
Các Điều Khoản Sử Dụng Chung của ShopBack 

Công ty TNHH Shopback Vietnam (“ShopBack”), thông qua các đối tác thương nhân 
hoặc tự mình, cung cấp các giảm giá và các ưu đãi như hoàn tiền hoặc các hình thức 
khuyến mãi và thưởng khác cho các chủ tài khoản ShopBack cho việc mua sắm thực 
hiện tại các đối tác thương nhân đã nói trên thông qua các nền tảng khác nhau của 
ShopBack bao gồm nhưng không giới hạn trang web, trình duyệt mở rộng và ứng dụng 
di động (“Nền Tảng ShopBack”).Việc sử dụng các dịch vụ (“Dịch Vụ”) được cung cấp 
trên Nền Tảng ShopBack và các tài khoản được duy trì với ShopBack phải tuân theo các 
điều kiện và điều khoản này (“Thỏa Thuận”). Thỏa Thuận này cấu thành một thỏa thuận 
pháp lý ràng buộc giữa từng cá nhân sử dụng Dịch Vụ hoặc cá nhân duy trì tài khoản với 
ShopBack. Bằng việc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc duy trì tài khoản với ShopBack, 
bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và đã hiểu Thỏa Thuận này và đồng ý bị ràng buộc bởi 
các điều khoản của Thỏa Thuận. ShopBack có thể điều chỉnh Thỏa Thuận này theo thời 
gian, có hoặc không có thông báo, và việc tiếp tục sử dụng một trong các Dịch Vụ hoặc 
tiếp tục duy trì tài khoản với ShopBack sẽ cấu thành và được xem là sự chấp thuận của 
bạn cho những điều chỉnh này và sự đồng thuận của bạn cho việc tuân thủ theo bất kỳ 
điều khoản nào theo đó. 

1. Quyền Sử Dụng Dịch Vụ 

Căn cứ theo Thỏa Thuận này, ShopBack sau đây cấp cho bạn quyền sử dụng có thể hủy 
ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng (không bao gồm quyền sử dụng thứ 
cấp) để truy cập và sử dụng Nền Tảng ShopBack và Dịch Vụ cho mục đích sử dụng duy 
nhất của cá nhân bạn. Bạn đồng ý rằng bạn không có quyền nào ngoài các quyền lợi và 
quyền sử dụng được cấp rõ ràng theo Thỏa Thuận này. Shopback bảo lưu các quyền 
thay đổi, nâng cấp hoặc ngưng bất kỳ hoặc tất cả Dịch Vụ hoặc Nền Tảng ShopBack 
hoặc bất kỳ chức năng của Dịch Vụ hoặc của Nền Tảng ShopBack bất cứ lúc nào, có 
hoặc không có thông báo. Tất cả các quyền lợi không được cấp rõ ràng theo Thỏa Thuận 
này được bảo lưu bởi ShopBack và các bên cấp phép của Shopback.  

2. Tài Khoản ShopBack 

Một số Dịch Vụ yêu cầu người dùng phải duy trì một tài khoản với ShopBack. Người 
dùng có thể tạo một tài khoản miễn phí bằng cách cung cấp các chi tiết có liên quan được 
yêu cầu. Việc sử dụng tài khoản và Dịch Vụ (bao gồm các cơ hội được hoàn tiền từ các 
đối tác thương nhân của chúng tôi và/hoặc chúng tôi) được cung cấp dựa trên quyết định 
riêng của ShopBack và căn cứ theo sự tuân thủ của bạn với Thỏa Thuận này .  

Một các nhân không được tạo hoặc có quyền kiểm soát và/hoặc nắm giữ nhiều tài khoản 
ShopBack. Cụ thể: 



(a) Mỗi số điện thoại di động chỉ có thể kết nối với một tài khoản ShopBack; 

(b) Mỗi tài khoản thanh toán (ví dụ mỗi tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản paypal) chỉ 
có thể kết nối với một tài khoản ShopBack; 

Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bất kỳ sự gian lận hoặc lạm dụng 
nào liên quan đến việc tích lũy hoặc nhận tiền hoàn lại và/hoặc các phần thưởng khác, 
và/hoặc bất kỳ sự cung cấp sai lệch của bất kỳ thông tin nào gửi đến ShopBack hoặc các 
chi nhánh của ShopBack đều có thể dẫn đến tài khoản ShopBack của bạn bị đánh dấu 
là hoạt động đáng ngờ và bị đình chỉ hoặc chấm dứt và bất kỳ khoản hoàn tiền tích lũy 
nào của bạn sẽ bị tịch thu. 

Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tài khoản của mình để đảm bảo số tiền hoàn 
lại đã được ghi có đúng cách và số dư tài khoản của bạn được cập nhật. Bạn phải thông 
báo cho ShopBack về bất kỳ thiếu sót, sai lệch sổ sách hoặc không thống nhất liên quan 
đến bất kỳ giao dịch nào trong vòng 30 ngày sau giao dịch. ShopBack có quyền không 
sửa bất kỳ thiếu sót nào, sai lệch sổ sách hoặc không thống nhất được gửi đến sau thời 
hạn 30 ngày 

3. Nhận Tiền Hoàn Lại 

Trong số các dịch vụ do ShopBack cung cấp có cơ hội nhận giảm giá, chiết khấu ưu đãi 
hoặc phần thưởng như hoàn lại tiền hoặc các chương trình khuyến mãi khác từ các đối 
tác thương nhân của chúng tôi và/hoặc ShopBack tính trên các giao dịch mua hàng được 
thực hiện tại các đối tác thương nhân khác nhau của chúng tôi thông qua các Nền Tảng 
ShopBack khác nhau. Việc tạo và duy trì tài khoản với ShopBack là bắt buộc trước khi 
người dùng có thể bắt đầu nhận tiền hoàn lại. Việc ghi có cho số tiền hoàn lại cũng phải 
tuân theo các điều khoản, điều kiện và yêu cầu khác nhau, rõ ràng hoặc ngụ ý, liên quan 
đến tín dụng hoàn lại tiền nói chung hoặc các điều khoản, điều kiện và yêu cầu đính kèm 
trong các chương trình khuyến mãi cá nhân sẽ được áp dụng. Những điều khoản, điều 
kiện và yêu cầu này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: - 

(c) Yêu cầu người dùng kích hoạt cookies trong suốt quá trình truy cập Nền Tảng 
ShopBack và sau đó là trang web của đối tác thương nhân; 

(d) Không mở một cửa sổ hoặc trình duyệt riêng biệt trong khi truy cập Nền Tảng 
ShopBack và sau đó là trang web của đối tác thương nhân; 

(e) Đảm bảo rằng sau khi được chuyển hướng đến trang web của đối tác thương 
nhân, người dùng sẽ hoàn tất giao dịch trước khi tiếp tục với bất kỳ trang web 
nào khác; 



(f) Hoàn tất giao dịch mua hàng trên trang web của thương nhân trong một khoảng 
thời gian nhất định; 

(g) Không tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận hoặc không trung thực nào và/hoặc 
tuân thủ các điều khoản của Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ điều khoản và điều 
kiện nào khác được quy định bởi ShopBack hoặc đối tác thương nhân hiện hành; 

Ngoài ra, một số giao dịch mua hàng nhất định có thể không được áp dụng việc hoàn 
tiền. Nhìn chung, việc hoàn tiền được nhận từ thương nhân và/hoặc ShopBack tính trên 
giá mua gốc không bao gồm vận chuyển và xử lý. Tuy nhiên, số tiền hoàn lại và trường 
hợp không áp dụng hoàn tiền sẽ khác nhau giữa các đối tác thương nhân và các chương 
trình khuyến mãi cá nhân có thể bao gồm các trường hợp không áp dụng cụ thể. Vui lòng 
xem lại các điều khoản này một cách cẩn thận. Các trường hợp không áp dụng này được 
căn cứ trên thay đổi không cần báo trước, và ShopBack theo đây từ chối bất kỳ và mọi 
trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ thông tin không chính xác nào hoặc thất bại 
trong việc bao quát hết các thông tin trong danh sách loại trừ. Một số ví dụ về các trường 
hợp không áp dụng hoàn tiền điển hình bao gồm (nhưng không giới hạn trong) việc: 

(a) Không đủ điều kiện hoàn tiền khi mua các mặt hàng khuyến mãi hoặc khi được sử 
dụng cùng lúc với các mã chiết khấu, phiếu giảm giá hoặc các chương trình 
khuyến mãi khác; 

(b) Chỉ đủ điều kiện hoàn tiền khi giao dịch được hoàn thành bằng các phương thức 
thanh toán được chỉ định; và 

(c) Các mức độ đủ điều kiện hoàn tiền khác nhau cho những người dùng khác nhau 
(ví dụ: các mức độ khác nhau cho người dùng mới và người dùng hiện tại). 

4. Các Chính Sách của Đối Tác Thương Nhân 

Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mua từ bất kỳ đối tác thương nhân nào, cho dù 
thông qua ShopBack hay chính thương nhân đó, đều chịu sự điều chỉnh và tuân theo các 
chính sách và điều kiện và điều khoản hiện hành của đối tác thương nhân, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở các chính sách đổi trả, hủy, trao đổi và giao hàng hiện hành. 
Bạn đã đồng ý rằng ngoại trừ các điều khoản giảm giá, chiết khấu, phần thưởng hoặc 
hoàn tiền, chúng tôi không phải đại diện của bất kỳ đối tác thương nhân nào và đối tác 
thương nhân hoạt động độc lập và không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Theo đó, 
việc bạn tham gia vào các ưu đãi hoặc khuyến mãi của, hoặc tương ứng với, bất kỳ đối 
tác thương nhân nào cũng có thể (trừ khi chúng tôi quy định khác đi) là sự tham gia chỉ 
giữa bạn và đối tác thương nhân đó. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, 
nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ phần nào của các trao đổi, đề nghị hoặc 
khuyến mãi đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc rút hoặc sửa đổi bất kỳ đề nghị 



hoặc khuyến mãi nào. ShopBack không chịu trách nhiệm cho các thay đổi đối với, hoặc 
sự dừng lại của bất kỳ đối tác thương nhân nào từ bất kỳ nền tảng nào của ShopBack 
hoặc sự chấm dứt của bất kỳ khuyến mãi nào được đề xuất bởi bất kỳ đối tác thương 
nhân nào trên bất kỳ nền tảng nào của ShopBack, hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ ảnh 
hưởng trong việc tích lũy tiền hoàn lại do các thay đổi, sự dừng lại hoặc rút lại đó gây ra. 
ShopBack không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, 
sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào trên nền tảng của thương nhân (bao gồm nhưng không 
giới hạn ở chất lượng, tính thương mại hoặc sự phù hợp của các sản phẩm hoặc dịch 
vụ đó hoặc nội dung, sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy 
định pháp luật nào). 

5. Sự Nạp Tiền và Khấu Trừ 

ShopBack bảo lưu quyền thực hiện nạp tiền và khấu trừ từ số dư trong tài khoản người 
dùng trong trường hợp cần thiết theo thời gian, một cách hợp lý, hoặc thiết thực khi làm 
như vậy. Điều này bao gồm (nhưng không giới hạn trong) các tình huống trong đó việc 
hoàn tiền được ghi có không chính xác vào tài khoản người dùng và/hoặc khi người dùng 
bị phát hiện có hành vi gian lận, không trung thực hoặc trái với các điều khoản của Thỏa 
Thuận này. 

6. Đổi Tiền Hoàn Lại 

Bạn có thể quy đổi tiền hoàn lại bất cứ lúc nào theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa 
Thuận này hoặc các điều kiện cụ thể liên quan đến các mục riêng lẻ trong tài khoản của 
bạn. Bạn phải tích lũy tiền hoàn lại liên quan đến giá trị đồng đô la nhiều hơn hoặc bằng 
số tiền quy đổi tối thiểu được chỉ định và truyền đạt theo thời gian. Để đổi số tiền hoàn 
lại của bạn, bạn phải duy trì một tài khoản đang hoạt động và cung cấp thông tin có liên 
quan tối thiểu cần thiết để xử lý việc đổi tiền (ví dụ: số tài khoản ngân hàng hợp lệ hoặc 
tài khoản Paypal). 

Vì mục đích bảo mật, việc đổi tiền hoàn lại được giới hạn ở mức 1.500.000 Việt Nam 
Đồng mỗi 24 giờ. 

7. Bản Chất của Việc Hoàn Tiền 

Để tránh nghi ngờ, bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản 
nào do ShopBack nắm giữ khi bạn được ghi có số tiền hoàn lại vào tài khoản của mình. 
Tiền hoàn lại được tích lũy trong tài khoản của bạn không cấu thành việc ủy thác tiền cho 
ShopBack nắm giữ vì lợi ích của bạn. Các quyền và quyền lợi của bạn chỉ giới hạn trong 
các quyền nhận hoàn trả cá nhân hoặc theo hợp đồng đối với các khoản giảm giá, ưu 
đãi, phần thưởng hoặc các khoản tiền khác mà các thương nhân của chúng tôi hoặc 
chúng tôi hứa với bạn phát sinh từ Thỏa Thuận này. 



8. Chấm Dứt Tài Khoản 

Tiền hoàn lại được tích lũy trong tài khoản ShopBack của bạn sẽ hết hạn nếu tài khoản 
của bạn không hoạt động (nghĩa là không có giao dịch thành công nào được thực hiện 
thông qua ShopBack) trong thời gian hơn một năm. 

ShopBack có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn theo Điều 13 dưới đây 
hoặc khi thấy cần thiết hoặc thấy hợp lý nhằm tuân thủ hoặc đáp ứng bất kỳ luật, quy 
định hoặc lệnh của tòa án. 

9. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân 

Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập căn cứ theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, được 
hợp nhất ở đây dưới dạng tham chiếu, và được lưu bản sao trên trang web của 
ShopBack. 

10. Tiền Thưởng và Phần Thưởng 

Các đối tác thương nhân của ShopBack và/hoặc ShopBack định kỳ cung cấp tiền thưởng 
hoặc phần thưởng cho một số hành động nhất định (chẳng hạn như giới thiệu người 
dùng mới đến ShopBack). Các điều khoản và điều kiện đi kèm với các ưu đãi này sẽ điều 
chỉnh cách các phần thưởng được tích lũy và thanh toán. Bạn bị cấm đặt các từ khóa có 
chứa “ShopBack” hoặc các từ hoặc nhãn tương tự khác cho mục đích hướng lưu lượng 
truy cập đến trang của bạn. Bạn sẽ không gửi bất kỳ truy cập được thanh toán nào trực 
tiếp đến liên kết giới thiệu của bạn. Bạn không được đính kèm liên kết giới thiệu của bạn 
hoặc phân phối liên kết giới thiệu của mình trên bất kỳ trang web hoặc nền tảng nào 
không thuộc về bạn, chẳng hạn như các trang truyền thông xã hội thuộc về thương nhân 
hoặc trang diễn đàn thuộc về bên thứ ba. 

11. Thuế 

Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các loại thuế có thể áp dụng cho số tiền nhận 
được từ các thương nhân của chúng tôi và/hoặc từ chúng tôi mà bạn đã quy đổi. 
ShopBack không đại diện cho việc xử lý thuế đối với số tiền đó. 

Trong trường hợp ShopBack yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ kê khai hoặc báo cáo nào liên 
quan đến tình trạng thuế của bạn trong khu vực tài phán này, bạn đồng ý, thừa nhận và 
bảo đảm rằng bạn sẽ thực hiện những kê khai và báo cáo đó một cách trung thực, chính 
xác và không có lỗi. 

Trừ khi được cho phép, cư dân không chịu thuế của khu vực tài phán này sẽ không được 
phép sử dụng tài khoản ShopBack hoặc là người dùng ShopBack. 



12. Gian Lận 

Shopback sẽ đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu có lý do để tin rằng bạn có 
liên quan đến bất kỳ hoạt động gian lận hoặc không trung thực nào. Bất kỳ thất bại trong 
việc tuân thủ Thỏa Thuận này, bất kỳ gian lận, sự không trung thực hoặc lạm dụng nào 
liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ hoặc tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ việc cung 
cấp sai lệch của bất kỳ thông tin nào được gửi đến ShopBack hoặc các chi nhánh của 
ShopBack bởi bạn hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn đều dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của 
bạn và tịch thu các khoản thưởng hoàn lại tiền mà bạn tích lũy được. 

13. Quyền Của Bên Thứ Ba 

Một người không phải là một bên của Thỏa Thuận này không có quyền thực thi bất kỳ 
điều khoản nào của Thỏa Thuận này. 

14. Trao Đổi 

Bằng việc trở thành người dùng của Shopback, bạn đồng ý nhận các trao đổi liên quan 
đến tài khoản và người dùng (ví dụ các trao đổi chúng tôi đã cộng tiền hoàn lại vào tài 
khoản của bạn, các trao đổi chúng tôi trả tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn) cũng 
như những email liên quan đến việc mua sắm định kỳ nêu bật các phiếu giảm giá hoặc 
giao dịch mua hàng đặc biệt có sẵn cho người dùng ShopBack. Chúng tôi có thể trao đổi 
với bạn về tài khoản của bạn bằng các trao đổi điện tử hoặc thư trực tiếp sử dụng thông 
tin bạn cung cấp trong quá trình đăng ký. Việc bạn đồng ý nhận các trao đổi điện tử bao 
gồm bất kỳ thông báo hoặc thông tin khác mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu cung 
cấp cho bạn dưới dạng văn bản hoặc hình thức khác. Bạn đồng ý thông báo với chúng 
tôi email hiện tại nếu có các thay đổi tương tự sau ngày bạn trở thành Thành viên. Chúng 
tôi cũng có thể gửi cho bạn thông báo hiển thị nếu bạn cài đặt ứng dụng di động. 

15. Quyền Sở Hữu 

Tất cả các quyền, quyền lợi hợp pháp, và lợi ích trong Dịch Vụ, Nền Tảng ShopBack và 
Nội Dung kết hợp với hoặc trên các Nền Tảng tương tự thuộc về ShopBack hoặc các 
bên cấp phép của ShopBack. Ngoài ra, ShopBack duy trì tất cả quyền, quyền lợi hợp 
pháp và lợi ích của từ “SHOPBACK”, biểu tượng Happy Bag, hoặc bất kỳ nhãn, nhãn 
dịch vụ, nhãn hiệu, hoặc biểu tượng nào của ShopBack (“Nhãn Hiệu ShopBack”) được 
đăng ký tại Singapore hoặc những nước khác. Nhãn Hiệu ShopBack không được sử 
dụng cùng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ không phải của ShopBack theo bất kỳ cách 
nào có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng, hoặc bằng bất kỳ cách nào gây ảnh 
hưởng xấu hoặc làm mất uy tín của ShopBack. Bạn không được, bằng bất kỳ hình thức 
nào, cung cấp, áp dụng, đăng ký, sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ từ khóa hoặc nhãn có 
chứa “SHOPBACK” hoặc bất kỳ thứ gì tương tự như “SHOPBACK” hoặc bất kỳ Nhãn 



Hiệu ShopBack khác bao gồm, nhưng không giới hạn shopback.com, shopback.sg, 
shopback.com.sg, shopback.my, shopback.co.id, shopback.ph, shopback.co.th, 
myshopback.co.th, shopback.co.tw, và shopback.com.au với bất kỳ công cụ tìm kiếm, 
nhà cung cấp dịch vụ tên miền hoặc bất kỳ văn phòng sở hữu trí tuệ nào. Bạn không 
được đề cập hoặc sử dụng ShopBack trong bất kỳ văn bản quảng cáo, tiện ích mở rộng 
hoặc quảng cáo biểu ngữ nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của 
ShopBack. Tất cả các nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu của ShopBack được sử dụng 
để cung cấp Dịch Vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng, mà những chủ sở hữu này 
có thể hoặc không phải chi nhánh của, liên kết với hoặc được tài trợ bởi ShopBack. 

16. Tiêu Chuẩn Cộng Đồng 

Bằng cách tạo một tài khoản ShopBack, bạn trở thành thành viên của một cộng đồng, 
mà cộng đồng này phụ thuộc vào ý chí và năng lực hành vi của mỗi người dùng của 
chúng tôi. Người dùng được yêu cầu hạn chế truyền hoặc phát tán hình ảnh hoặc nội 
dung những lời nói tục, vi phạm thuần phong mỹ tục, tài liệu khiêu dâm, bình luận tiêu 
cực hoặc xúc phạm, hoặc bất cứ điều gì khác có thể được hiểu là quấy rối hoặc tấn công 
nhằm vào Dịch Vụ, Nền Tảng ShopBack, nhân viên, nhà thầu hoặc đại diện, đối tác 
thương mại hoặc người dùng khác của chúng tôi. Điều này bao gồm các trao đổi bằng 
phương tiện truyền thông xã hội hoặc các bài đăng trên internet khác vi phạm các tiêu 
chuẩn cộng đồng ở trên hoặc thúc đẩy hoặc khuyến khích cờ bạc hoặc hành vi gian lận. 
Người dùng nào vi phạm điều khoản này, được xác định theo quyết định tuyệt đối của 
chúng tôi, thì tài khoản đó sẽ bị đình chỉ hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước. 

17. Bồi Thường 

Bạn đồng ý bồi thường cho ShopBack, bất kỳ đối tác thương mại nào, cũng như các cán 
bộ, giám đốc, nhân viên, người kế nhiệm, đại diện và chi nhánh tương ứng của các đối 
tác thương mại, cho bất kỳ hoặc mọi khiếu nại, thiệt hại, tổn thất và hành động tố tụng 
(bao gồm phí thuê luật sư và lệ phí tòa án) phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của 
bạn đối với Thỏa Thuận này hoặc cho bất kỳ tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào do bạn 
cung cấp (hoặc thông qua tên người dùng và/hoặc mật khẩu của bạn). Bạn đồng ý nỗ 
lực hợp tác theo yêu cầu hợp lý trong việc bảo vệ và/hoặc giải quyết mọi khiếu nại của 
chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định hợp lý của chúng tôi, kiểm soát độc 
quyền đối với việc bảo vệ và giải quyết bất kỳ vấn đề nào tùy thuộc vào sự bồi thường 
của bạn. 

18. Miễn Trừ Trách Nhiệm Bảo Đảm 

Dịch Vụ, nội dung và Nền Tảng ShopBack được cung cấp “ngay lập tức” và không bao 
gồm bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới 
hạn, các bảo đảm cho quyền lợi, tính thương mại, sự phù hợp cho mục đích cụ thể hoặc 



không vi phạm. Chúng tôi không bảo đảm về chất lượng, độ chính xác, tính hiện tại, tính 
đầy đủ, độ tin cậy hoặc tính hợp lệ của Dịch Vụ, nội dung hoặc Nền Tảng ShopBack, bao 
gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ kết quả tìm kiếm sản phẩm, mô tả sản phẩm, tính sẵn 
có của sản phẩm, tư vấn thông tin về giá, ý kiến, tuyên bố, khuyến nghị, hoặc thông tin 
khác được hiển thị, tải lên hoặc phân phối liên quan đến Dịch Vụ. ShopBack không bảo 
đảm rằng tính năng của Nền Tảng ShopBack sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, 
rằng các lỗi sẽ được sửa chữa, hoặc rằng sẽ không chứa vi-rút hoặc nội dung gây hại 
khác. Hơn nữa, ShopBack không bảo đảm, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về 
chất lượng của, hoặc tính chính xác của quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ 
nào được chào mời hoặc cung cấp bởi các cửa hàng chi nhánh liên kết của Shopback 
cùng với các dịch vụ. 

19. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý 

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp 
ShopBack không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả, tiền 
lệ, trừng phạt, hoặc gián tiếp hoặc cho sự thua lỗ, mất dữ liệu hoặc thiệt hại mất khả 
năng sử dụng, kể cả khi những thiệt hại như trên đã được khuyến nghị trước. Trong 
phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trách nhiệm pháp lý tổng hợp tối đa của 
ShopBack phát sinh từ thỏa thuận này sẽ không vượt quá 100 Singapore Dollars. 

20. Luật Điều Chỉnh và Trọng Tài 

Thỏa Thuận này, bao gồm bất kỳ sửa đổi nào sau đó do ShopBack toàn quyền thực hiện 
theo thời gian, được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. 

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này, bao gồm bất kỳ 
câu hỏi liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Thỏa Thuận, sẽ được đưa 
ra và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore 
(“SIAC”) tổ chức theo Quy Tắc Trọng Tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore 
("Quy tắc SIAC") đang có hiệu lực, các quy tắc này được coi là được hợp thành bằng 
cách tham chiếu đến điều khoản này. 

Địa điểm trọng tài là Singapore. 

Số lượng trọng tài viên bao gồm một trọng tài. 

Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh. 

Bạn đồng ý rằng tất cả các vấn đề sẽ được trọng tài quyết định. Điều này bao gồm tất cả 
các vấn đề liên quan đến phạm vi, việc áp dụng, giải thích và khả năng thực thi của Thỏa 
Thuận này và điều khoản trọng tài này. Trọng tài viên cũng sẽ quyết định xem có bất kỳ 
khoản tiền bồi thường nào là tùy thuộc vào phân xử trọng tài. 



21. Chuyển Nhượng 

Bạn không được chuyển nhượng toàn bộ hoặc từng phần quyền và nghĩa vụ của bạn 
theo Thỏa Thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản, và bất kỳ sự chuyển 
nhượng nào mà không có sự đồng ý như vậy sẽ bị vô hiệu. 

22. Tên Điều Khoản 

Các tên điều khoản theo Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không ảnh 
hưởng đến việc giải thích Thỏa Thuận này. 

23. Từ Bỏ / Hiệu Lực Từng Phần 

Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này từ phía ShopBack sẽ 
không được coi là từ bỏ điều khoản đó. Bất kỳ sự từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa 
Thuận này bởi ShopBack trong một trường hợp sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ điều 
khoản nào khác hoặc điều khoản đó trong bất kỳ trường hợp nào khác. Nếu bất kỳ điều 
khoản nào của Thỏa Thuận này được coi là vô hiệu, thì sự vô hiệu đó sẽ không ảnh 
hưởng đến các điều khoản còn lại. 

24. Tính Toàn Vẹn của Thỏa Thuận 

Thỏa Thuận này (cùng với các điều khoản và điều kiện bổ sung được nêu ở đây hoặc 
nói chung) thể hiện toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến chủ đề tại đây và thay 
thế tất cả các thỏa thuận và đại diện trước đó hoặc đương thời, bằng văn bản hoặc bằng 
lời nói (bao gồm nhưng không giới hạn, phiên bản trước đó của Thỏa Thuận này, cái mà 
có thể đã được bạn chấp nhận). Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Thỏa Thuận này bất 
cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của ShopBack hoặc tiếp tục duy 
trì tài khoản với ShopBack sẽ cấu thành và được coi là sự chấp nhận của bạn đối với 
sửa đổi đó và sự đồng thuận của bạn trong việc tuân thủ bất kỳ điều khoản nào theo đó. 

Cập nhật: ngày 1 tháng 8 năm 2019 

 


