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“GÓI PHẦN CỨNG MỞ RỘNG CỦA MICROSOFT” 

Hợp đồng dịch vụ thương mại 
Điều khoản & điều kiện 

Cảm ơn bạn đã mua “Gói phần cứng mở rộng của Microsoft”. Vui lòng cất giữ tài liệu điều khoản và điều kiện (“Hợp đồng dịch vụ”, “Hợp đồng”) 
quan trọng này cùng với Bằng chứng mua hàng ở nơi an toàn vì có thể cần dùng đến khi Yêu cầu bồi thường. Thông tin có trong tài liệu Hợp 
đồng này nhằm phục vụ như một hướng dẫn tham khảo có giá trị giúp Bạn xác định và hiểu được NHỮNG GÌ ĐƯỢC BẢO HÀNH theo Hợp đồng 
này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin có trong tài liệu Hợp đồng này, hoặc Phạm vi bảo hành nói chung, vui lòng liên hệ với Quản trị viên. 

ĐỊNH NGHĨA 
 

Trong toàn bộ Hợp đồng này, các từ viết hoa sau đây có ý nghĩa rõ ràng – 

• “Hư hại ngẫu nhiên”: hư hại ngẫu nhiên do xử lý; chẳng hạn như 
hư hỏng do đánh rơi Sản phẩm được bảo hành, làm đổ chất lỏng 
lên trên hoặc liên quan đến vỡ màn hình. Yêu cầu mua riêng Bảo 
hành hư hại ngẫu nhiên. 

• “Hỏng hóc máy móc”: sự cố về cơ và/hoặc điện của Sản phẩm 
dẫn đến việc Sản phẩm không thể tiếp tục thực hiện chức năng 
ban đầu; gây ra bởi các khiếm khuyết trong vật liệu hoặc thao tác 
chứ KHÔNG phải hao mòn bình thường và xảy ra trong quá trình 
sử dụng thông thường của Sản phẩm.  

• “Yêu cầu bồi thường”: yêu cầu thanh toán theo Hợp đồng này 
do Bạn gửi.  

• “Giá mua ban đầu”: số tiền Bạn thanh toán cho Sản phẩm được 
bảo hành; không bao gồm bất kỳ khoản thuế và/hoặc phí hiện 
hành nào, như được nêu trên Bằng chứng mua hàng của Bạn. 

• “Quá áp”: hư hỏng Sản phẩm do cung cấp quá mức điện áp cho 
Sản phẩm của Bạn khi được kết nối đúng cách với thiết bị chống 
xung áp, nhưng không bao gồm các hư hỏng do lắp đặt không 
đúng cách hoặc kết nối Sản phẩm với nguồn điện không đúng 
cách.  

• “Sản phẩm”: mặt hàng mà Bạn đã mua ban đầu hoặc theo quyết 
định của Chúng tôi, mặt hàng Thay thế do Chúng tôi cung cấp, 
được bảo hành theo Hợp đồng này. 

• “Bằng chứng mua hàng”: biên lai mua hàng ban đầu được cung 
cấp tại điểm bán hàng, trong đó xác nhận ngày mua Hợp đồng 
dịch vụ và Sản phẩm, cũng như Thời hạn và Tùy chọn gói bảo hành 
cụ thể. 

• “Sửa chữa”: hành động Chúng tôi thực hiện để sửa chữa, khắc 
phục hoặc khôi phục Sản phẩm của Bạn về trạng thái hoạt động 
tốt sau Hỏng hóc máy móc được bảo hành. Các bộ phận được sử 
dụng để Sửa chữa Sản phẩm có thể là các bộ phận mới, đã qua sử 

dụng, được tân trang lại hoặc không phải là bộ phận của nhà sản 
xuất ban đầu mà tuân theo các thông số kỹ thuật xuất xưởng của 
Sản phẩm ban đầu. 

• “Thay thế” hoặc “Sản phẩm thay thế” (mặt hàng được cung cấp 
cho Bạn thông qua sự sắp xếp của Chúng tôi trong trường hợp 
Chúng tôi xác định Sản phẩm bị lỗi ban đầu không phù hợp để 
Sửa chữa. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để Sửa chữa, 
nhưng Chúng tôi bảo lưu quyền Thay thế Sản phẩm bị lỗi, theo 
quyết định riêng của Chúng tôi, bằng một kiểu máy mới, được dựng 
lại hoặc được tân trang có các tính năng và chức năng tương đương 
hoặc tương tự và Chúng tôi không đảm bảo rằng Sản phẩm thay 
thế sẽ có cùng kiểu máy, kích cỡ, kích thước hoặc màu sắc với Sản 
phẩm trước đó 

•  “Nhà bán lẻ”: người bán đã được Chúng tôi ủy quyền bán Hợp 
đồng này cho Bạn.  

• “Phí dịch vụ”: số tiền Bạn phải trả, theo Yêu cầu bồi thường, cho 
các dịch vụ được bảo hành theo Hợp đồng này (nếu có).  

• “Thời hạn”: khoảng thời gian mà các quy định của Hợp đồng này 
có hiệu lực.  

• “Chúng tôi”, “của Chúng tôi”, “Nhà cung cấp”, “Người giao 
ước”, “Quản trị viên”: bên hoặc các bên có nghĩa vụ cung cấp 
dịch vụ theo Hợp đồng này với tư cách là nhà cung cấp/người giao 
ước của Hợp đồng dịch vụ, cũng như xử lý việc quản lý theo Hợp 
đồng này với tư cách là Quản trị viên của Hợp đồng dịch vụ, là 
Microsoft Regional Sales Pte Ltd, 182 Cecil Street, #13-01, Fraser 
Tower, Singapore 069547. 

• “Bạn”, “của Bạn”: người mua/chủ sở hữu của (các) Sản phẩm 
được bảo hành trong Hợp đồng này.  

 

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ – NGÀY BẢO HÀNH CÓ HIỆU LỰC 
 
Bảo hành cho hỏng hóc máy móc bắt đầu khi các bộ phận ban đầu của nhà sản xuất và/hoặc bảo hành về nhân lực hết hạn và tiếp tục trong 
thời gian còn lại của Thời hạn được ghi trên Bằng chứng mua hàng của Bạn. 

TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA SẢN PHẨM 
 

Để đủ điều kiện nhận Bảo hành (được định nghĩa bên dưới) theo Hợp đồng này, hàng hóa phải được: (a) mua từ Nhà bán lẻ được ủy quyền; (b) 
không phải là kiểu máy Surface Hub và (c) không được bảo hành theo bất kỳ hợp đồng bảo hành, bảo hành, giấy bảo đảm và/hoặc dịch vụ nào 
khác cung cấp các lợi ích tương tự như được nêu ở đây. 

NHỮNG GÌ ĐƯỢC BẢO HÀNH - THÔNG TIN CHUNG 
 

Trong Thời hạn, trong trường hợp có yêu cầu bồi thường được bảo hành đối với Hỏng hóc máy móc, Hợp đồng này cung cấp: (i) nhân lực 
và/hoặc các bộ phận cần thiết để Sửa chữa Sản phẩm; HOẶC (ii) theo quyết định riêng của Chúng tôi, Sản phẩm thay thế thay cho Sửa chữa 
đó.  Vui lòng tham khảo mục “CÁC TÙY CHỌN GÓI BẢO HÀNH” áp dụng cho Hợp đồng của Bạn để biết đầy đủ chi tiết. 
 

BẢO HÀNH BỔ SUNG TÙY CHỌN: TÙY CHỌN GIỮ LẠI Ổ ĐĨA (SSD) 

Khi được Bạn chọn và mua đồng thời Bằng chứng mua hàng thể hiện điều này, bảo hành bổ sung này sẽ cung cấp cho Bạn tùy chọn giữ lại ổ đĩa 
trạng thái rắn (SSD) của Sản phẩm được bảo hành trong trường hợp Hỏng hóc máy móc được bảo hành.  Sản phẩm được bảo hành được bảo 
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dưỡng của Bạn sẽ bao gồm SSD mới mà không phải trả thêm phí.  Bảo hành này chỉ áp dụng với các thiết bị của Microsoft trong đó SSD được 
bán trên thị trường dưới dạng có thể tháo rời trên bảng thông số kỹ thuật trên trang sản phẩm dành cho Thiết bị được bảo hành của Bạn. 
 
 

LƯU Ý QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HÀNH THEO HỢP ĐỒNG NÀY 

A. Nếu Chúng tôi cung cấp Sản phẩm thay thế cho Bạn:  
 Chúng tôi bảo lưu quyền Thay thế một Sản phẩm bị lỗi bằng một mặt hàng mới, được xây dựng lại hoặc được tân trang lại có các tính 

năng và chức năng tương đương hoặc tương tự; có thể không cùng kiểu máy, kích cỡ, kích thước hoặc màu sắc với Sản phẩm trước đó. 
 Những cải tiến về công nghệ có thể dẫn đến Sản phẩm thay thế có giá bán lẻ hoặc giá thị trường thấp hơn Sản phẩm trước đó và trong 

trường hợp đó, Hợp đồng này sẽ không cung cấp cho Bạn bất kỳ khoản bồi hoàn nào cho sự chênh lệch giá đó.  
 Bất kỳ và tất cả các bộ phận, thành phần hoặc toàn bộ thiết bị của Sản phẩm Được thay thế theo quy định của Hợp đồng này sẽ trở 

thành tài sản của Chúng tôi một cách tổng thể. 

B. BẢO HÀNH ĐƯỢC MÔ TẢ THEO HỢP ĐỒNG NÀY SẼ KHÔNG THAY THẾ HOẶC CUNG CẤP BẤT KỲ LỢI ÍCH TRÙNG LẶP NÀO TRONG BẤT KỲ 
THỜI ĐIỂM BẢO HÀNH HỢP LỆ NÀO CỦA NHÀ SẢN XUẤT. Trong thời gian đó, bất kỳ điều gì được bảo hành theo bảo hành của nhà sản xuất 
là trách nhiệm riêng của nhà sản xuất và KHÔNG được bảo hành theo Hợp đồng này; bất kể khả năng thực hiện nghĩa vụ của nhà sản xuất. 

C. BẢO HÀNH THEO HỢP ĐỒNG NÀY ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC MÔ TẢ CỤ THỂ TRONG TÀI LIỆU NÀY, NHƯ ĐƯỢC ÁP DỤNG 
CHO HỢP ĐỒNG CỦA BẠN. Bất kỳ điều gì KHÔNG được trình bày cụ thể ở đây sẽ KHÔNG được bảo hành (bao gồm nhưng không giới hạn 
ở bất kỳ dịch vụ đào tạo nào được cung cấp riêng bởi Microsoft hoặc những người được chỉ định của Microsoft). 

D. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN: Trách nhiệm của Bạn là sao lưu bất kỳ/tất cả các phần mềm và/hoặc dữ liệu một cách thường xuyên; đặc biệt, 
trước khi bắt đầu bất kỳ dịch vụ nào được bảo hành theo Hợp đồng này.  Phần mềm và/hoặc các dịch vụ khôi phục hoặc truyền dữ liệu 
KHÔNG được bảo hành. 

CÁC TÙY CHỌN GÓI BẢO HÀNH 
(Như đã nêu trên Bằng chứng mua hàng của Bạn và áp dụng cho Bạn) 

 
Bạn có thể tìm thấy Tóm tắt về bảo hành của Bạn tại www.microsoft.com/surface/business/extended-service-warranty.  
 
Khi được mua, Hợp đồng này cung cấp bảo hành được mô tả trong mục "NHỮNG GÌ ĐƯỢC BẢO HÀNH – THÔNG TIN CHUNG" ở trên và tuân 
theo các quy định sau:  

CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC BẢO HÀNH: Máy tính bảng Surface, máy tính xách tay, máy tính để bàn Studio và/hoặc sách cộng với bộ cấp nguồn đi 
kèm có dây kèm theo được bảo hành theo Hợp đồng này, khi được cung cấp ban đầu bởi Microsoft trong một lần mua trọn gói. 
 LƯU Ý – Máy tính để bàn Studio chỉ bao gồm chuột và bàn phím khi được Microsoft cung cấp ban đầu trong một lần mua trọn gói). 

 LƯU Ý – CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ RÕ RÀNG: BÚT KỸ THUẬT SỐ, BÀN PHÍM, CHUỘT VÀ HOẶC CÁC MẶT HÀNG BỔ SUNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO 
HÀNH THEO HỢP ĐỒNG NÀY (BẤT KỂ DO MICROSOFT CUNG CẤP BAN ĐẦU TRONG MỘT LẦN MUA TRỌN GÓI HAY KHÔNG). 

KHẤU TRỪ 
Theo Hợp đồng của Bạn, bạn không cần thanh toán khoản Khấu trừ.  
 
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 
Đối với tất cả các Yêu cầu bồi thường được bảo hành, khoản tối đa tích lũy mà Chúng tôi có nghĩa vụ thanh toán là số tiền tương đương với Giá 
mua sản phẩm ghi trên Bằng chứng mua hàng của Bạn (“Tổng hạn mức trách nhiệm”).  Hạn mức của Sản phẩm thay thế tích lũy vào Tổng hạn 
mức trách nhiệm này được chia ra như sau: 

 
 TỔNG HẠN MỨC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐƯỢC BẢO HÀNH Tối đa hai (2) Sản phẩm thay thế, được cung cấp 

theo quyết định riêng của Chúng tôi, với các Yêu cầu bồi thường được bảo hành. KHI ĐẠT ĐẾN HẠN MỨC NÀY, CÁC NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG 
TÔI SẼ ĐƯỢC COI LÀ HOÀN THÀNH TOÀN BỘ VÀ BẢO HÀNH THEO GÓI NÀY SẼ KẾT THÚC; BẤT KỂ KHOẢNG THỜI GIAN CÒN LẠI THEO 
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG HIỆN HÀNH. 

Nếu Chúng tôi chọn Thay thế sản phẩm của Bạn, Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ trao đổi nâng cao.  Khi Chúng tôi cung cấp dịch vụ trao 
đổi nâng cao, chúng tôi có thể gửi Sản phẩm thay thế cho Bạn trước khi Chúng tôi nhận được Sản phẩm bị lỗi của Bạn. BẠN PHẢI GỬI SẢN 
PHẨM BỊ LỖI CỦA BẠN CHO CHÚNG TÔI TRONG VÒNG (10) NGÀY DƯƠNG LỊCH KỂ TỪ KHI XÁC NHẬN ĐÃ NHẬN SẢN PHẨM THAY THẾ.  Nếu 
Bạn không gửi lại Sản phẩm bị lỗi cho Chúng tôi trong vòng mười (10) ngày dương lịch kể từ khi xác nhận đã nhận được Sản phẩm thay thế, 
Bạn sẽ chịu phí thiết bị không gửi lại bằng với giá bán lẻ đề xuất của Nhà sản xuất đối với Sản phẩm thay thế.   

 
QUYỀN LỢI BỔ SUNG BAO GỒM TRONG HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NÀY 

Trong Thời hạn, nếu Sản phẩm của Bạn có ba (3) lần Sửa chữa được bảo hành theo Hợp đồng này cho cùng một sự cố và cần sửa chữa lần thứ tư 
(4) cho cùng một sự cố và được coi là bảo hành theo Hợp đồng này (“Sửa chữa dịch vụ đủ điều kiện”), Chúng tôi sẽ Thay thế sản phẩm của Bạn 
bằng một sản phẩm cùng loại và chất lượng tương đương, nhưng không nhất thiết phải cùng nhãn hiệu, hoặc, theo quyết định riêng Của chúng 
tôi, cung cấp cho Bạn khoản hoàn trả tương đương với giá trị thị trường hợp lý của Sản phẩm do Chúng tôi xác định dựa trên thời gian sử dụng 
của Sản phẩm và tuân theo mục “GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ”. Bất kỳ dịch vụ Sửa chữa nào được thực hiện trong khi Sản phẩm của Bạn 
đang trong thời hạn bảo hành của nhà sản xuất hoặc liên quan đến hư hại ngẫu nhiên do xử lý (nếu được mua/nếu có) đều không được coi là 
Dịch vụ sửa chữa đủ điều kiện theo quyền lợi này. 

ĐỊA ĐIỂM BẢO DƯỠNG 
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Đối với tất cả các Yêu cầu bồi thường được bảo hành, Hợp đồng này cung cấp dịch vụ vận chuyển trả trước đưa Sản phẩm bị ảnh hưởng đến địa 
điểm bảo dưỡng do Quản trị viên chỉ định, cũng như vận chuyển Sản phẩm được sửa chữa (hoặc Sản phẩm thay thế, nếu có) trở lại địa điểm đã 
đăng ký của Bạn trong hồ sơ.  

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 
 

Ngoài điều được lưu ý trong mục “CÁC TÙY CHỌN GÓI BẢO HÀNH” như áp dụng cho Gói đã mua của Bạn, cả Chúng tôi và Nhà bán lẻ đều không 
chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ hư hại ngẫu nhiên hoặc gián tiếp nào; bao gồm nhưng không giới hạn ở: thiệt hại về tài sản, thời gian đã mất 
hoặc dữ liệu bị mất do Hỏng hóc máy móc của bất kỳ Sản phẩm hoặc thiết bị nào, từ sự chậm trễ trong dịch vụ hoặc không thể cung cấp dịch vụ, 
hoặc do không có sẵn các bộ phận/thành phần Sửa chữa. Cả Chúng tôi và Nhà bán lẻ đều không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ và tất cả 
các Điều kiện có sẵn (được định nghĩa bên dưới) mà Bạn đã xác định, bao gồm bất kỳ sai sót cố hữu nào của Sản phẩm.  

NHỮNG GÌ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH – LOẠI TRỪ   
HỢP ĐỒNG NÀY KHÔNG BẢO HÀNH BẤT KỲ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC DO: 

(a) Các điều kiện có sẵn đã phát sinh hoặc Bạn đã xác định ("Các 
điều kiện có sẵn" đề cập đến hư hại hoặc khiếm khuyết liên 
quan đến Sản phẩm tồn tại trước khi Hợp đồng này được 
mua);  

(b) Bạn hoặc Người đại diện của Bạn đóng gói và/hoặc vận 
chuyển không đúng cách dẫn đến hư hỏng Sản phẩm trong 
quá trình vận chuyển, bao gồm cả việc bảo quản Sản phẩm 
không đúng cách trong quá trình vận chuyển;  

(c) Các sửa đổi, điều chỉnh, thay đổi, thao tác hoặc sửa chữa 
được thực hiện bởi bất kỳ ai khác ngoài kỹ thuật viên dịch vụ 
được Chúng tôi ủy quyền;  

(d) Hư hại do quá lạnh hoặc quá nóng;  
(e) Hao mòn thông thường; 
(f) Việc cố ý xử lý Sản phẩm theo cách gây hại, gây thương tích, 

ác ý, liều lĩnh hoặc phản cảm dẫn đến hư hại và/hoặc hỏng 
hóc; 

(g) Vi rút, phá hoại, mất mát, trộm cắp, hoặc hành vi nghịch 
ngợm ác ý hoặc biến mất;  

(h) Gỉ sét, ăn mòn, cong vênh;  
(i) Động vật (kể cả thú cưng), động vật vào ở bên trong hoặc sự 

xâm nhập của côn trùng; 
(j) Sự kiện ngẫu nhiên; bao gồm, nhưng không giới hạn ở: bạo 

loạn, bức xạ hạt nhân, chiến tranh/hành động thù địch hoặc 
ô nhiễm phóng xạ, điều kiện môi trường, tiếp xúc với điều 
kiện thời tiết hoặc hiểm họa của thiên nhiên; sụp đổ, nổ hoặc 
va chạm với một vật khác; cháy, bất kỳ loại kết tủa hoặc độ 
ẩm nào, sét, bụi bẩn/cát, khói, bức xạ hạt nhân, ô nhiễm 
phóng xạ, bạo loạn, chiến tranh, hành động thù địch, hành 
động của chính phủ, sự cố internet hoặc viễn thông khác;  

(k) Hư hại ngẫu nhiên do xử lý (Hư hại ngẫu nhiên);  
(l) Không thực hiện bảo trì theo khuyến nghị của nhà sản xuất, 

vận hành/bảo quản Sản phẩm trong các điều kiện ngoài 
thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất;  

(m) Sử dụng điện không đúng cách và biến động nguồn điện;  
(n) Hàng hóa thuộc diện nhà sản xuất thu hồi, bảo hành hoặc 

làm lại để sửa chữa các thiếu sót về thiết kế hoặc linh kiện, 
cấu tạo không phù hợp, lỗi do nhà sản xuất; bất kể khả năng 
chi trả cho những sửa chữa đó của nhà sản xuất;  

(o) Hàng hóa đã loại bỏ hoặc thay đổi số sê-ri;  
(p) Mọi hư hại gián tiếp bất kỳ điều gì bao gồm nhưng không 

giới hạn ở: (i) thiệt hại về tài sản, thời gian đã mất, dữ liệu bị 
mất hoặc thu nhập bị mất do Hỏng hóc máy móc đã xác định 
hoặc sự kiện AD, bất kỳ lỗi về cơ/điện không xác định nào, 
các dịch vụ đào tạo do Microsoft hoặc các chi nhánh của 
Microsoft cung cấp riêng, hoặc bất kỳ loại hư hại nào khác về 
hoặc liên quan đến Sản phẩm; bao gồm, nhưng không giới 

hạn ở bất kỳ thiết bị không được bảo hành nào được sử dụng 
cùng với Sản phẩm; (ii) sự chậm trễ trong việc cung cấp dịch 
vụ hoặc không thể cung cấp dịch vụ vì bất kỳ lý do gì; (iii) sự 
không có sẵn của bất kỳ bộ phận/thành phần nào; (iv) bất kỳ 
chi phí nào do Bạn phát sinh liên quan đến việc lắp đặt tùy 
chỉnh để phù hợp với Sản phẩm, chẳng hạn như giá đỡ, giá 
treo và hốc tường tùy chỉnh của bên thứ ba và những thứ 
tương tự; hoặc (v) Sản phẩm thay thế có kiểu máy, kích cỡ, 
kích thước hoặc màu sắc khác với Sản phẩm trước đó. Chúng 
tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc hư hại nào 
đối với tài sản hoặc thương tật hoặc tử vong xảy ra cho bất 
kỳ bên nào phát sinh từ việc vận hành, bảo trì hoặc sử dụng 
Sản phẩm hoặc Sản phẩm thay thế được cung cấp theo các 
điều khoản của Hợp đồng này;  

(q) Các sự cố Không do hỏng hóc máy móc; bao gồm nhưng 
không giới hạn ở: khiếm khuyết, tiếng ồn, tiếng kêu hoặc Hư 
hỏng bên ngoài (“Hư hỏng bên ngoài” đề cập đến những hư 
hỏng hoặc thay đổi về hình thức bên ngoài của Sản phẩm mà 
không ngăn cản hoặc cản trở chức năng hoạt động bình 
thường của Sản phẩm; chẳng hạn như trầy xước, mòn hoặc 
thay đổi về màu sắc, kết cấu hoặc lớp phủ);  

(r) Bảo trì định kỳ hoặc phòng ngừa thông thường, hướng dẫn 
người dùng hoặc các điều chỉnh thiết lập; 

(s) Bất kỳ dịch vụ nào của Sản phẩm được bảo hành theo phạm 
vi bảo hành, hợp đồng dịch vụ khác hoặc bảo hiểm;  

(t) Các phụ kiện và thiết bị ngoại vi (chẳng hạn như bàn phím có 
thể tháo rời) hoặc các phụ kiện cần thiết cho chức năng cơ 
bản của Sản phẩm, nhưng không được nhà sản xuất cung cấp 
và bao gồm trong bao bì và khi bán sản phẩm ban đầu;  

(u) Khiếm khuyết trên màn hình; bao gồm nhưng không giới hạn 
ở: lưu ảnh trên màn hình CRT, LCD, LED hoặc plasma do trò 
chơi điện tử gây ra, hiển thị kéo dài một hoặc nhiều tín hiệu 
video; hoặc màn hình bị nứt (trừ khi có thể được bảo hành 
theo cách khác nếu Hư hại ngẫu nhiên được chỉ ra trên Bằng 
chứng mua hàng của Bạn);  

(v) Chi phí của các thành phần bị mất không được bảo hành bởi 
nhà sản xuất ban đầu của Sản phẩm hoặc bất kỳ bộ phận nào 
không hoạt động/không chạy bằng điện; bao gồm nhưng 
không giới hạn ở: các bộ phận bằng nhựa hoặc các bộ phận 
khác như cáp phụ kiện, pin (trừ trường hợp có thể được quy 
định khác trong Hợp đồng này), đầu nối, dây điện, cầu chì, 
bàn phím, thân hoặc khuôn nhựa, công tắc và hệ thống dây 
điện; hoặc Phạm vi bảo hành vi phạm bất kỳ lệnh trừng phạt 
kinh tế hoặc thương mại nào của Hoa Kỳ;  

(w) Trách nhiệm pháp lý hoặc hư hại đối với tài sản, thương tật, 
hoặc tử vong xảy ra cho bất kỳ người nào phát sinh từ việc 
vận hành, bảo trì hoặc sử dụng Sản phẩm; hoặc 

(x) Bất kỳ dịch vụ nào được thực hiện bên ngoài Việt Nam. 



 

Microsoft – Việt Nam –Chỉ áp dụng cho EHS thương mại – 29.7.20 Trang 4 / 5 

BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC SAO LƯU TẤT CẢ PHẦN MỀM VÀ DỮ LIỆU TRÊN CƠ SỞ THƯỜNG XUYÊN VÀ TRƯỚC KHI BẤT ĐẦU BẤT KỲ SỬA 
CHỮA NÀO. HỢP ĐỒNG NÀY KHÔNG BẢO HÀNH VIỆC KHÔI PHỤC PHẦN MỀM HOẶC DỮ LIỆU, HOẶC TRUY HỒI DỮ LIỆU ĐẾN/TỪ SẢN PHẨM 
ĐƯỢC BẢO HÀNH CỦA BẠN VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ TRUYỀN DỮ LIỆU ĐÓ SANG BẤT KỲ SẢN PHẨM THAY THẾ NÀO MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC 
CUNG CẤP CHO BẠN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC KHÔI PHỤC PHẦN MỀM HOẶC DỮ LIỆU, 
HOẶC TRUY HỒI DỮ LIỆU TỪ BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO. 

NẾU SẢN PHẨM CỦA BẠN GẶP PHẢI SỰ CỐ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH THEO MỤC NÀY HOẶC TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA SỰ CỐ 
BẢO DƯỠNG TRONG ĐÓ NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI CHẨN ĐOÁN LÀ "KHÔNG TÌM THẤY LỖI" THÌ BẠN PHẢI 
CHỊU MỌI CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ ĐÓ; BAO GỒM MỌI CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ/HOẶC BẢO DƯỠNG TẠI CHỖ. 

CÁCH GỬI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 
QUAN TRỌNG: VIỆC GỬI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG KHÔNG TỰ ĐỘNG CÓ NGHĨA LÀ HƯ HẠI HOẶC HỎNG HÓC MÁY MÓC ĐỐI VỚI SẢN 
PHẨM CỦA BẠN ĐƯỢC BẢO HÀNH THEO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ. Để Yêu cầu bồi thường được xem xét, trước tiên Bạn cần liên hệ với 
Chúng tôi để được chẩn đoán ban đầu về vấn đề xảy ra đối với Sản phẩm của Bạn. HỢP ĐỒNG NÀY CÓ THỂ KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ 
BẢO HÀNH NÀO NẾU BẠN THỰC HIỆN SỬA CHỮA KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN. 
Để có dịch vụ tốt nhất, hãy chuẩn bị sẵn Bằng chứng mua hàng của Bạn và truy cập www.microsoft.com/surface/business/extended-service-
warranty. Các đại diện được ủy quyền của chúng tôi sẽ nhanh chóng có được thông tin chi tiết về vấn đề Bạn đang gặp phải với Sản phẩm và trước 
tiên sẽ cố gắng giải quyết tình huống này qua điện thoại và/hoặc từ xa. Nếu Chúng tôi không thành công trong việc giải quyết vấn đề qua điện 
thoại và/hoặc từ xa, Bạn sẽ được cung cấp số yêu cầu dịch vụ Yêu cầu bồi thường và hướng dẫn thêm về cách chúng tôi cung cấp dịch vụ theo 
Hợp đồng này.  

Sản phẩm bị ảnh hưởng sẽ không bao giờ được trả lại cho Nhà bán lẻ hoặc được vận chuyển đến bất kỳ đâu trừ khi Chúng tôi đã hướng dẫn làm 
vậy. Nếu Chúng tôi yêu cầu trả lại Sản phẩm bị lỗi, Hợp đồng này cung cấp dịch vụ vận chuyển trả trước cho cả hai chiều đến và đi từ nhân viên 
bảo dưỡng được ủy quyền của Chúng tôi và các mục sau phải được gửi kèm trong gói vận chuyển trả trước:  

(1) Sản phẩm bị lỗi; 
(2) Bản sao Bằng chứng mua hàng của Bạn; 
(3) Mô tả ngắn gọn bằng văn bản về vấn đề Bạn đang gặp phải với Sản phẩm; và  
(4) Ghi chú nổi bật về số yêu cầu dịch vụ Yêu cầu bồi thường của Bạn do Quản trị viên cung cấp.  

 
Bảo hành chỉ được cung cấp cho các dịch vụ đủ điều kiện được thực hiện bởi nhân viên bảo dưỡng, Nhà bán lẻ hoặc trung tâm kho hàng đã được 
Chúng tôi ủy quyền. Nếu Thời hạn của Bạn hết hạn trong thời gian Yêu cầu bồi thường được chấp thuận, Bảo hành theo Hợp đồng này sẽ được 
gia hạn cho đến ngày mà Yêu cầu bồi thường được chấp thuận đang thực hiện được hoàn thành đầy đủ theo các điều khoản và điều kiện trong 
Hợp đồng của Bạn. 

LƯU Ý: Sau khi cung cấp bất kỳ Sản phẩm thay thế nào, Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến Sản phẩm bị lỗi. 

KHẢ NĂNG GIA HẠN 
 

Sau khi Thời hạn Hợp đồng hết hạn, Chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn tùy chọn gia hạn Phạm vi bảo hành. Nếu Chúng tôi đề nghị gia hạn, giá 
gia hạn được báo sẽ phản ánh thời gian sử dụng đối với Sản phẩm của Bạn và chi phí Thay thế sản phẩm hiện hành tại thời điểm gia hạn. 

KHẢ NĂNG CHUYỂN NHƯỢNG 
 

Bảo hành theo Hợp đồng này không thể được chuyển nhượng cho bất kỳ bên hoặc sản phẩm nào khác. 

HỦY BỎ 
 

Bạn có thể hủy bỏ Hợp đồng này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho Quản trị viên về yêu cầu hủy bỏ, gửi tới Microsoft Regional 
Sales Pte Ltd, tại 182 Cecil Street, #13-01, Fraser Tower, Singapore 069547 hoặc qua điện thoại theo số điện thoại có tại 
http://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbers. 

LƯU Ý: Các điều khoản hủy bỏ sau đây chỉ áp dụng cho người mua ban đầu của Hợp đồng. 

• Nếu yêu cầu hủy của Bạn là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua Hợp đồng, Bạn sẽ được hoàn lại 100% giá mua Hợp đồng mà Bạn đã thanh 
toán, trừ đi bất kỳ Yêu cầu bồi thường nào mà Chúng tôi đã thanh toán. Nếu khoản tiền hoàn lại của Bạn không được thanh toán hoặc được 
ghi có trong vòng 30 ngày sau khi Bạn yêu cầu hủy với Chúng tôi, Chúng tôi sẽ cộng thêm 10% vào khoản tiền hoàn lại phải trả cho Bạn cho 
mỗi 30 ngày khoản tiền hoàn lại không được Chúng tôi thanh toán. 

• Nếu yêu cầu hủy hợp đồng của Bạn được thực hiện sau 30 ngày kể từ ngày mua Hợp đồng, Bạn sẽ nhận được khoản hoàn trả theo tỷ lệ của 
giá mua Hợp đồng mà Bạn đã thanh toán, trừ đi mọi Yêu cầu bồi thường mà Chúng tôi đã thanh toán. 

• Chúng tôi có thể hủy Hợp đồng này vì các lý do sau: (A) Bạn không thanh toán giá/phí mua Hợp đồng; (B) Bạn kê khai sai yếu tố quan trọng; 
hoặc (C) Bạn vi phạm đáng kể các nghĩa vụ theo Hợp đồng này liên quan đến Sản phẩm được bảo hành hoặc việc sử dụng Sản phẩm.  
− Nếu Chúng tôi hủy Hợp đồng này, Chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho Bạn ít nhất 15 ngày trước ngày hủy bỏ có hiệu lực. Thông báo 

đó sẽ được gửi đến địa chỉ hiện tại của Bạn trong hồ sơ của Chúng tôi (email hoặc địa chỉ thực nếu có), với lý do và ngày hủy bỏ có hiệu lực. 
Nếu Chúng tôi hủy Hợp đồng này, Bạn sẽ nhận được khoản hoàn trả theo tỷ lệ dựa trên các tiêu chí tương tự như đã nêu ở trên và không 
áp dụng phí hủy bỏ. 

 

http://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbers
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THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 
 

Chúng tôi luôn muốn cung cấp cho Bạn dịch vụ hạng nhất. Tuy nhiên, nếu Bạn không hài lòng với dịch vụ, vui lòng thông báo cho một trong 
những đại diện của Chúng tôi như được nêu trong Bằng chứng mua hàng của Bạn. 

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi Chúng tôi nhận được khiếu nại của Bạn. Nếu không thể trả lời đầy đủ cho Bạn 
trong thời gian này (ví dụ: vì cần phải điều tra chi tiết), Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn một phản hồi tạm thời cho Bạn biết những gì đang được 
thực hiện để giải quyết khiếu nại của Bạn, trong khi Bạn có thể chờ trả lời đầy đủ từ chúng tôi. Trong hầu hết các trường hợp, khiếu nại của Bạn 
sẽ được giải quyết trong vòng bốn (4) tuần. 

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU 
 

Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được tiết lộ cho Chúng tôi theo Hợp đồng này (“Dữ liệu”) không phải là thông tin bảo mật. 
Ngoài ra, Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ liệu khi Chúng tôi cung cấp các dịch vụ được quy định trong Hợp 
đồng này và tiết lộ cho chính phủ, cơ quan quản lý hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo sự cho phép hoặc yêu cầu của luật hiện hành. Điều 
này có thể bao gồm việc chuyển Dữ liệu của Bạn cho các công ty, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có liên quan phù hợp với Chính 
sách về quyền riêng tư của khách hàng của chúng tôi. Ngoại trừ mục đích cung cấp dịch vụ trong Hợp đồng này, Chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ 
liệu của Bạn với bên thứ ba mà không có sự cho phép của Bạn và Chúng tôi sẽ tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành trong khu 
vực tài phán cụ thể của Bạn. 

Chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu của Bạn đến các quốc gia và khu vực tài phán khác với điều kiện là bất kỳ ai mà Chúng tôi chuyển Dữ liệu của 
Bạn đến đều cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp. Ngoài ra, Dữ liệu của Bạn có thể được các cơ quan hành pháp và các cơ quan chức năng khác 
tiếp cận nhằm ngăn chặn và phát hiện tội phạm và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý. 

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 
 

1. Hợp đồng phụ. Chúng tôi có thể ký hợp đồng phụ hoặc chỉ định việc thực hiện các nghĩa vụ của Chúng tôi cho các bên thứ ba, nhưng Chúng 
tôi sẽ không thay đổi nghĩa vụ của Chúng tôi đối với Bạn khi làm như vậy. 

2. Miễn trừ; Tính hiệu lực từng phần. Việc bất kỳ bên nào không yêu cầu bên kia thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong đây sẽ không ảnh 
hưởng đến toàn quyền yêu cầu thực hiện như vậy vào bất kỳ thời điểm nào sau đó; cũng như sự miễn trừ của một trong hai bên đối với việc 
vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong đây sẽ không được coi là sự miễn trừ đối với chính điều khoản đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản 
nào trong các điều khoản và điều kiện này sẽ không thể thi hành hoặc không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào hoặc theo quyết định áp 
dụng của tòa án, tính không thể thi hành hoặc không hợp lệ đó sẽ không làm cho toàn bộ các điều khoản và điều kiện này không thể thi 
hành hoặc không hợp lệ và trong trường hợp đó, các điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích sao cho hoàn thành tốt nhất các mục tiêu 
của điều khoản không thể thực thi hoặc không hợp lệ đó trong giới hạn của luật hiện hành hoặc các quyết định áp dụng của tòa án. 

3. Thông báo. Bạn hoàn toàn chấp thuận việc chúng tôi liên hệ với Bạn, cho bất kỳ và tất cả các mục đích, theo bất kỳ số điện thoại nào, hoặc 
địa chỉ thực hoặc điện tử mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi. Tất cả các thông báo hoặc yêu cầu liên quan đến Hợp đồng này sẽ được lập thành 
văn bản và có thể được gửi bằng bất kỳ phương tiện hợp lý nào bao gồm thư, email, fax, tin nhắn văn bản hoặc hãng chuyển phát nhanh 
thương mại qua đêm được công nhận.  

4. Luật pháp.  Hợp đồng dịch vụ này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. 

HỢP ĐỒNG TỔNG THỂ 
 

Hợp đồng dịch vụ này; bao gồm Bằng chứng mua hàng, các điều khoản, điều kiện, giới hạn, ngoại lệ và loại trừ, cũng như Bằng chứng mua hàng 
của Bạn, tạo thành HỢP ĐỒNG TỔNG THỂ giữa Chúng tôi và Bạn mà không có cam đoan, cam kết hoặc điều kiện nào không có trong tài liệu này 
sẽ sửa đổi các mục này, ngoại trừ khi luật pháp yêu cầu. 

 
 


