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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

Giới thiệu chung 

Công ty TNHH SX TM Minh Chất có thể điều chỉnh bất kỳ điều khoản sử dụng và các thông tin thuộc 
trang web minhchat.com.vn  bằng cách cập nhật thông tin mới vào bất kỳ thời điểm nào mà không 
cần thông báo cho người truy cập. 

Trang web không cung cấp dịch vụ mua hàng, Quý khách cần mua hàng hay tìm hiểu thêm thông tin 
liên quan đến sản phẩm và dịch vụ như: giá cả, hình thức thanh toán, giao nhận, bảo hành, … vui 
lòng liên hệ trực tiếp theo địa chỉ công ty, điện thoại hoặc email. 

Miễn trừ trách nhiệm 

Thông tin trên trang web của minhchat.com.vn không bị bắt buộc phải tuyệt đối chính xác, cập nhật 
hay hoàn chỉnh. Trang web có thể có các thông tin chưa chính xác và lỗi đánh máy. Công ty TNHH 
SX TM Minh Chất không chịu trách nhiệm (và các khiếu nại liên quan đến trách nhiệm của 
minhchat.com.vn) về việc cập nhật trang web để đảm bảo thông tin luôn mới mẻ hoặc đảm bảo tính 
chính xác hay hoàn chỉnh của thông tin được đăng tải. Theo đó, bạn nên xác nhận tính chính xác và 
hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin được đăng tải trên trang web của minhchat.com.vn trước khi đưa ra 
quyết định liên quan đến dịch, vụ, sản phẩm được đề cập đến trong trang web này. 

Tính bảo mật 

Người dùng bị cấm các hành vi vi phạm, hay cố tình vi phạm tính an toàn bảo mật của trang web này. 
Bất kì hành vi vi phạm nào cũng có thể dẫn đến hành vi phạm tội và vi phạm hành chính. Chúng tôi sẽ 
điều tra các hành vi bị cáo buộc hay nghi ngờ vi phạm an toàn bảo mật của trang web. Trong trường 
hợp hành vi gây nghi ngờ bị điều tra, chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan cưỡng chế thi hành pháp 
luật để tiến hành điều tra. Các hành vi vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn trong các hành vi sau 
đây: 

• Xâm nhập hay cố ý xâm nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà không được cho phép. 
• Truy cập dữ liệu hoặc có bất kì hành động nào để lấy trộm dữ liệu, thông tin hoặc dịch 

vụ không nằm trong quyền hạn sử dụng. 
• Cố tình thăm dò, điều tra hoặc kiểm tra những yếu điểm trong hệ thống hoặc mạng lưới an 

ninh của trang web này. 
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• Giả mạo, ăn trộm, điều chỉnh hoặc các hành vi khác làm ảnh hưởng hoặc phá vỡ tính an 
toàn bảo mật và các phương pháp xác thực được áp dụng trên trang web của 
minhchat.com.vn. 

• Truyền các tài liệu có chứa virus, các file bị lỗi, các chương trình phá hoại hoặc bất kỳ 
chương trình máy tính nào gây thiệt hại, hư hỏng hoặc can thiệp vào các chức năng của máy 
tính hoặc sự vận hành của website này. 

Hành vi bị cấm 

Khi truy cập trang web này, bạn không được phép: 
• Đăng tải, gửi, chuyển đến hoặc thông qua trang web này bất kỳ thông tin tài liệu vi phạm 

pháp luật, gây xâm phạm, phiền toái, phỉ báng, đe dọa, thô tục hoặc bất kỳ nội dung bị phản 
đối nào khác, các nội dung bóc lột trẻ em hoặc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và các 
quyền khác hoặc bất kỳ nội dung nào minhchat.com.vn  không cho phép được đăng tải và 
truyền bá trên trang web này. 

• Đăng tải nội dung phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc vi phạm quyền lợi của người 
khác (như quyền công khai và riêng tư). 

• Đăng tải hoặc truyền bá bằng bất kỳ hình thức khác các tập tin có chứa hình ảnh, phần 
mềm hoặc các nội dung khác được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không 
giới hạn quyền sở hữu trí tuệ, luật bản quyền thương hiệu và quyền công khai và riêng tư 
trừ khi bạn đang sở hữu hoặc nắm giữ các quyền nêu trên hoặc đã có được sự cho phép khi 
thực hiện các hành vi trên. 

• Gây hiểu lầm về nhận diện cá nhân hoặc làm giả tư cách người khác dưới bất kỳ hành vi 
nào. 

• Thực hiện các chương trình tiếp thị trực tuyến lừa đảo. 
• Thực hiện hành vi vi phạm các quy định pháp luật hiện hành. 
• Hỗ trợ hoặc cho phép bất kỳ ai tham gia và các hành vi bị cấm nêu trên. 

Chính sách quyền riêng tư 

minhchat.com.vn  chắc chắn sẽ bảo vệ quyền riêng tư cho bạn. Vui lòng xem Chính sách bảo mật 
đang được áp dụng của chúng tôi. 

Quy định về bản quyền 
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Những tài liệu có sẵn trên trang web này là thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH SX TM Minh 
Chất. Không nội dung nào được phép sao chép, thay thế, công bố lại, đăng tải, dịch chuyển hoặc phân 
phát dưới bất kì hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu, trừ trường hợp 
người dùng chỉ tải bản sao của tài liệu phục vụ cho quy trình đặt hàng trực tuyến. Bất kì hành vi chỉnh 
sửa hay sử dụng tài liệu thuộc website này vào bất kỳ mục đích nào đều được xem là xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ của minhchat.com.vn. Việc sử dụng tài liệu có trong website này, bao gồm việc tái sản 
xuất và phân phối các bản sao, hoặc liên kết đến bất kỳ trang web nào tại website minhchat.com.vn 
phải được minhchat.com.vn cho phép trước. 

Yêu cầu chỉnh sửa nêu trên phải được gửi qua email. Theo các mục đích trong bản thỏa thuận này, 
việc sử dụng bất kỳ tài liệu nêu trên vào trang web khác hoặc trên môi trường mạng lưới máy tình 
khác đều bị cấm. Tất cả bản quyền thiết kế, cơ sở dữ liệu, nội dung biên soạn và các tài liệu sở hữu 
trí tuệ khác, kể cả trường hợp có đăng ký hoặc chưa đăng ký, đều thuộc quyền sở hữu độc quyền của 
Công ty TNHH SX TM Minh Chất. 

Liên kết đến các trang web khác 

Khi bạn đến trang web này, bạn sẽ được thông báo liên kết đến các trang web khác không thuộc sở 
hữu của Công Ty TNHH SX TM Minh Chất. Những trang liên kết này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho 
khách hàng của minhchat.com.vn. Một số website liên kết có thể sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của 
minhchat.com.vn (như thương hiệu, ký hiệu dịch vụ và tên) dưới sự cho phép của minhchat.com.vn. 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự tồn tại hoặc nội dung của các trang web liên kết này hoặc bất 
kỳ virus hoặc các yếu tố phá hoại khác xuất hiện từ trang web của bên thứ ba. Bên cạnh đó, việc dẫn 
liên kết đến các trang web này không có nghĩa là chúng tôi đồng ý và chấp thuận các nội dung xuất 
hiện trên trang web hoặc sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba cung cấp. 

Miễn trừ trách nhiệm 

Các tài liệu và thông tin trong trang web này là được cung cấp với nội dung xác thực mà không có 
hàm ý hay suy diễn khác. Theo sự cho phép của các điều luật có liên quan, minhchat.com.vn không 
chịu trách nhiệm về tính đảm bảo, suy diễn, hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn đảm bảo cam kết 
bán hàng hoặc mục đích cụ thể nào khác. Minhchat.com.vn không cam kết rằng các chức năng chứa 
trong các tài liệu và thông tin sẽ không bị can thiệp hay bị lỗi, cũng không cam kết những lỗi đó sẽ bị 
khắc phục hay trang web của minhchat.com.vn hoặc máy chủ sẽ đảm bảo trang web không bị virus 
hay các yếu tố gây hại khác tấn công. minhchat.com.vn không đưa ra các cam kết hay đảm bảo liên 
quan đến việc sử dụng tài liệu hay thông in trong website này xét về tính chính xác, hoàn chỉnh, tin 
cậy. Các điều luật liên quan không có các quy định ngoại lệ, vì vậy các quy định ngoại lệ nếu có sẽ 
không được áp dụng ở đây. 
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Giới hạn trách nhiệm pháp lý 

Theo sự cho phép của các điều lệ áp dụng, dưới bất kỳ tình huống nào, bao gồm nhưng không giới hạn 
sự cẩu thả, minhchat.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường, phạt vi phạm hay bất kỳ thiệt hại 
nào gây ra từ việc sử dụng, hay việc chưa kịp sử dụng, các tài liệu chứa trong website này, ngay cả khi 
minhchat.com.vn hoặc người đại diện cho minhchat.com.vn đã được cảnh báo trước về những thiệt 
hại có thể xảy ra. Các điều luật có liên quan sẽ không cho phép giới hạn hay ngoại lệ về trách nhiệm 
hay về loại thiệt hại, vì vậy các ngoại lệ và giới hạn sẽ không được áp dụng. Trong bất kỳ trường hợp 
nào, minhchat.com.vn cũng không chịu hoàn toàn trách nhiệm thay bạn về mọi thiệt hại, mất mát hay 
hậu quả gây ra do các hành vi (có ghi trong hợp đồng hoặc không, các hành vi dân sự bao gồm nhưng 
không giới hạn sự cẩu thả) gây ra khi sử dụng trang web này. 

Thay đổi điều khoản sử dụng 

minhchat.com.vn có quyền điều chỉnh nội dung của các Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm 
nào mà không cần thông báo trước. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để nêu bật lên những điểm thay đổi 
trong Bản Điều khoản sử dụng này, chúng tôi khuyên bạn bạn nên thường xuyên ghé thăm trang web 
để đảm bảo rằng luôn được cập nhất các điều khoản gần nhất có liên quan và ràng buộc đến bạn. Khi 
bạn sử dụng trang web này sau khi có các thay đổi nói trên thì ngầm hiểu bạn đã đồng ý với những 
thay đổi nói trên. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Điều khoản sử dụng, vui lòng gửi email 
cho chúng tôi. 

Chúng tôi sẽ nỗ lực để xử lý nhanh nhất các yêu cầu của bạn.


