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Các điều kiện sử dụng trang web 

Tài liệu này nói về các điều kiện để bạn có thể sử dụng trang web này. Khi sử dụng trang 

web này, Bạn xác nhận rằng mình chấp nhận các điều kiện đó và cam kết tuân thủ chúng. Nếu 

bạn không đồng ý với các điều kiện sử dụng này, xin hãy không sử dụng trang web.  

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI  

www.skyway.capital là trang web thuộc sở hữu và quản lý của công ty Sky Way Capital 

Inc (sau đây là "Chúng tôi"). Chúng tôi được đăng ký theo luật pháp Saint Lucia với số 2018-

00309 và văn phòng của chúng tôi được đăng ký tại địa chỉ: P.O. Box BW 357, Rodney Bayside 

Building, Rodney Bay, Gros-Islet, LC01 601, Saint Lucia. 

TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI  

Việc truy cập vào trang web này được cho phép trên cơ sở tạm thời, và chúng tôi có quyền 

loại bỏ hay thay đổi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web này mà không cần thông báo 

trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu vì lý do nào đó trang web của chúng tôi ngưng hoạt 

động trong bất kỳ thời điểm nào và kéo dài bất kỳ thời gian nào. Theo thời gian chúng tôi có thể 

giới hạn truy cập tới một số phần hoặc toàn bộ trang web. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi quyết 

định từ phía mình cho việc truy cập tới trang này. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho việc bảo đảm 

rằng mọi người nhận truy cập vào trang web này qua kết nối Internet của bạn, đã được làm quen 

với các điều kiện này và đã tuân thủ chúng.  

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

Chúng tôi là chủ sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ trên trang web này, cũng như các tư liệu 

được công bố trên nó. Các quyền này được bảo vệ bởi luật pháp về bản quyền và các thỏa thuận 

quốc tế. Mọi quyền được bảo vệ. Bạn không được in sao hay tải bất kỳ đoạn trích từ phần nào 

của trang web khi chưa nhận được sự cho phép rõ ràng từ chúng tôi. Nếu bạn in, sao hoặc tải 

phần nào từ trang web của chúng tôi, vi phạm các điều kiện sử dụng này, thì quyền sử dụng trang 

web của chúng tôi dành cho bạn sẽ ngay lập tức bị tước bỏ, và bạn sẽ phải hoàn lại hoặc xóa bỏ 

mọi bản sao các tư liệu đã làm theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về 

nội dung được đăng bởi bên thứ ba trên trang web của chúng tôi (bao gồm nội dung đăng bởi 

những người nhận đầu tư và nhà đầu tư), bao gồm các nội dung chưa kiểm duyệt, video, hình 

ảnh "bẩn" và các tuyên bố gây tranh luận. Nếu bạn cho rằng nội dung nào đó trên trang web vi 

phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bạn, xin hãy gửi thư tới địa chỉ ghi dưới đây để lãnh đạo 

chúng tôi xem xét, với nội dung sau đây: (i) bằng chứng quyền sở hữu của bạn; (ii) vị trí chính 

xác đặt nội dung và bất kỳ bản sao liên quan nào đến việc vi phạm quyền của bạn. Chúng tôi sẽ 

xem xét thông báo của bạn và có các biện pháp tương ứng, bao gồm việc xóa nội dung ấy. Địa 

chỉ để thông báo theo Quy định này: Sky Way Capital Inc, P.O. Box BW 357, Rodney Bayside 

Building, Rodney Bay, Gros-Islet, LC01 601, Saint Lucia. 

SỰ TIN CẬY ĐỐI VỚI THÔNG TIN ĐĂNG TẢI  

Các bình luận và các tư liệu được đăng trên trang web này không thể được xem xét dưới 

dạng khuyến nghị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự tin cậy của các tư liệu đưa tới bạn 

hay bất kỳ người nào khác mà bạn chia sẻ nội dung ấy.  

CÁC THAY ĐỔI TRONG NỘI DUNG TRANG WEB  

Chúng tôi cố gắng cập nhật thường xuyên trang web này và có thể thay đổi nội dung của 

nó bất kỳ lúc nào. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể ngưng truy cập tới trang hoặc đóng nó với thời 
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hạn không xác định. Bất kỳ tư liệu nào trên trang web này có thể lỗi thời bất kỳ lúc nào, và 

chúng tôi không có trách nhiệm cập nhật các tư liệu ấy.  

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI  

Các tư liệu được đăng trên trang web này, được cung cấp mà không có bất kỳ bảo đảm, 

điều kiện hay cam kết nào liên quan đến độ chính xác của nó. Trong phạm vi cho phép của luật 

pháp, chúng tôi, các thành viên khác của tập đoàn và bên thứ ba liên quan đến chúng tôi, loại trừ 

rõ ràng:  

• Mọi điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được ngụ ý bởi luật pháp, luật 

chung hoặc luật pháp công lý.  

• Trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp, hay thiệt hại bởi bất kỳ người 

dùng nào liên quan tới trang web chúng tôi hay liên quan tới việc sử dụng, không thể sử dụng 

hay các kết quả sử dụng trang web, bất kỳ trang web nào liên quan tới nó và với bất kỳ tư liệu 

nào được đăng lên nó, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ trách nhiệm nào với:  

o Việc tổn thất thu nhập hay doanh thu;  

o Thiệt hại kinh doanh;  

o Thiệt hại lợi nhuận hay các hợp đồng;  

o Thiệt hại khoản tích lũy dự kiến;  

o Thiệt hại thông tin;  

o Thiệt hại uy tín;  

o Thiệt hại thời gian làm việc;  

o và với bất kỳ thiệt hại nào khác, hay loại hình mất mát khác xảy ra do vi phạm 

pháp luật (bao gồm sơ suất), vi phạm hợp đồng hay hình thức khác, thậm chí nếu điều đó 

đã được biết trước. Điều này không loại bỏ trách nhiệm của chúng tôi về cái chết hoặc 

chấn thương do sơ suất của chúng tôi, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi về gian lận hoặc 

cố ý xuyên tạc hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác không thể bị loại trừ hoặc giới hạn theo 

luật pháp hiện hành.  

THÔNG TIN VỀ BẠN VÀ CÁC LẦN BẠN TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG 

TÔI  

Chúng tôi xử lý thông tin về bạn theo chính sách bảo mật của mình. Khi sử dụng trang web 

này, bạn đồng ý với việc xử lý ấy và bảo đảm rằng mọi thông tin bạn cung cấp là chính xác.  

VIRUS, HACK VÀ CÁC TỘI PHẠM KHÁC  

Bạn không được sử dụng trang web này với mục đích đưa vào virus, trojan, "sâu", bom 

logic hay các tư liệu khác độc hại hoặc mang tính nguy hại về công nghệ (gọi chung là "virus"). 

Bạn không được thử đạt truy cập trái phép tới trang web, server của chúng tôi, nơi lưu giữ trang 

web chúng tôi, hay bất kỳ server, máy tính, cơ sở dữ liệu ào liên quan tới trang web này. Bạn 

không được tấn công trang web này hình thức từ chối dịch vụ. Khi vi phạm điều kiện này, bạn có 

thể phạm tội hình sự. Chúng tôi thông báo về bất kỳ sự vi phạm nào tới các cơ quan bảo vệ pháp 

luật tương ứng và sẽ hợp tác với các cơ quan ấy để phát hiện nhân thân của bạn. Trong trường 

hợp vi phạm như thế, quyền sử dụng trang web này của bạn sẽ bị ngưng ngay lập tức. Chúng tôi 

sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay mất mát do tấn công từ chối dịch vụ hoặc 

virus có thể lây nhiễm thiết bị máy tính của bạn, các chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu hay sở 

hữu vật chất khác liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hay tải bất kỳ tư liệu nào đăng tải 

trên nó, cũng như mọi trang web liên quan đến nó.  

CÁC ĐƯỜNG LINK ĐẾN TRANG WEB CHÚNG TÔI VÀ CHỌN LỌC THÔNG TIN  
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Bạn không được dẫn link tới trang web này mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản trước 

của chúng tôi. Bạn không được thực hiện chọn lọc nội dung trang web này và đăng tải lại nội 

dung bằng tay hay tự động mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản trước của công ty Sky Way 

Capital Inc. Trang web này không thể được đăng tải trên bất kỳ trang web nào khác khi chưa 

được cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền rút lại quyền liên kết, 

chọn thông tin và đăng trên một trang khác mà không cần thông báo trước. Nếu bạn muốn sử 

dụng tư liệu đăng trên trang web của chúng tôi, nhưng chưa ghi ở trên, xin hãy gửi yêu cầu về 

địa chỉ support@skyway.capital.  

CÁC ĐƯỜNG LINK TỪ TRANG WEB CHÚNG TÔI  

Các đường link hiện trên trang web của chúng tôi tới các trang và tài nguyên khác được 

cung cấp bởi bên thứ ban, được cung cấp chỉ cho thông tin của bạn. Chúng tôi không có bất kỳ 

kiểm soát nào với nội dung các trang web và tài nguyên đó, và không chịu trách nhiệm với 

chúng hay bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào có thể xảy ra do sử dụng chúng.  

THẨM QUYỀN VÀ ÁP DỤNG LUẬT PHÁP  

Tòa án Anh sẽ có thẩm quyền không độc quyền đối với mọi khiếu nại phát sinh từ việc 

truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến nó, mặc dù chúng tôi có quyền khiếu 

nại bạn vi phạm các Điều khoản này tại quốc gia bạn cư trú hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có 

liên quan. Các Quy định sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp Anh.  

CÁC THAY ĐỔI  

Chúng tôi có thể xem xét lại các Quy định sử dụng trang web này bất kỳ lúc nào bằng việc 

thay đổi nội dung trang này. Bạn được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra trang này để biết về 

những thay đổi nào đó mà chúng tôi đưa vào, vì chúng là bắt buộc với bạn.  

CÁC THẮC MẮC CỦA BẠN  

Nếu bạn có thắc mắc về các tư liệu đăng trên trang web của chúng tôi, xin hãy liên hệ theo 

địa chỉ support@skyway.capital. Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web của chúng tôi. Chỉ cho 

phép sử dụng tư liệu này của trang web tập đoàn SkyWay trên không gian internet khi đi kèm 

với đường link tới nguồn công bố: http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-ru.pdf © 

http://skyway.capital/ 

mailto:support@skyway.capital

