VỤ CỦA FOSS DẪN ĐẾN 

KHIẾU NẠI. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, FOSS SẼ KHÔNG BỊ YÊU 

CẦU BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. BẤT KỂ 
NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI TRÊN, CÁC BÊN SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHO CÁC TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, THIỆT HẠI GIÁN 

TIẾP, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ, TRỪNG PHẠT HOẶC NGẪU NHIÊN DO 
VI PHẠM NGHĨA VỤ BẢO MẬT TRONG MỤC 10 CỦA CÁC ĐIỀU 

KHOẢN NÀY. 

 

10. Confidentiality 

(a) Both parties shall keep confidential information received from the other 

party, including but not limited to the content of Orders, confidential and shall 
not disclose it to any third party. Both parties shall take reasonable steps to 

prevent unauthorized disclosure or use of the confidential information provided 

and to prevent it from falling into the public domain or into the possession of 
unauthorized persons. Neither party have an obligation to protect any 

confidential information which: (i) is or becomes publicly available other than 

as a result of an act or failure to act by the receiving party; (ii) is lawfully 
obtained, directly or indirectly, from a non-party which was under no obligation 

of confidentiality; or (iii) is required by law to be disclosed. Any use or 

disclosure of this information for any purpose other than that for which it has 
been provided may cause substantial competitive harm to FOSS and is 

prohibited. 

 

10. Bảo mật 

(a) Các bên sẽ giữ bí mật thông tin nhận được từ bên kia, bao gồm nhưng 

không giới hạn nội dung của Đơn Đặt Hàng, bảo mật và không được tiết lộ 
cho bất kỳ bên thứ ba nào. Các bên sẽ tiến hành các hành động hợp lý để 

ngăn chặn việc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép thông tin bí mật được cung 

cấp và để ngăn chặn thông tin đó rơi vào phạm vi công cộng hoặc bị sở hữu 
bởi những người không được phép. Không bên nào phải có nghĩa vụ bảo vệ 

bất kỳ thông tin bí mật nào: (i) được cung cấp công khai nhưng không do 

việc hành động hoặc không hành động của bên nhận; (ii) có được một cách 
hợp pháp, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi một bên không phải các bên ký kết 

Hợp Đồng và bên này không có nghĩa vụ giữ bảo mật; hoặc (iii) được pháp 

luật yêu cầu phải được tiết lộ. Bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin này 
cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đã được cung cấp cũng có thể 

gây tổn hại cạnh tranh đáng kể cho FOSS và bị cấm. 

 

11. Data Protection  

(a) FOSS is the data controller for the purpose of the applicable data protection 

rules. By placing an Order and submitting your details, you agree that FOSS 
may keep your Personal Data in its files and further process it in accordance 

with FOSS’ Privacy Policy to be found at 

https://www.fossanalytics.com/en/news-articles/policies/data-privacy-policy  
 

11. Bảo vệ dữ liệu 

(a) FOSS là bên quản lý dữ liệu cho mục đích của các quy tắc bảo vệ dữ 

liệu hiện hành. Bằng cách gửi Đơn Đặt Hàng và gửi thông tin của Khách 
Hàng, Khách Hàng đồng ý rằng FOSS có thể giữ Dữ Liệu Cá Nhân của 

Khách Hàng trong các tệp tin của mình và xử lý thêm theo Chính Sách Bảo 

Mật của FOSS, được nêu tại https://www.fossanalytics.com/en/news-
articles/policies/data-privacy-policy  

 

12. Force Majeure 

(a) Except for Customer’s payment obligations, neither party shall be liable for 
delays in performance, in whole or in part, or any loss, damage, cost or expense, 

resulting from causes beyond its reasonable control, such as acts of nature, fire, 

strikes, epidemics, embargos, acts of government or other civil or military 
authority, war, riots, delays in transportation, difficulties in obtaining labor, 

materials, manufacturing facilities or transportation, or other similar causes 

(“Force Majeure Event”). In such event, the party delayed shall promptly give 
notice to the other party. The party affected by the delay may: (a) extend the 

time for performance for the duration of the Force Majeure Event, or (b) cancel 

all or any part of the unperformed part of these Terms if such Force Majeure 
Event lasts longer than 60 (sixty) days. If a Force Majeure Event affects FOSS’ 

ability to meet its obligations at the agreed upon pricing, or FOSS’ costs are 

otherwise increased as a result of such Force Majeure Event, FOSS may 
increase pricing accordingly upon written notice to Customer. 

 

12. Sự Kiện Bất Khả Kháng 

(a) Ngoại trừ nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng, không bên nào phải 
chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ trong việc thực hiện, toàn bộ hoặc một 

phần hoặc bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn nào, do các nguyên 

nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của mình, như thiên tai, hỏa hoạn, đình 
công, dịch bệnh, cấm vận, động thái của chính phủ hoặc cơ quan dân sự 

hoặc quân sự khác, chiến tranh, bạo loạn, chậm trễ trong vận chuyển, khó 

khăn trong việc sắp xếp lao động, vật liệu, cơ sở sản xuất hoặc vận chuyển, 
hoặc các nguyên nhân tương tự khác ("Sự Kiện Bất Khả Kháng"). Trong 

trường hợp đó, bên bị chậm trễ phải nhanh chóng gửi thông báo cho bên 

kia. Bên bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ có thể: (a) kéo dài thời gian thực 
hiện tương đương với thời gian diễn ra Sự Kiện Bất Khả Kháng hoặc (b) 

hủy bỏ tất cả hoặc bất kỳ phần nào của phần công việc chưa được thực hiện 

theo Các Điều Khoản này nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng đó kéo dài hơn 60 
(sáu mươi) ngày. Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng ảnh hưởng đến khả năng 

thực hiện các nghĩa vụ của FOSS theo mức giá đã thỏa thuận, hoặc mặt 
khác chi phí của FOSS tăng lên do Sự Kiện Bất Khả Kháng đó, FOSS theo 

đó có thể tăng giá bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng. 

 

13. Governing Law 

(a) 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. 
 

13. Luật điều chỉnh 

(a) Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật của Việt Nam, bất kể 

việc lựa chọn quy định pháp luật nào, 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 kiểm soát tất cả các nội 
dung và sẽ được áp dụng ưu tiên trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào 

với các phiên bản dịch, nếu có.   
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