TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THẾ HỆ MỚI
ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA SAS
I.

GIỚI THIỆU

ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA SAS ("Điều khoản chung") là một phần không thể tách rời của "Quy định
hoạt động của trang thương mại điện tử SAS". Quý khách hàng có thể đọc toàn văn "Quy định hoạt động
của trang thương mại điện tử SAS" tại đây. (gắn link)
1.1.

Chào mừng Quý khách đến với trang thương mại điện tử của Hệ thông trung tâm Anh ngữ Thế hệ
mới - SAS. Trước khi sử dụng Trang SAS hoặc tạo tài khoản tại SAS (“Tài Khoản”), vui lòng đọc
kỹ các ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA SAS dưới đây và Quy định hoạt động của trang thương mại
điện tử SAS để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH Giáo dục
MASTER ENGLISH (sau đây được gọi riêng là “Shopee”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng
tôi”).

1.2.

“Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm [@]… và tất cả các thông tin, đường dẫn, tính
năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, nhãn, nội dung,
chương trình, phần mềm hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang SAS hoặc các dịch vụ liên quan
đến Trang SAS (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch
Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của ĐIỀU KHOẢN CHUNG này. ĐIỀU KHOẢN CHUNG này
điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi SAS.

1.3.

Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang SAS, Quý khách cần đọc và chấp nhận mọi điều
khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA SAS và
Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

1.4.

SAS bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của
Trang SAS hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. SAS không chịu trách
nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm
mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng.
SAS có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc
toàn bộ Trang SAS hoặc Dịch Vụ của SAS mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

1.5.

SAS bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang SAS hoặc
Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.

II.

QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1

SAS coi trọng việc bảo mật thông tin của Khách hàng. Để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng, SAS
cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại sas.edu.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của SAS .
Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức SAS thu thập và sử dụng thông tin liên
quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử
Dụng”). ĐIỀU KHOẢN CHUNG này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách
sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang SAS, Người Sử Dụng:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THẾ HỆ MỚI
a.

Cho phép SAS thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của Khách
hàng và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

b.

đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử
Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của Khách hàng và SAS; và

c.

sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba
nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng
Thông Tin Người Dùng của Khách hàng.

2.2

Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử
dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi qui định
pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép
Người Sử Dụng là hủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập
được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ
liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã
được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định
pháp luật hiện hành.

III. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT
3.1.

Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn
một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số
thông tin cá nhân nhất định.
Nếu Khách hàng lựa chọn Tên Đăng Nhập mà SAS, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là
không phù hợp, SAS có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản đó.
Khách hàng có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào sản phẩm Dịch Vụ có yêu cầu
đăng nhập.

3.2.

Khách hàng đồng ý (i) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng
nhập, (ii) đảm bảo Khách hàng sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên
Trang SAS, và (iii) thông báo ngay lập tức với SAS nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào
đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt
động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. SAS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn
thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc
không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

3.3.

Khách hàng đồng ý rằng SAS có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử
Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang SAS bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và
Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay
chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động
này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (i) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt
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động trong thời gian dài, (ii) vi phạm câu chữ hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (iii)
có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (iv) có hành vi gây
hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của SAS.
Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp phát, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc
lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho
Người Sử Dụng. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài Khoản của Người Sử
Dụng hoặc việc sử dụng của Khách hàng đối với Dịch Vụ với bất kỳ lý do gì, SAS có quyền xóa
Tài Khoản của Khách hàng ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.
3.4.

Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến SAS (có thể
gửi email tới địa chỉ (saigonamericanenglish@gmail.com). Bất kể việc xóa tải khoản như vậy,
Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn
thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa).

3.5.

Khách hàng chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại SAS nếu đáp ứng đủ các điều
kiện để chấp nhận ĐIỀU KHOẢN CHUNG này.

IV.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

4.1.

Quyền được phép sử dụng Trang SAS và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền
được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo ĐIỀU KHOẢN CHUNG này hoặc trường hợp Người Sử
Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại ĐIỀU KHOẢN CHUNG
này. Trong trường hợp đó, SAS có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc
không cần thông báo.

4.2.

Người Sử Dụng không được phép:

(a)

tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại,
đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm,
bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân
tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b)

sử dụng Dịch Vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc
cá nhân hoặc tổ chức;

(c)

giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất
kỳ Nội Dung nào được tryền tải thông qua Dịch Vụ;

(d)

gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang SAS;

(e)

gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển
thể của Dich Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của SAS;

(f)

sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được
chấp nhận theo ĐIỀU KHOẢN CHUNG này;

(g)

sử dụng Dịch Vụ cho mục đích gian lận;
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(h)

chỉnh sửa giá của bất kỳ dịch vụ nào;

(i)

khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác,
bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

(j)

tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà
Khách hàng không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng
hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của
quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

(k)

tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn
đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc
bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

(l)

tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài
liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp,
hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

(m)

tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại
vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực
tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc
tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(n)

thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa,
làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

(o)

sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng
của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý
hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(p)

sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng
cách khác quấy rối người khác;

(q)

xâm phạm các quyền của SAS, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền
đó.

4.3.

Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn
toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là Khách hàng, không phải
SAS, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà mình tải lên, đăng, gửi thư điện
tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang SAS.

4.4.

Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng SAS có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông
tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc
bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu SAS hoặc theo quan
điểm của SAS thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp
luật; (b) thực thi Điều khoản chung; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến
quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc
khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của SAS, Người Sử Dụng và/hoặc
cộng đồng.
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V.

PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN CUNG ỨNG DỊCH VỤ

5.1.

Phương thức cung ứng dịch vụ:

Hiện nay, Hệ thống trung tâm Anh ngữ Thế Hệ Mới SAS có các khóa học phục vụ nhu cầu của nhiều
phân khúc khách hàng khách nhau.
Phương thức cung ứng dịch vụ của Chúng tôi sẽ tùy thuộc vào các khóa học dành cho từng loại đối tượng
khách hàng.
(i)

Khóa học "TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU"
Khóa học Tiếng Anh giao tiếp ở giai đoạn cơ bản giúp học viên lấy lại nền tảng phát âm, và ngữ
pháp quan trọng, phù hợp cho người mất gốc muốn học lại từ đầu.
Khách hàng được tiếp xúc với mô hình CLASS- CLUB- TOUR, học tiếng anh bằng cơ chế cảm
xúc và phản xạ đa giác quan.
Chi tiết về khóa học xem tại đây. (gắn link)

(ii)

Khóa học "ANH NGỮ TUỔI TEEN (TỪ 11 ĐẾN 15 TUỔI)"
Với phương pháp học Tiếng Anh theo cơ chế cảm xúc và phản xạ đa giác quan, đáp ứng nhu cầu
vận động cao của trẻ em.Khóa học thúc đẩy trẻ tiếp thu nhanh vượt trội và phát triển kỹ năng Tiếng
Anh siêu tốc.
Áp dụng phương pháp tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với giáo viên bản ngữ. Luyện tập khả
năng vận dụng, kết hợp phương thức vừa học vừa chơi, giúp học viên nói Tiếng Anh một cách tự
nhiên và phát âm chuẩn xác.
Chi tiết về khóa học xem tại đây. (gắn link)

(iii)

Khóa học "TIẾNG ANH NGHE NÓI (TỪ 16 ĐẾN 23 TUỔI)"
Khóa học luyện Tiếng Anh dành cho những người mong muốn nâng cao trình độ Tiếng Anh cấp
tốc.
Khách hàng được luyện tập với người bản ngữ đều đặn, thường xuyên.
Chi tiết về khóa học xem tại đây. (gắn link)

(iv)

Khóa học "TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI BẬN RỘN"
Không tốn quá nhiều thời gian, không quá chú trọng vào lý thuyết trong quá trình giảng dạy, không
lo ngại về lịch học không linh hoạt khi bận việc. Tiến bộ nhanh với lộ trình được thiết kế ngắn hạn
mà hiệu quả siêu tốc.
SAS sẽ sắp xếp lịch học thuận tiện cho Khách hàng, bảo lưu kết quả nếu Khách hàng bận việc đột
xuất trong thời gian dài, sử dụng phương pháp học tập không dựa vào sách vở, giúp Khách hàng
ghi nhớ bài ngay tại lớp.
Chi tiết về khóa học xem tại đây. (gắn link)

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THẾ HỆ MỚI
(v)

Khóa học "LỚP HỌC BUSSINESS"
Hệ thống hỗ trợ các lớp học cho các doanh nghiệp với chất lượng được cam kết hiệu quả, chất
lượng giảng dạy tốt nhất. Đem đến cho doanh nghiệp giải pháp tối ưu để nâng cao trình độ cho
nhân lực.
Phương pháp học kết hợp với thực hành, giúp học viên nhớ bài ngay tại lớp. Đưa ra những chủ đề
thực tiễn, học viên có thể vận dụng ngay tại công ty hoặc giao tiếp hằng ngày.
Chi tiết về khóa học xem tại đây. (gắn link)

(vi)

Khóa học "LUYỆN THI IELTS SIÊU TỐC"
Khóa học với lộ trình được thiết kế riêng thích hợp với từng trình độ. Đề thi thử bám sát cấu trúc đề
thi mới nhất đã giúp nhiều học viên tiến bộ và đã đạt được thành tích tốt nhất chỉ sau một thời gian
ngắn.
SAS sẽ đưa ra LỘ TRÌNH HỌC CHI TIẾT cho từng trình độ, bám sát chất lượng và tiến bộ của
từng học viên. SAS sẽ xây dựng nền tảng vững chắc giúp bạn đạt được trình độ Tiếng Anh như ý
muốn.
Chi tiết về khóa học xem tại đây. (gắn link)

5.2.

THỜI GIAN CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Thời gian cung ứng dịch vụ của Chúng tôi sẽ tùy thuộc vào các khóa học dành cho từng loại đối
tượng khách hàng.

(i)

Khóa học "TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU"
Độ dài khóa học: 26 buổi/ khóa
Thời gian học: 1,5 giờ/ buổi, 3 buổi/ tuần

(ii)

Khóa học "ANH NGỮ TUỔI TEEN (TỪ 11 ĐẾN 15 TUỔI)"
Độ dài khóa học: 26 buổi/khóa
Thời gian học: 1,5 giờ/buổi, 3 buổi/tuần.

(iii)

Khóa học "TIẾNG ANH NGHE NÓI (TỪ 16 ĐẾN 23 TUỔI)"
Độ dài khóa học: 26 buổi/khóa
Thời gian học: 1,5 giờ/buổi, 3 buổi/tuần.

(iv)

Khóa học "TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI BẬN RỘN"
Độ dài khóa học: 26 buổi/ khóa
Thời gian học: 1,5 giờ/ buổi, 3 buổi/ tuần

(v)

Khóa học "LỚP HỌC BUSSINESS"
Độ dài khóa học: 26 buổi/khóa
Thời gian học: Sẽ sắp xếp theo thời gian của công ty
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(vi)

Khóa học "LUYỆN THI IELTS SIÊU TỐC"
Độ dài khóa học: 30 buổi/khóa
Thời gian học: 1 giờ 45 phút/buổi

VI.

LUẬT ÁP DỤNG

Các Điều Khoản Chung này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ
tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan
đến các Điều Khoản Chung này chống lại hoặc liên quan đến SAS hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường
nào thuộc đối tượng của các Điều Khoản Chung này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc
Tế Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

VII. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
7.1.

SAS bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.

7.2.

SAS có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Chung này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng
tải các Điều Khoản Chung được chỉnh sửa lên Trang SAS. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng
Trang SAS sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các
Điều Khoản Chung được chỉnh sửa.

7.3.

Người Sử Dụng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các
quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người Sử Dụng theo đây.

7.4.

Không một quy định nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên
doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa Người Dùng và SAS.

7.5.

Các Điều Khoản Chung này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của SAS và Người Sử Dụng.

7.6.

Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Chung này và bất kỳ các thỏa thuận và chính
sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Khoản Chung cấu thành nên sự thỏa thuận
và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và Trang SAS và thay thế bất kỳ thỏa thuận
hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó.

7.7.

Khách hàng đồng ý tuân tủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và
chống hối lộ.

7.8.

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Chung hoặc các
vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Chung trên Trang SAS, vui lòng liên hệ qua email:
saigonamericanenglish@gmail.com.

