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CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA FOSS VỀ  

BÁN, CHO THUÊ VÀ CẤP PHÉP CHO CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT SỐ 

 
 
1. Áp dụng và hiệu lực 
Các điều khoản và điều kiện này (Điều khoản), cùng với đơn hàng cụ 
thể, tạo thành hợp đồng giữa công ty FOSS lập hóa đơn (”FOSS”) và 
khách hàng gửi đơn hàng (”bạn” hoặc “của bạn”) khi đơn hàng đã được 
xác nhận bởi FOSS (”Đơn hàng”).  
 
Các Điều khoản này áp dụng cho mọi hoạt động mua, cho thuê hoặc 
cấp phép cho (i) các công cụ, phụ tùng và vật tư tiêu hao của FOSS (gọi 
chung là “Sản phẩm”), (ii) bộ dịch vụ kỹ thuật số của FOSS (”Dịch vụ kỹ 
thuật số”) (được nêu tại www.fossanalytics.com/digital-services-
documents), (iii) dịch vụ ad hoc và bảo trì dự phòng của FOSS (”Dịch 
vụ”) (được nêu tại www.fossanalytics.com/PMA (“Thông số kỹ thuật dịch 
vụ”), và (iv) Giải pháp tổng thể của FOSS (như SmartCareTM) (“Giải 
pháp tổng thể”) (được nêu tại 
www.fossanalytics.com/en/support/smartcare).  
 
Các Điều khoản này sẽ là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và FOSS về vấn 
đề được mô tả trong tài liệu này, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn 
bản. 
 
2. Giá và thanh toán 
(a) Giá/giấy phép cho các Sản phẩm, Dịch vụ kỹ thuật số, Dịch vụ và 
Giải pháp tổng thể được nêu trong báo giá hoặc xác nhận đặt hàng của 
FOSS hoặc trong bảng giá hiện tại. Giá/giấy phép không bao gồm thuế 
bán hàng (VAT). 
(b) FOSS sẽ áp dụng phí quản lý cho đơn \hàng của bạn, ngoại trừ các 
đơn hàng do bạn đặt trên trang web của FOSS có thanh toán bằng thẻ 
tín dụng. 
(c) FOSS có thể áp dụng phí vận chuyển cho đơn hàng của bạn tùy 
thuộc vào Incoterms đã thỏa thuận.  
(d) FOSS có thể yêu cầu thanh toán trước một phần.  
(e) FOSS có thể tính lãi hợp lý trên các khoản thanh toán quá hạn của 
bạn. 
 
3. Giao hàng và nhận Sản phẩm 
(a) FOSS sẽ cho biết ngày giao hàng khi nhận được đơn hàng của bạn. 
(b) FOSS sẽ đóng gói các Sản phẩm để tránh hao mòn thông thường 
trong quá trình vận chuyển và xử lý. 
(c) Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, việc giao Sản phẩm sẽ 
được EXW bốc xếp tại kho của FOSS (Incoterms 2020). Trong trường 
hợp không có hướng dẫn cụ thể, FOSS sẽ chọn hãng vận chuyển và 
chuyển hàng đến địa điểm bạn chỉ định. FOSS sẽ lập hóa đơn vận 
chuyển và bảo hiểm ở từng dòng riêng biệt. FOSS có thể giao Sản phẩm 
thành một hoặc nhiều lô hàng và xuất hóa đơn cho từng lô hàng riêng 
biệt.  
(d) Bạn được yêu cầu kiểm tra Sản phẩm tại điểm nhận và ghi chú về 
tình trạng bao bì bên ngoài trên chứng từ giao hàng (ví dụ: để xem bao 
bì có bị hỏng hoặc thiếu nhãn không). 
(e) Bạn cần thông báo cho FOSS càng sớm càng tốt nếu thấy thiếu hụt, 
lỗi hoặc thiệt hại về Sản phẩm.  
(f) Nếu bạn phải trả lại Sản phẩm lỗi, FOSS sẽ đưa cho bạn biểu mẫu 
Ủy quyền Trả lại hàng và thanh toán phí vận chuyển Sản phẩm bị trả 
lại. 
 
4. Giấy phép Dịch vụ kỹ thuật số 
(a) Nếu bạn đã đặt hàng Dịch vụ kỹ thuật số, FOSS cấp cho bạn Giấy 
phép Người dùng cuối có tại www.fossanalytics.com/en/FOSS-VIET-
Terms-and-conditions (”Giấy phép Dịch vụ kỹ thuật số”). Giấy phép Dịch 
vụ kỹ thuật số hàng năm được tự động gia hạn cho (các) năm bổ sung 
dựa trên bảng giá hiện hành của FOSS, trừ khi chấm dứt theo quy định 
tại khoản 19. 
(B) Để sử dụng công cụ FOSS của riêng bạn, bạn chỉ có thể sử dụng 
Giấy phép Dịch vụ kỹ thuật số cho một người hoặc công cụ được nêu 
trên Giấy phép đó. Để sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số trên các công cụ của 
nhà sản xuất khác, bạn cần phải có thỏa thuận bằng văn bản riêng với 
FOSS. 
(c) Để FOSS cải thiện, cung cấp và tối ưu hóa Dịch vụ kỹ thuật số, bạn 
cho phép FOSS hoặc đại diện được ủy quyền của FOSS (i) truy cập 
trực tuyến vào các hệ thống do FOSS cung cấp và dữ liệu hiệu suất, và 
(ii) sử dụng hiệu suất dữ liệu đó ở dạng ẩn danh và hợp nhất để cải 
thiện hiệu suất chung của các giải pháp phân tích FOSS. 
 
 
 
 

5. Hiệu suất của các Dịch vụ 
(a) FOSS sẽ thực hiện các Dịch vụ theo Đơn hàng, các Điều khoản này, 
Thông số kỹ thuật dịch vụ, các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và tuân thủ 
luật pháp cùng các quy định. 
(b) Dịch vụ có thể được cung cấp (i) tại vị trí của công cụ, (ii) dưới dạng 
tự thay thế được FOSS hỗ trợ hoặc (iii) tại địa điểm dịch vụ FOSS, như 
nêu trong Thông số kỹ thuật dịch vụ. 
(c) FOSS sẽ nỗ lực hợp lý để đáp ứng bất kỳ ngày thực hiện hoặc thời 
gian phản hồi nào đối với các Dịch vụ nêu trong Đơn hàng hoặc sao 
cho phù hợp với bạn, tuy nhiên, các ngày hoặc thời gian phản hồi đó sẽ 
chỉ là ước tính.  
(d) Trừ khi có quy định khác trong báo giá FOSS, giá Dịch vụ không bao 
gồm chi phí đi lại của kỹ sư dịch vụ và tính theo công cụ. 
(e) Hợp đồng dịch vụ hàng năm được tự động gia hạn cho (các) năm 
bổ sung dựa trên bảng giá hiện hành của FOSS, trừ khi chấm dứt theo 
quy định tại khoản 19. 
 
6. Các Giải pháp tổng thể của FOSS (như SmartCareTM) 

Các Giải pháp tổng thể của FOSS là sự kết hợp giữa hỗ trợ từ xa và tại 
chỗ bởi các kỹ sư dịch vụ của chúng tôi và các báo cáo giám sát hiệu 
chuẩn và hiệu suất của công cụ trực tuyến. Giải pháp tổng thể của 
FOSS tuân theo các điều khoản này sao cho sự hỗ trợ từ xa và tại chỗ 
bởi các kỹ sư dịch vụ của chúng tôi được hiểu là “Dịch vụ” và các báo 
cáo giám sát hiệu chuẩn và hiệu suất của công cụ trực tuyến (cũng như 
các dịch vụ trực tuyến bổ sung) được hiểu là “Dịch vụ kỹ thuật số”. Giải 
pháp tổng thể được tự động gia hạn cho (các) năm bổ sung dựa trên 
bảng giá hiện hành của FOSS, trừ khi chấm dứt theo quy định tại khoản 
19. 
 
7. Trách nhiệm của khách hàng liên quan đến Dịch vụ 
(a) Bạn đồng ý bảo trì thiết bị và vận hành thiết bị theo Thông số kỹ thuật 
dịch vụ và hướng dẫn sử dụng. 
(b) Bạn đồng ý thông báo cho FOSS nếu công cụ được di dời.  
 
8. Quyền lợi bảo mật về Sản phẩm 
(a) Quyền sở hữu đối với Sản phẩm sẽ chỉ được chuyển cho bạn 
khi bạn thanh toán đầy đủ giá mua.  
(b) Các sản phẩm được cho bạn mượn, thuê hoặc thuê ngắn hạn, nếu 
có, đều thuộc sở hữu của FOSS. Bạn sẽ (i) giữ quyền sở hữu các Sản 
phẩm đó, (ii) không quan tâm gì khác đến các Sản phẩm ngoài quyền 
thuê hoặc thuê ngắn hạn, (iii) giữ các Sản phẩm sao cho không mang 
lợi ích của bên thứ ba, (iv) không di chuyển các Sản phẩm từ vị trí được 
cài đặt nếu chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của FOSS và (v) lưu 
trữ và bảo trì các Sản phẩm theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.  
 
9. Bảo hiểm 
FOSS đồng ý duy trì bảo hiểm sau trong suốt quá trình chúng tôi cung 
cấp Sản phẩm, Dịch vụ kỹ thuật số và Dịch vụ cho bạn: 
 
(a) Bảo hiểm bồi thường cho công nhân: Giới hạn theo luật định. 
(b) Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động với số tiền tối 
thiểu là 3.000.000 USD. 
(c) Bảo hiểm trách nhiệm chung & sản phẩm với số tiền tối thiểu là 
10.000.000 USD. 
(d) Bảo hiểm trách nhiệm ô tô: Giới hạn theo luật định. 
(e) Bảo hiểm mạng internet với số tiền tối thiểu 2.000.000 USD. 
 
10. Bảo hành các Sản phẩm, Dịch vụ kỹ thuật số và Dịch vụ 
(a) FOSS bảo đảm rằng trong thời gian bảo hành (ít nhất 12 tháng đối 
với Sản phẩm mới, hãy xem Chính sách Bảo hành Toàn cầu của FOSS 
tại www.fossanalytics.com/en/FOSS-VIET-Terms-and-conditions), Sản 
phẩm (i) sẽ không có lỗi về nguyên vật liệu và tay nghề, sẽ đáp ứng 
Thông số kỹ thuật, và (ii) sẽ phù hợp và an toàn cho mục đích mà FOSS 
đưa ra thị trường. Bảo hành này sẽ không có hiệu lực trong trường hợp: 
Bạn bảo trì Sản phẩm không đúng cách, cài đặt hoặc sử dụng các bộ 
phận không chính hãng của FOSS, thay đổi Sản phẩm hoặc sửa chữa 
Sản phẩm tại đại lý không được FOSS ủy quyền. 
(b) FOSS đảm bảo rằng Sản phẩm, Dịch vụ kỹ thuật số và Dịch vụ (i) 
tuân thủ tất cả các luật hiện hành, (ii) không bị bên thứ ba can thiệp và 
(iii) sẽ không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.  
(c) FOSS đảm bảo rằng bạn có thể mua vật tư tiêu hao và phụ tùng 
trong 7 năm sau khi chúng tôi ngừng sản xuất Sản phẩm. 
(d) Những đảm bảo này là duy nhất và thay cho tất cả các đảm bảo 
khác, được thể hiện hoặc ngụ ý. 
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11. Bồi thường sở hữu trí tuệ 
FOSS đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho bạn không bị thiệt hại về 
mọi chi phí, phí tổn (bao gồm phí luật sư hợp lý), tổn thất, thiệt hại hoặc 
trách nhiệm pháp lý phát sinh trong trường hợp Sản phẩm hoặc Dịch vụ 
kỹ thuật số được giao vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khi được sử dụng 
theo thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng của FOSS. Nếu khiếu nại 
vi phạm của bên thứ ba làm gián đoạn việc sử dụng Sản phẩm hoặc 
Dịch vụ kỹ thuật số, bạn đồng ý để FOSS phụ trách mọi cuộc thảo luận 
giải quyết và FOSS có thể, (i) nhận được giấy phép tiếp tục sử dụng 
Sản phẩm hoặc Dịch vụ kỹ thuật số; (ii) sửa đổi Sản phẩm hoặc Dịch vụ 
kỹ thuật số để tránh vi phạm; hoặc (iii) thay thế Sản phẩm hoặc Dịch vụ 
kỹ thuật số bằng một sản phẩm tương đương về chức năng và không 
vi phạm.  
 
12. Giới hạn trách nhiệm  
Cả bạn và FOSS đều không chịu trách nhiệm trong các trường hợp 
về mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc các thiệt hại gián tiếp, do hậu 
quả, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do trừng phạt ngay cả khi được 
thông báo về khả năng thiệt hại đó. Toàn bộ trách nhiệm dưới đây 
của FOSS sẽ giới hạn ở phạm vi bảo hiểm bắt buộc được quy định 
trong các điều khoản này (giới hạn trách nhiệm). Giới hạn trách 
nhiệm sẽ không được áp dụng trong trường hợp hành vi sai trái có chủ 
ý, vi phạm bảo mật, bồi thường sở hữu trí tuệ hoặc thương tích cá nhân 
(bao gồm tử vong). 
 
13. Quyền sở hữu tài sản trí tuệ và dữ liệu 
Tất cả dữ liệu và tài sản trí tuệ do bạn cung cấp cho FOSS vẫn là tài 
sản độc quyền của bạn. Tương tự, tất cả dữ liệu và tài sản trí tuệ do 
FOSS cung cấp cho bạn vẫn là tài sản độc quyền của FOSS.  
 
14. Bảo mật thông tin  
FOSS đã chuẩn bị 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 
nhằm đảm bảo an ninh thông tin liên quan đến Dịch vụ kỹ thuật số. Xử 
lý và bảo mật dữ liệu có tại www.fossanalytics.com/digital-services-
documents. 
 
15. Bất khả kháng 
FOSS sẽ không chịu trách nhiệm về việc trì hoãn thực hiện do các 
nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi, chẳng 
hạn như thiên tai, hỏa hoạn, đình công, cấm vận, các đạo luật của chính 
phủ, chiến tranh hoặc các nguyên nhân tương tự khác.  
 
16. Luật pháp hiện hành và quyền tài phán 
Các Điều khoản này sẽ được hiểu theo luật hiện hành của quốc gia của 
bị đơn mà không liên quan đến các xung đột của quy định pháp luật. 
Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế 
(CISG) sẽ không được áp dụng. Bất kỳ tranh chấp nào dưới đây hoặc 
việc áp dụng hoặc hiểu các Điều khoản này sẽ được chuyển đến trọng 
tài ICC tại quốc gia của bị đơn. Chỉ Tòa án Trọng tài Quốc tế mới được 
quyền xác định liệu bạn hoặc FOSS có phải là bị đơn theo mục đích của 
điều khoản này trong trường hợp có nhiều khiếu nại và phân xử, và sẽ 
đưa ra quyết định duy nhất và đảm bảo hợp nhất nhiều khiếu nại và 
phân xử liên quan thành một phân xử dựa trên nguyên tắc các khiếu 
nại và phân xử liên quan giữa FOSS và bạn sẽ được hợp nhất thành 
phân xử ICC đã được bắt đầu từ trước. 
  
17. Bảo mật 
Cả hai bên sẽ giữ bảo mật thông tin nhận được từ bên kia, bao gồm cả 
nội dung của Đơn hàng, và sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. 
Cả hai bên sẽ thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn tiết lộ trái phép 
hoặc sử dụng thông tin bảo mật. Nghĩa vụ bảo mật và không sử dụng 
sẽ không áp dụng cho thông tin (i) mà tại thời điểm công bố thông tin 
dưới đây, hoặc sau đó, thuộc phạm vi công cộng; (ii) mà người nhận có 
thể cho thấy đã sở hữu tại thời điểm tiết lộ hoặc đã được cung cấp từ 
bên thứ ba có quyền tiết lộ; hoặc (iii) mà người nhận được pháp luật 
yêu cầu phải tiết lộ.  

 
18. Bảo vệ dữ liệu (GDPR) 
FOSS cam kết tuân thủ đầy đủ các quy tắc bảo vệ dữ liệu - bao gồm 
Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung Châu Âu (GDPR). FOSS là bộ điều 
khiển dữ liệu vì mục đích của các quy tắc bảo vệ dữ liệu hiện hành. 
Bằng cách đặt Đơn hàng và gửi thông tin chi tiết của mình, bạn đồng ý 
rằng FOSS có thể giữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong các hồ sơ của 
chúng tôi và xử lý thêm theo Chính sách Bảo mật của FOSS có tại: 
www.fossanalytics.com/en/news-articles/policies/data-privacy-policy. 
 
 
 
 

19. Chấm dứt các Dịch vụ kỹ thuật số, Dịch vụ và Giải pháp tổng 
thể 
(a) Mọi thỏa thuận được gia hạn tự động cho Dịch vụ kỹ thuật số, Dịch 
vụ hoặc Giải pháp tổng thể có thể được bạn chấm dứt với hiệu lực tính 
từ cuối thời hạn hợp đồng hiện tại. 
(b) FOSS có thể chấm dứt thỏa thuận tự động gia hạn đối với Dịch vụ 
kỹ thuật số, Dịch vụ hoặc Giải pháp tổng thể bằng cách gửi cho bạn 
thông báo bằng văn bản trước 12 tháng. 
(c) Sau khi chấm dứt, FOSS có nghĩa vụ rời khỏi mạng lưới của bạn và 
xóa tất cả dữ liệu không ẩn danh của bạn. Tuy nhiên, bạn có 30 ngày 
kể từ ngày chấm dứt hiệu lực để yêu cầu trả về dữ liệu của bạn ở định 
dạng điện tử được FOSS chấp nhận. 
 
20. Tuyên bố Tuân thủ, Bền vững và Chất lượng của FOSS 
FOSS cam kết duy trì danh tiếng và sự liêm chính của mình thông qua 
việc tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn đạo đức hiện hành ở mỗi 
thị trường mà chúng tôi hoạt động. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của 
cam kết này, chúng tôi đã xây dựng quan điểm của mình về các yêu 
cầu pháp lý và vấn đề đạo đức trong Chính sách Bền vững FOSS (CSR) 
áp dụng trên toàn cầu của chúng tôi, như một hướng dẫn cho hành vi 
của chúng tôi trong các giao dịch kinh doanh. FOSS sẽ không xuất khẩu 
sang các quốc gia, cho các tổ chức hoặc người bị cấm xuất khẩu. FOSS 
sẽ không dung thứ cho mọi hình thức tham nhũng hoặc hối lộ. Đạo đức 
và nỗ lực tuân thủ của chúng tôi được bổ trợ bởi một hệ thống tố giác 
xác minh độc lập .  
 
Nhân viên, đối tác kinh doanh, cũng như các bên thứ ba có cơ hội lên 
tiếng về các mối lo ngại hoặc báo cáo hành vi bất thường bất kỳ lúc nào 
trên trang web bên ngoài của chúng tôi, 
https://foss.whistleblowernetwork.net. 
 
Hành động có trách nhiệm và liêm chính là cách tiếp cận kinh doanh 
của chúng tôi kể từ khi Nils Foss thành lập công ty vào năm 1956. FOSS 
là người tham gia tích cực của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc và 
là thành viên của SEDEX (Diễn đàn Dữ liệu Đạo đức Nhà cung cấp), 
nền tảng lớn nhất thế giới 
để chia sẻ dữ liệu về nguồn cung ứng có trách nhiệm trên chuỗi cung 
ứng. Vui lòng xem thêm tại www.fossanalytics.com/en/about-
foss/sustainability. 
 
Nguyên tắc hướng dẫn cho FOSS là tất cả các sản phẩm và dịch vụ 
phải đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và do đó FOSS được chứng 
nhận cho cả ISO 9001 (Quản lý Chất lượng) và ISO 27001 (Quản lý 
Bảo mật Thông tin). Những chứng nhận này và các chứng nhận khác 
có thể được tìm thấy tại www.fossanalytics.com/en/support/certificates. 
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