Điều khoản sử dụng website www.adobecloud.com.vn
Điều 1: Quyền sở hữu và trách nhiệm thông báo
Website này được Quản lý bởi công ty TNHH PACISOFT Việt Nam
MTS: 0310446108 Do sở KHĐT Tp HCM Cấp 11/11/2010| Địa chỉ đăng ký: 499/11/28 Quang
Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp HCM
Văn phòng: Khu Công nghệ phần mềm, ĐHQG Tp HCM, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức
Tầng 4, C08, Tòa nhà văn phòng SkyCenter, số 10 Phổ Quang, P2, Q. Tân Bình
Hanoi: Tầng 8, C03, tòa 21B4, Green Star, 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội
Website có thể chứa các thông báo về quyền sở hữu và thông tin bản quyền khác, các điều khoản phải
được xem xét và tuân thủ. Thông tin trên trang web này có thể chứa những sai sót về mặt kỹ thuật
hoặc lỗi đánh máy mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi và xem xét tất cả các nội dung mà chúng tôi
tạo ra, biên dịch hoặc thu thập được. Thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần
thông báo. Chúng tôi cũng có thể thực hiện những cải tiến hoặc thay đổi trong việc đưa nội dung sản
phẩm hoặc dịch vụ, nhãn hàng và/ hoặc chấm dứt bất cứ việc sửa đổi, duy trì bất cứ lúc nào mà không
cần thông báo.
Điều khoản sử dụng Website này cũng là những quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng khi
truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên Website.

Điều 2. Quy định chung
Chúng tôi có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản sử dụng Website này hoặc quy định sử
dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận
hành Website mà không có nghĩa vụ thông báo cho Người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này
sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân
thủ của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website
Người dùng tối thiểu 16 tuổi mới được phép truy cập trang web của chúng tôi.
Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh
bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều
nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy giấy phép của quý khách mà không cần báo trước.
Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm, chúng tôi không phải nhà sản xuất nên
những nhận xét hiển thị trên web là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.
Quý khách đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi
nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web.
Hơn nữa, bạn phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không
chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do
bạn không tuân thủ quy định.
Trong suốt quá trình đăng ký, bạn đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Sau đó, nếu không
muốn tiếp tục nhận email, bạn có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi
email quảng cáo.
Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến đối tác và khách hàng khi truy cập và mua
hàng.
Chúng tôi có toàn quyền sử dụng những thông tin của Người sử dụng phục vụ cho hoạt động kinh
doanh.
Nhà cung cấp giải pháp và Đối tác
Nhà cung cấp giải pháp và các đối tác là các nhà cung cấp sản phẩm & dịch vụ độc lập không thuộc
quyền kiểm soát và không liên kết như Công ty Mẹ – Công ty Con với PACISOFT. PACISOFT không
đảm bảo, chịu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của họ. Danh sách các nhà sản xuất/
nhãn hàng trên trang này chỉ nhằm mục đích thuận tiện để giúp bạn tìm giải pháp phù hợp với mục
đích của bạn.
Quan hệ kinh doanh (Business Relationships)
Chúng tôi luôn giữ website được duy trình và cập nhật thông tin chính thống. Việc truy cập gián tiếp
từ bất kỳ công cụ nào khác có thể làm ảnh hưởng sai lệch đến đường dẫn cuối cùng. Khi bạn truy cập
vào trang web không phải của chúng tôi, vui lòng hiểu rằng nó độc lập với PACISOFT và chúng tôi
không kiểm soát nội dung hoặc các chính sách trên trang Web đó. Ngoài ra, một liên kết đến một trang
web không phải là PACISOFT không có nghĩa nó được ủng hộ hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về
nội dung, hoặc việc sử dụng trang Web đó. Bạn phải có biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bất cứ
gì bạn truy cập đều không có vi rút, sâu, trojan và các mục khác có tính chất phá hoại.
Từ chối trách nhiệm
Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi hoặc bất kỳ chi nhánh, giám đốc hoặc nhân
viên nào của Công ty không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp
nào khi bạn cố tình vi phạm hay sơ suất phát sinh liên quan đến việc sử dụng tất cả hoặc một phần của
trang web này
Tuân thủ và Cam kết bảo mật
Tất cả các thông tin thu thập được trên trang web này phải tuân theo Chính sách bảo mật của Website
tương ứng được đưa vào Điều khoản Sử dụng.
Nghiêm cấm tất cả các hành vi xâm phạm trái phép trang web và tải, upload, phát tán dữ liệu, mã độc,
DDOS.
Quyền sở hữu trí tuệ
Chúng tôi hoặc chủ sở hữu bên thứ ba áp dụng (tức các nhà cung cấp giải pháp và đối tác), giữ tất cả
các quyền, quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, cũng như bất kỳ
tài sản trí tuệ hoặc các quyền khác) trong tất cả các thông tin và nội dung (bao gồm tất cả các văn bản,
hình ảnh, dữ liệu, đồ hoạ và biểu tượng ) trên trang web. Bất kỳ việc sao chép, xử lý, phổ biến và bất
kỳ loại hình khai thác nào đều cần được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.
Chính sách giá & thanh toán dành cho doanh nghiệp.
Vì lý do chỉ phục vụ doanh nghiệp và 100% là sản phẩm nhập khẩu, do đó mọi đơn hàng và giá cả
đều có sự thay đổi, biến động thường xuyên tùy thuộc vào: Chính sách thuế, tỉ giá, cấu trúc giá từ hãng
sản xuất, chương trình khuyến mãi hoặc điều phối giá chủ động từ hãng.
Trang web này với mục đích là truyền tải thông tin, chúng tôi hiện chưa cung cấp cửa hàng trực tuyến
và nếu có, mọi thông tin về sản phẩm và giá cả trên trang web chỉ để tham khảo. Tính chính xác và

pháp lý chỉ được đảm bảo khi bạn yêu cầu qua chuyên viên của chúng tôi và có hiệu lực tại thời điểm
báo giá và ký hợp đồng.
Trên website này không có và không chứa source thanh toán để đặt hàng Online. Do đó chúng tôi
không chịu trách nhiệm nếu có các đơn hàng được phát sinh thanh toán từ bên thứ 3 mà không phải do
chúng tôi làm chủ. Chỉ có thanh toán theo từng đơn hàng được các nhân viên gửi trực tiếp cho khách
hàng qua: Email, Báo giá, Hợp đồng.
Các điều khoản mua bán sản phẩm, giải pháp (Terms and Conditions for Product Purchases) vui lòng
liên hệ chuyên viên chúng tôi hoặc info[at]pacisoft.com
Cập nhật/ sửa đổi mới nhất vào ngày: 10/09, 2017

