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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BUTL
Nội dung của Bản điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ (ĐKSDDV) Ứng dụng (App)
BUTL dưới đây tạo thành một Hợp đồng sử dụng dịch vụ ràng buộc về mặt pháp lý giữa
Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái (BUTL) và Người Dùng. Các điều khoản
và điều kiện này được áp dụng cho Quý vị truy cập và sử dụng web của chúng tôi tại địa
chỉ www.butl.vn ("Trang web"), Dịch vụ và Ứng dụng (theo quy định như sau), cũng như
đối với tất cả thông tin, khuyến nghị và/ hoặc dịch vụ được cung cấp cho quý vị trên hoặc
thông qua trang Web, Dịch vụ và Ứng dụng.
XIN ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI TẢI VỀ ỨNG DỤNG
CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ:
"Ứng dụng (App) BUTL" nghĩa là ứng dụng di động được Bạn Uống Tôi Lái cung cấp để
Người dùng và Các Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tải xuống để sử dụng các dịch vụ của Công ty
Bạn Uống Tôi Lái.
"Tài khoản" có nghĩa là một tài khoản trực tuyến mà người dùng mở trên công nghệ của
BUTL, để qua đó ghi lại và theo dõi Phí sử dụng dịch vụ.
“Người Dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm
để tìm kiếm và sử dụng dịch vụ.

"Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là thông tin cá nhân là các thông tin góp phần định danh một
cá nhân cụ thể, bao gồm tên, số điện thoại, email, thông tin về số tài khoản cá nhân khai
báo trong các giao dịch đặt cước và thanh toán chuyến đi của cá nhân trên ứng dụng BUTL
và những thông tin khác mà cá nhân mong muốn giữ bí mật.
"Phí sử dụng dịch vụ" có nghĩa là phí bằng Đồng Việt Nam, đã bao gồm thuế giá trị gia
tăng mà Người Dùng phải trả cho việc sử dụng các dịch vụ của BUTL. Phí Sử dụng dịch
vụ này có thể điều chỉnh phụ thuộc vào chính sách giá cước của BUTL và các quy định
của Pháp luật.
"Điều khoản sử dụng" có nghĩa là Điều khoản sử dụng được áp dụng cho Ứng dụng
BUTL bằng tiếng Việt được thông báo công khai trên trang web chính thức của BUTL tại
địa chỉ http://www.butl.vn tại từng thời điểm.
I.

TOÀN BỘ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
1.
ĐKSDDV này và tất cả sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm, khi được dẫn chiếu
đến trong Hợp Đồng BUTL, sẽ có giá trị ràng buộc đối với Người Dùng liên quan đến
việc cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng bởi BUTL cho Người dùng để sử dụng Dịch Vụ.
2.
Người Dùng có quyền được hưởng các chương trình ưu đãi của BUTL (nếu có)
phụ thuộc vào các chính sách ưu đãi được áp dụng bởi BUTL và được BUTL thông báo
cho Người Dùng tại từng thời điểm.
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3.
ĐKSDDV này, khi được áp dụng, bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Người Dùng
và BUTL liên quan đến các nội dung được đề cập đến trong Hợp Đồng BUTL và thay thế
toàn bộ các thỏa thuận hoặc ghi nhớ, điều khoản, cơ sở thiết lập thỏa thuận hoặc điều kiện
trước đó, cho dù được thể hiện một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, được thực hiện bằng lời nói
hoặc bằng văn bản giữa Các Bên.
II.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

-

-

-

-

-

-

-

1.

Quyền và nghĩa vụ của BUTL

a)

Quyền của BUTL

BUTL có quyền yêu cầu Người Dùng cung cấp thông tin, tài liệu chính xác liên quan đến
Người Dùng bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân như họ tên, email, số điện thoại, số tài khoản.
BUTL luôn có quyền xác minh thông tin mà Người Dùng đã cung cấp và từ chối Dịch vụ
hoặc sử dụng Ứng dụng mà không cần đưa ra lý do.
BUTL có quyền yêu cầu Người Dùng thanh toán đúng và đủ Phí Sử Dụng Dịch Vụ theo
các điều khoản và điều kiện được quy định tại ĐKSDDV này và phù hợp với Hợp Đồng
BUTL.
Không ảnh hưởng đến các điều khoản được quy định trong ĐKSDDV này, trong trường
hợp Người Dùng vi phạm nghĩa vụ quy định tại ĐKSDDV này thì BUTL có quyền đơn
phương chấm dứt hoặc tạm dừng cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng; chấm dứt Hợp Đồng
BUTL với hiệu lực tức thì sau khi BUTL gửi thông báo văn bản cho Người Dùng và yêu
cầu bồi thường thiệt hại (nếu có). Để tránh hiểu nhầm, việc vi phạm các điều kiện dịch vụ
của Ứng Dụng BUTL bởi Người Dùng nào sẽ được xem là một vi phạm vì mục đích của
quy định tại đoạn này.
BUTL có quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các
quyền sở hữu tài sản trí tuệ có liên quan, đối với Phần mềm và/hoặc Ứng dụng.
Các thông tin, khuyến nghị và/hoặc dịch vụ được cung cấp cho Người Dùng trên hoặc
thông qua Trang Web, Dịch Vụ và Ứng Dụng chỉ nhằm mục đích thông tin chung và
không cấu thành tư vấn. BUTL sẽ giữ cho Trang Web, Ứng Dụng và các nội dung trong
đó chính xác và cập nhật một cách hợp lý nhưng không đảm bảo rằng (nội dung của) Trang
Web và/hoặc Ứng Dụng không có lỗi, khuyết điểm, phần mềm độc hại và virus hoặc Trang
Web và/hoặc Ứng Dụng là đúng, cập nhật và chính xác.
BUTL sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng (hoặc không có
khả năng sử dụng) Trang Web hoặc Ứng Dụng gây ra (nhưng trừ trường hợp tử vong hoặc
thương tích cá nhân), bao gồm các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus hoặc bất kỳ sự
thiếu đúng đắn hoặc không đầy đủ của Thông Tin hoặc Trang Web hoặc Ứng Dụng, trừ
khi thiệt hại đó là do bất kỳ hành vi sai trái cố ý hoặc cẩu thả quá đáng nào từ phía BUTL
gây ra.
BUTL cũng sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc sử dụng (hoặc không có khả
năng sử dụng) phương tiện truyền thông điện tử với Trang Web hay Ứng Dụng gây ra,
bao gồm – nhưng không giới hạn ở – các thiệt hại do không thể hoặc chậm cung cấp thông
tin liên lạc điện tử, chặn hoặc thao tác thông tin điện tử của bên thứ ba hoặc do các chương
trình máy tính được sử dụng cho thông tin liên lạc điện tử và truyền virus gây ra.
Khóa/tạm ngừng/chấm dứt/ hoặc từ chối việc thực hiện giao dịch hoặc tạm ngưng dịch vụ
hoặc khóa chức năng đăng nhập của Người Dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ mà
không cần phải báo trước cho Người Dùng khi xảy ra các trường hợp như sau:
o Tạm ngưng dịch vụ để nâng cấp, bảo trì hệ thống;
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-

o Khi phát hiện Người Dùng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Bản điều khoản điều
kiện này, các quy định về việc sử dụng Ứng dụng do Công ty ban hành hoặc các quy
định pháp luật có liên quan;
o Giao dịch của Người Dùng có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
o Theo quyết định và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp phát sinh nào giữa Người Dùng và bên thứ
ba (nếu có) phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch được thực hiện không thông qua
dịch vụ của Ứng dụng.
o Thay đổi tài liệu liên quan đến dịch vụ, thay đổi/điều chỉnh thông tin giao diện màn
hình, chức năng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước cho
Người Dùng.
o Khi nâng cấp, phát triển dịch vụ, Công ty được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện
ích dịch vụ cho Người Dùng mà không cần thông báo hoặc yêu cầu Người Dùng
đăng ký bổ sung dịch vụ.
o Khi Người Dùng truy nhập và sử dụng ứng dụng, Công ty có thể thu thập và lưu trữ
các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung
cấp cho Công ty khi đăng ký… Các thông tin cá nhân Người Dùng cung cấp bao gồm
nhưng không giới hạn bởi tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thường
trú, địa chỉ sử dụng dịch vụ.... Chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin này vào việc
lập kế hoạch, nghiên cứu, quản lý, giám sát, tư vấn, hỗ trợ giữa Công ty với Người
Dùng và (hoặc) sử dụng vào mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của
Công ty cho Người Dùng hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu
cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.
o Các quyền khác theo quy định của Công ty và của pháp luật.
b)

-

-

Nghĩa vụ của BUTL

BUTL sẽ cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng cho Người Dùng theo đúng thỏa thuận tại
ĐKSDDV này.
Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.
Đảm bảo cung cấp chính xác, đầy đủ các dịch vụ cho Người Dùng theo thỏa thuận.
Cung cấp tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ Người Dùng sử dụng dịch vụ.
Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của Người Dùng liên quan đến dịch vụ.
Bảo mật các thông tin của Người Dùng được lưu tại Công ty, trừ trường hợp phải thực
hiện cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
2.

Quyền và nghĩa vụ của Người Dùng

a)

Quyền của Người Dùng

Người Dùng có quyền yêu cầu BUTL thực hiện việc cung cấp Dịch Vụ Ứng Dụng cho
Người Dùng theo đúng thỏa thuận phù hợp với ĐKSDDV này.
Người Dùng có quyền yêu cầu BUTL giải thích và chỉnh sửa trong trường hợp có sai sót
khi tính Phí Sử Dụng Dịch Vụ, luôn luôn với điều kiện là các khiếu nại này phải được gửi
đến cho BUTL bằng văn bản trong vòng ba (03) Ngày Làm Việc (kể từ ngày phát hiện sai
sót) có liên quan bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử. Trong mọi trường hợp, các
khiếu nại này sẽ được giải quyết và thống nhất giữa Các Bên không muộn hơn ngày cuối
cùng của tháng dương lịch liền sau tháng được xuất hóa đơn có liên quan.
b)

Nghĩa vụ của Người Dùng
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Người Dùng chỉ có thể truy cập Dịch Vụ bằng cách sử dụng phương tiện được cho phép.
Trách nhiệm của Người Dùng là phải kiểm tra để đảm bảo rằng quý vị tải về đúng Ứng
Dụng cho thiết bị của mình. BUTL không chịu trách nhiệm nếu quý vị không có thiết bị
di động tương thích hoặc nếu quý vị tải về sai phiên bản Ứng Dụng cho thiết bị di động
của mình. BUTL có quyền chấm dứt Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu quý vị sử
dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho
phép.
Với việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý thêm rằng:
Người Dùng sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ hoặc tải về Ứng Dụng vì mục đích sử dụng cá nhân
duy nhất và sẽ không bán lại nó cho bên thứ ba.
Người Dùng giữ an toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương
thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn truy cập vào Dịch vụ. Sẽ không ủy
quyền cho người khác sử dụng tài khoản của mình, Người Dùng sẽ không chuyển nhượng
hay bằng cách khác chuyển giao tài khoản của mình cho bất kỳ người hay thực thể pháp
lý nào khác; Người Dùng sẽ không sử dụng tài khoản phụ thuộc bất kỳ quyền nào của
người không phải là quý vị mà không có sự cho phép thích hợp;
Người Dùng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng nhằm mục đích trái pháp luật,
bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu trái pháp luật nào
hoặc nhằm mục đích gian lận;
Người Dùng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng để gây phiền toái, khó chịu hoặc
bất tiện;
Người Dùng sẽ không làm hỏng hoạt động đúng cách của mạng lưới;
Người Dùng sẽ không cố tình gây thiệt hại cho Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng theo bất kỳ cách
nào;
Người Dùng sẽ không sao chép hoặc phân phối Ứng Dụng hoặc Nội Dung khác của BUTL
mà không có sự cho phép bằng văn bản của BUTL
Đọc, hiểu, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các quy định, hướng dẫn sử
dụng và và Bản điều khoản điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của Công ty chúng
tôi.
Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết khi đăng ký và/hoặc phát sinh trong
quá trình sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của Công ty.
Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của Công ty liên quan đến việc đăng ký và
sử dụng Dịch vụ ứng dụng.
Không sử dụng Ứng dụng hoặc Phần mềm để gây khó khăn hoặc rối loạn hoạt động hoặc
làm giả yêu cầu đặt dịch vụ.
Người Dùng không được:
o Gửi thư rác hoặc tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu có nội dung vi phạm
pháp luật hiện hành
o Gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật
hoặc có hại, bao gồm cả các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư
của bên thứ ba;
o Gửi hoặc lưu trữ tài liệu có chứa virus phần mềm, worms (sâu), Trojan hoặc đoạn
mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính đôc hại; gây cản trở
hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Trang Web, Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ
hoặc dữ liệu chứa trong đó hoặccố gắng truy cập trái phép vào Trang Web, Ứng Dụng
hoặc Dịch Vụ hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của nó.
BUTL sẽ có quyền điều tra và truy tố các hành vi vi phạm bất kỳ điều nào ở trên theo
quyền hạn pháp lý cao nhất. BUTL có thể tham gia cùng và hợp tác với các cơ quan thực
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-

thi pháp luật trong việc truy tố những người dùng vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng.
Người Dùng thừa nhận rằng BUTL không có nghĩa vụ giám sát việc truy cập hay sử dụng
Trang Web, Dịch Vụ, Ứng Dụng hoặc Nội Dung Chung của quý vị hay xem lại hoặc chỉnh
sửa bất kỳ Nội Dung Chung nào, nhưng có quyền làm như vậy nhằm mục đích vận hành
Trang Web, Dịch Vụ và Ứng Dụng, để đảm bảo sự tuân thủ của quý vị theo những Điều
Khoản Sử Dụng này, hoặc tuân theo pháp luật hiện hành hay lệnh hoặc yêu cầu của tòa
án, cơ quan hành chính hoặc cơ quan chính phủ khác. Vào bất cứ lúc nào và không cần
thông báo trước, BUTL cũng có quyền loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất
kỳ Nội Dung Chung nào mà BUTL theo toàn quyền quyết định của mình cho là vi phạm
các Điều Khoản Sử Dụng hoặc có hại với Trang Web, Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng.
Người Dùng phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng dịch vụ, ứng dụng BUTL. Nếu Người Dùng
là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ em chưa thành
niên dưới sự giám hộ của Người Dùng gửi thông tin Cá nhân đến BUTL. Trong trường
hợp thông tin Cá nhân trẻ chưa thành niên được cung cấp cho BUTL thì Người Dùng chấp
thuận cho việc xử lý thông tin Cá nhân này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của
trẻ.
3.

-

-

-

-

Bảo mật

Người Dùng sẽ giữ an toàn và bí mật cho mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ thông
tin nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp cho Người Dùng có thể cho phép truy cập Dịch
Vụ và Ứng Dụng; Người Dùng sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng
nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý.
Người Dùng sẽ chỉ sử dụng điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu 3G/4G/5G (AP) mà quý
vị được phép sử dụng.
Người Dùng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên thiết bị không tương thích
hoặc không được phép.
Người Dùng sẽ tuân thủ theo tất cả các luật hiện hành tại quốc gia và thành phố nơi quý
vị đang sống trong khi sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.
BUTL có quyền chấm dứt ngay lập tức Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu quý vị
không tuân thủ theo bất kỳ quy tắc nào nói trên.
Mỗi Bên phải bảo mật và không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hoặc sử dụng,
trực tiếp hay gián tiếp vì lợi ích của chính bên đó hoặc cá nhân, tổ chức khác (trừ khi để
thực hiện các nghĩa vụ của Bên đó theo ĐKSDDV này), bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào
được tiết lộ, truyền đạt hoặc bằng cách khác cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin bởi Bên
Tiết Lộ hoặc đại diện thay mặt cho Bên Tiết Lộ. Điều này không áp dụng cho bất kỳ
Thông Tin Bảo Mật nào mà tại thời điểm tiết lộ, công khai hoặc được cung cấp theo cách
khác bởi Bên Tiết Lộ, Thông Tin Bảo Mật đó đã được công khai và sẽ ngừng áp dụng với
bất kỳ thông tin nào mà sau đó sẽ được công khai trừ trường hợp việc thông tin công khai
này là kết quả của việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật của Bên Nhận Thông Tin.
Các Bên đồng ý rằng Người Dùng sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai về bất kỳ đề xuất, điều
khoản và điều kiện nào, các thỏa thuận tài chính, và bất kỳ nội dung nào khác liên quan
đến các vấn đề được quy định trong ĐKSDDV này mà không có sự đồng ý trước bằng
văn bản của BUTL.
Bên Nhận Thông Tin có thể tiết lộ Thông Tin Bảo Mật cho:các giám đốc và nhân viên của
Bên Nhận Thông Tin trong mức độ mà công việc của họ yêu cầu họ phải được tiếp cận
Thông Tin Bảo Mật đó, với điều kiện rằng Bên Nhận Thông Tin sẽ hướng dẫn các giám
đốc và nhân viên của họ phải giữ bảo mật Thông Tin Bảo Mật đó và không được sử dụng
Thông Tin Bảo Mật đó vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ của
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họ một cách phù hợp; và các bên kiểm toán viên, luật sư và các nhà tư vấn chuyên môn
được thuê ngoài của Bên Nhận Thông Tin, và Bên Nhận Thông Tin sẽ đảm bảo rằng
những người được tiết lộ thông tin cũng đã bị ràng buộc theo nghĩa vụ hợp đồng đối với
quy định của điều khoản này bằng cách xây dựng các quy định bảo mật tương ứng trong
các hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng khác được ký kết với các cá nhân, tổ chức này.
4.

Bảo mật thông tin cá nhân

Người Dùng tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ nội dung nào Người Dùng đăng lên và
truyền tải để được cung cấp trên trang Web hoặc thông qua Dịch vụ hoặc Ứng dụng BUTL,
đều là nội dung gốc đối với Người Dùng và không sao chép nội dung của bất kỳ bên thứ
ba nào hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, riêng tư hay quyền cá nhân của bất kỳ bên thứ
ba nào và không chưa bất kỳ tuyên bố phỉ báng hay chê bai nào.
BUTL có quyền quyết định trong việc chặn hoặc gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào được Người
Dùng đăng lên và truyền tải và những gì mà BUTL tin rằng không tuân theo điều khoản
sử dụng của BUTL.
5.

Chính sách bản quyền:

BUTL tôn trọng luật bản quyền và hy vọng người dùng của mình cũng như vậy. Chính
sách của BUTL là chấm dứt Người Dùng hoặc chủ sở hữu tài khoản nào vi phạm (nhiều
lần) hoặc được cho là vi phạm (nhiều lần) quyền của chủ sở hữu bản quyền trong các tình
huống thích hợp.
6.

Quy trình thanh toán:

Người Dùng và BUTL có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn
áp dụng phương thức phù hợp:
• Cách 1: Thanh toán trực tiếp cho tài xế BUTL:
Bước 1: Người Dùng tìm hiểu thông tin về dịch vụ.
Bước 2: Người Dùng nhập thông tin điểm đi và điểm đến sau khi bấm nút " Đặt"
Bước 3: Sau khi kết thúc giao dịch Người Dùng thanh toán toàn bộ số tiền được thông báo
trên ứng dụng tại thời điểm kết thúc giao dịch.
• Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng thuộc hệ thống các ngân hàng.
Bước 1: Người Dùng tìm hiểu thông tin về dịch vụ.
Bước 2: Người Dùng nhập thông tin điểm đi và điểm đến sau khi bấm nút " Đặt"
Bước 3: Sau khi kết thúc giao dịch Người Dùng cung cấp thông tin tài khoản và thực hiện
lệnh thanh toán qua thẻ.
Khi Người Dùng chọn thanh toán Dịch vụ bằng Thẻ tín dụng, Người Dùng cần đăng ký
một Thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện Ứng dụng.
Người Dùng đồng ý BUTL có thể thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý, đây không phải là
một khoản phí bị trừ vào Thẻ của bạn mà chỉ nhằm kiểm chứng phương thức thanh toán
Thẻ. Phần “tạm giữ” sẽ hiện trong báo cáo tài khoản của Người Dùng là “chờ xử lý”. Lệnh
“tạm giữ” được thực hiện như là một biện pháp phòng chống bất kỳ việc sử dụng trái phép
hoặc lừa đảo nào đối với Thẻ của Người Dùng.
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BUTL có quyền ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào mà BUTL trong phạm vi hiểu biết hợp
lý, tin rằng giao dịch đó có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi
phạm tội hoặc khi Công ty, trong phạm vi hiểu biết hợp lý của mình, tin rằng Người Dùng
đang vi phạm Điều khoản sử dụng.
Người Dùng đồng ý sẽ hợp tác trong việc sàng lọc tội phạm tài chính khi có yêu cầu và
hỗ trợ chúng tôi trong việc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.
Người Dùng có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ của
mình.
7.

Liên kết với trang Web của bên thứ ba

Trong khi sử dụng trang Web, Ứng dụng và Dịch vụ BUTL có thể chứa liên kết tới các
trang web của các bên thứ ba. Các trang web này có thể yêu cầu Người Dùng cung cấp
thông tin, trao đổi thư tín, mua hàng hóa hoặc dịch vụ, tham gia các chương trình khuyến
mãi của bên thứ ba. BUTL không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin
hoặc các chính sách bảo mật của những trang web đó. Do đó Người Dùng phải chịu hoàn
toàn rủi ro khi ghé thăm hoặc truy cập các trang web này.
8.

Thời hạn và chấm dứt hợp đồng

Hợp Đồng giữa BUTL và Người Dùng được ký kết trong một khoảng thời gian không xác
định.
Người Dùng có quyền chấm dứt Hợp Đồng mọi lúc bằng cách xóa vĩnh viễn Ứng Dụng
đã cài đặt trên điện thoại thông minh của quý vị, nhờ đó vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng
Dụng và Dịch Vụ của quý vị. Người Dùng có thể đóng tài khoản người dùng của mình bất
kỳ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn trên trang web của BUTL.
BUTL có quyền chấm dứt Hợp Đồng mọi lúc và có hiệu lực ngay lập tức (bằng cách vô
hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ của quý vị) nếu Người Dùng vi phạm hoặc
không tuân thủ bất kỳ điều khoản của các Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc lạm dụng Ứng
Dụng và Dịch Vụ theo ý kiến của BUTL. BUTL không có nghĩa vụ phải thông báo trước
về việc chấm dứt Hợp Đồng. Sau khi chấm dứt BUTL sẽ cho thông báo về việc đó theo
các Điều Khoản Sử Dụng này.
9.

Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Điều kiện, điều khoản Dịch vụ này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ
sở thương lượng, hòa giải. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra
Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật để giải quyết, trừ trường hợp pháp luật có
quy định khác.
10.

Điều khoản cuối cùng

Các vấn đề chưa được quy định tại Điều kiện, điều khoản này sẽ được thực hiện theo quy
định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cam
kết/thỏa thuận có hiệu lực khác giữa các bên.
Người Dùng đã đọc, hiểu, nhất trí và cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều kiện,
điều khoản sữ dụng này.
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Điều kiện, điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày Người Dùng thực hiện đăng ký và sử
dụng dịch vụ ứng dụng/phần mềm của Công ty.
11.

Điều khoản cam kết

Mọi Người Dùng khi sử dụng Ứng dụng BUTL thể thực hiện các giao dịch trực tuyến có
nghĩa là thành viên đó đã đọc, hiểu và chấp thuận tuân theo Quy chế này.
Mọi thắc mắc của Người Dùng vui lòng liên hệ với BUTL theo thông tin dưới dây để được
hướng dẫn:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
SỐ 24 ĐƯỜNG DN7, PHƯỜNG TÂN HƯNG THUẬN, QUẬN 12, TP. HỒ CHÍ
MINH
HOTLINE: 0909.240.816
EMAIL: butl.cskh@gmail.com
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Tổng Giám Đốc

TRẦN NHẬT TRƯỜNG
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