
ĐIỀU KHOẢN NFT

1. Điều khoản chung
Chào mừng bạn đến với Vfactory và Vexchange do Công ty trách nhiệm hữu hạn FINATECH

sở hữu và điều hành (“Công ty”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi”). Các điều khoản và điều kiện này

(“Điều khoản NFT”) là thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa Công ty và mỗi người dùng cuối đã đăng

ký ứng dụng Vconomics (“người dùng”, “bạn”, “của bạn”) của thị trường Vex (“Vexchange”) và

Vfactory (“Vfact”) trên nền tảng ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc các đường liên kết tương tự

khác mà Công ty chỉ định theo thời gian (gọi chung là “Thị trường NFT”).

Thị trường NFT được coi là một phần của “Dịch vụ Vconomics” như được định nghĩa trong

Điều khoản sử dụng Vconomics (“Điều khoản Vconomics”) được quy định tại đây. Các điều khoản

Vconomics được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản NFT này và cũng chi phối việc sử

dụng và truy cập của bạn vào Thị trường NFT. Trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản của

Điều khoản NFT và Điều khoản Vconomics, thì Điều khoản NFT sẽ thay thế và kiểm soát.

Vui lòng xem kỹ các Điều khoản NFT này và Điều khoản Vconomics. Bằng cách truy cập và

sử dụng Thị trường NFT (bao gồm mua hoặc đặt giá trên bất kỳ mặt hàng nào ở đây), bạn được coi là

đã đọc, chấp nhận, thực hiện và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản NFT này (bao gồm cả Điều

khoản Vconomics được kết hợp bằng cách tham chiếu tại đây). Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi

Thị trường NFT hoặc các Điều khoản NFT này bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của

chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản NFT này sẽ có hiệu lực kể từ ngày cuối cùng

được đề cập ở đầu trang. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kì hình thức hoặc bản chất của thị trường

NFT sẽ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước cho bạn và chúng tôi có thể thêm mới hoặc xóa

các tính năng hiện có và thay đổi bất kỳ phần nào của thị trường NFT.

NẾU BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NFT NÀO HOẶC NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TƯƠNG

LAI KHIẾN BẠN THẤY KHÔNG PHÙ HỢP, XIN HÃY NGỪNG SỬ DỤNG THỊ TRƯỜNG NFT.

NẾU BẠN VẪN TIẾP TỤC SỬ DỤNG KHI CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ NHỮNG THÔNG BÁO THAY

ĐỔI VỀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, CHÚNG TÔI SẼ CHO RẰNG BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ

THỎA THUẬN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG SỰ THAY ĐỔI NÀY.

CHÚ Ý: VỀ VẤN ĐỀ TRANH CHẤP VÀ KHIẾU NẠI, BẠN VÀ CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý

RẰNG TRANH CHẤP CỦA CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG ĐIỀU KHOẢN RÀNG

BUỘC TUÂN THỦ TRỌNG TÀI, VÀ SẴN SÀNG THAM GIA TRANH TỤNG NẾU CÓ.

2. Tổng quan về Thị trường NFT
Thị trường NFT cung cấp cho bạn cơ hội tạo (hoặc đúc), bán, mua, đặt giá, thu thập, giao

dịch, trưng bày và các giáo dịch về các bộ sưu tập kỹ thuật số blockchain, có thể được biểu thị dưới

https://vconomics.vn/terms-and-conditions


dạng token không thay thế được (“Non-fungible token”), được liên kết với những sản phẩm truyền

thông kỹ thuật số như tranh ảnh, âm nhạc (“NFT Media”). Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho các

giao dịch giữa người mua và người bán NFT, nhưng chúng tôi không phải là người trực tiếp tham gia

trong các thỏa thuận giữa người mua và người bán trên thị trường NFT. Doanh thu của chúng tôi trên

thị trường NFT này sẽ thông qua phí giao dịch và các khoản phí áp dụng khác mà chúng tôi sẽ hiển thị

khi bạn có giao dịch trên thị trường. Công ty có quyền là người ra quyết định cuối cùng đối với bất kỳ

tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hàng qua Vexchange, bao gồm những liên quan tới đấu giá và

phương thức mua hàng khác.

Đối với người bán NFT: Bằng cách đúc, tạo ra và bán NFT thông qua Vex, bạn tuyên bố và

đảm bảo rằng tất cả những NFT đều thuộc quyền sở hữu, có lợi ích hợp pháp với tất cả quyền sở hữu

trí tuệ đối với NFT Media được liên kết với NFT này, hoặc được chủ sở hữu trí tuệ ủy quyền hợp pháp

để đúc, cung cấp hoặc bán NFT trên thị trường NFT. Ngoài ra, Công ty không có nghĩa vụ hoặc trách

nhiệm pháp lý đối với bạn trong việc lưu giữ, khôi phục bất kỳ NFT Media nào được liên kết với NFT

của bạn.

Đối với người mua NFT: Khi bạn mua NFT, bạn sở hữu NFT được liên kết với NFT Media

nhất định, nhưng bạn không sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong NFT Media đó, ngoại trừ

các điều khoản được nêu rõ ràng tại đây. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể giúp

đánh giá hoặc cung cấp cho bạn thông tin về người bán NFT. Tuy nhiên, thông tin đó chỉ được cung

cấp cho mục đích cung cấp. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc xác minh tính xác thực, hợp

pháp, danh tính của bất kỳ NFT nào bạn mua trên thị trường NFT. Chúng tôi không đảm bảo hoặc hứa

hẹn về danh tính, tính hợp pháp hoặc tính xác thực của bất kỳ NFT nào trên thị trường NFT.

3. Giấy phép về ý tưởng của bạn
Để liên kết với Thị trường NFT, bạn có thể đăng tải, gửi nội dung lên Thị trường NFT nhằm

mục đích mua bán (“Nội dung của bạn”). Bạn có quyền đăng, tải lên, gửi hoặc cung cấp thông tin về

NFT của bạn thông qua Thị trường NFT, ngoại trừ một số quyền sau:

Để vận hành thị trường NFT, chúng tôi phải được một số quyền nhất định trong Nội dung của

bạn để vận hành thị trường NFT mà không bị coi là phạm pháp. Do đó, bạn cho phép chúng tôi quyền

truy cập, sử dụng, lưu trữ, sao chép, tái sản xuất, truyền đi, hiển thị, xuất bản, phân phối, điều chỉnh

và sửa đổi cho các mục đích kỹ thuật (Ví dụ: đảm bảo nội dung của bạn có thể xem được trên điện

thoại, máy tính và các thiết bị khác trên thị trường NFT). Bạn đồng ý cho chúng tôi quyền cung cấp,

quảng bá và cải thiện thị trường NFT thông qua việc sử dụng Nội dung của bạn. Bạn sẽ đồng ý những

quyền và giấy phép này là miễn phí bản quyền và có hiệu lực trên toàn thế giới và không thể thu hồi

(miễn là Nội dung của bạn vẫn được bạn lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi), và có quyền cung cấp

nội dung cho bên thứ ba trong trường hợp yêu cầu nghĩa vụ pháp lý.



Nếu bạn bán NFT thông qua thị trường NFT, bạn cấp cho người mua NFT giấy phép sử dụng,

không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép và hiển thị

NFT đã mua đó. Nếu bạn bán NFT, bạn đồng ý rằng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào với Công ty về

bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản NFT này khi người mua vi phạm bản quyền NFT của bạn

khi dùng NFT của bạn với mục đích thương mại khác. Chúng tôi có quyền xóa bỏ bất kì nội dung

NFT nào của bạn

(a) Vì bất kỳ lí do nào theo quyết định của riêng chúng tôi

(b) Khi chúng tôi cho rằng Nội dung của bạn vi phạm các Điều khoản NFT

Nếu bạn là người mua NFT, bạn sẽ chỉ là chủ sở hữu hợp lệ của NFT đó, và khi bạn bán hoặc

chuyển nhượng NFT này cho người khác, bạn sẽ không còn quyền sở hữu với NFT này nữa. Trừ khi

người bán NFT có chỉ định bằng văn bản riêng cho bạn rằng bạn có quyền hiển thị công khai, biểu

diễn, bán hoặc tái sản xuất NFT.

4. Chính sách bản quyền
Nếu bạn cho rằng bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video hoặc các tài liệu khác

được đăng tải lên mà vi phạm bản quyền, bạn có thể gửi thông báo cho bộ phận pháp lý của chúng tôi

bằng cách báo cáo vi phạm NFT đó. Trong trường hợp chúng tôi xét duyệt vi phạm bản quyền hoặc

quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi có thể sẽ vô hiệu hóa hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn của Người dùng

đó. Trong trường hợp người dùng không thấy bản thân mình vi phạm, bạn có thể gửi thông báo phản

hồi tới chúng tôi thông qua địa chỉ email hỗ trợ của Vconomics.

5. Xác minh và Thanh toán
Khi bạn mua bán hay giao dịch NFT thông qua thị trường NFT, bạn phải cung cấp đủ số tiền

và những thông tin thanh toán hợp lệ để thực hiện giao dịch trong tài khoản Vconomics của bạn. Bạn

cho phép chúng tôi tính phí phương thức thanh toán cho giao dịch mua bán của bạn. Đơn hàng của

bạn có thể bị tạm dừng hoặc hủy bỏ vì những lí do như không xác minh được phương thức thanh toán,

không hợp lệ hoặc không được chấp nhận. Chúng tôi không có trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ

bên thứ ba nào về khiếu nại hoặc thiệt hại có thể phát sinh khi giao dịch trên Thị trường NFT. Chúng

tôi không hoàn lại tiền cho bất kỳ giao dịch mua bán nào mà bạn thực hiện thông qua Thị trường NFT.

6. Xác định về rủi ro
Bất kỳ giao dịch nào xảy ra trên Thị trường NFT sẽ hoàn toàn do bạn chịu rủi ro. Bạn đủ

thông tin để đưa ra quyết định mua bán NFT bằng cách kiểm tra thông tin hợp đồng thông minh.

Chúng tôi từ chối về mọi trách nhiệm pháp lý và bồi thường trong trường hợp bạn chịu bất kỳ tổn thất

nào khi giao dịch trên Thị trường NFT.

7. Liên hệ



Nếu bạn có các câu hỏi ngoài lề, thắc mắc cần giải đáp hoặc muốn khiếu nại về dịch vụ hoặc

trải nghiệm khi sử dụng ứng dụng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại

Email: contact@finatech.io

Địa chỉ: New Horizon Building, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Highway

Belize City, Belize.


