Điều khoản sử dụng
The Chemours Company, các chi nhánh và công ty con (gọi chung là “Chemours”) cung
cấp trang web (“Trang web”) này cho bạn theo các điều khoản và điều kiện sau đây,
cũng như các điều khoản và điều kiện bổ sung bất kỳ có thể tham khảo trên Trang web
này (“Điều khoản”). Việc bạn sử dụng Trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý bị
ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản, vui lòng
không sử dụng Trang web này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản này,
vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các điều khoản và
điều kiện trong tài liệu này với bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào có thể tham
khảo trên Trang web này, chẳng hạn như các đảm bảo, giới hạn trách nhiệm pháp lý và
các điều khoản giải quyết tranh chấp, các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể tham
khảo trên Trang web này sẽ được ưu tiên áp dụng cho hoạt động, sản phẩm, dịch vụ
hoặc thông tin cụ thể mà chúng áp dụng.

Giới hạn Sử dụng Chung
Chemours hoặc các bên thứ ba cấp quyền cho Chemours bảo lưu mọi quyền, quyền sở
hữu và quyền lợi trong và liên quan đến các tài liệu trên Trang web này, đây là nội dung
được bảo hộ bản quyền của Chemours hoặc các bên thứ ba đó. Chemours cấp cho
bạn giấy phép hạn chế, cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng chỉ để
sử dụng và hiển thị các tài liệu trên máy tính cá nhân cho các mục đích liên quan đến
tương tác của bạn với trang web của Chemours này. Trừ khi được quy định ở đây, bạn
không có quyền sao chép, tải xuống, hiển thị, thực hiện, tái xuất bản, phân phối, sửa
đổi, chỉnh sửa, thay đổi hoặc nâng cao bất kỳ tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức nào.
Giấy phép giới hạn này tự động chấm dứt mà không cần thông báo cho bạn nếu bạn vi
phạm bất kỳ Điều khoản nào ở đây. Sau khi chấm dứt, bạn phải hủy ngay lập tức mọi
tài liệu đã tải xuống và in ra. Bạn không có quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi (và
không có bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác) trong hoặc đối với
Trang web này hoặc bất kỳ tài liệu nào và bạn đồng ý không “điều chỉnh” hoặc “sao
chép” Trang web, bất kỳ tài liệu nào trên hoặc có thể truy cập từ Trang web này trên bất
kỳ máy chủ hoặc thiết bị dựa trên Internet nào khác khi chưa có sự cho phép trước
bằng văn bản của Chemours.
Để truy cập một số nội dung trên Trang web (ví dụ: Cổng Thương mại Điện tử TiPure™ Flex), bạn có thể được cung cấp hoặc có thể tạo tên người dùng và mật khẩu
cụ thể (“Thông tin đăng nhập”) cũng như thông tin về giá mà bạn cần Thông tin đăng
nhập để truy cập. Bạn phải bảo mật Thông tin đăng nhập cũng như thông tin về giá và
không được chia sẻ Thông tin đăng nhập hoặc thông tin về giá với bất kỳ bên thứ ba
nào ngoài nhân viên hoặc nhà thầu của bạn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật tương
tự.

Chemours không thường xuyên theo dõi nhưng hoàn toàn có quyền theo dõi các bài
đăng của bạn trên Trang web. Tuy nhiên, để thúc đẩy quyền công dân tốt trong cộng
đồng Internet, nếu Chemours nhận thấy có hành vi sử dụng không phù hợp Trang web
hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của công ty, Chemours sẽ phản hồi theo cách thức Chemours
cho là phù hợp. Bạn thừa nhận rằng Chemours có quyền báo cáo cho các cơ quan
thực thi pháp luật bất kỳ hành động nào có thể được coi bất hợp pháp, cũng như mọi
báo cáo công ty nhận được về hành vi đó. Khi được yêu cầu, Chemours sẽ hợp tác đầy
đủ với các cơ quan thực thi pháp luật trong mọi cuộc điều tra về hoạt động phi pháp bị
cáo buộc trên Internet. Quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc bất kỳ phần phụ
nào của Trang web (ví dụ: Cổng Thương mại Điện tử Ti-Pure™ Flex) có thể bị
Chemours chấm dứt bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào.

Tính sẵn có
Chemours có một số trang web cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, nội dung và nhiều
chức năng khác (gọi chung là “Dịch vụ”) cho các khu vực cụ thể trên toàn thế giới. Dịch
vụ được cung cấp tại các khu vực khác nhau có thể không giống nhau tùy thuộc vào
tính sẵn có, luật pháp sở tại hoặc khu vực, hoạt động vận chuyển và các yếu tố khác.
Chemours không bảo đảm hoặc cam kết rằng người dùng tại một khu vực có thể tiếp
nhận dịch vụ từ trang web của Chemours tại khu vực khác và Chemours có thể hủy yêu
cầu của người dùng hoặc chuyển hướng người dùng đến trang web dành cho khu vực
của người dùng nếu người dùng đó tìm cách yêu cầu được cung cấp Dịch vụ trên một
trang web ở khu vực khác.
Thông tin Chemours xuất bản trên mạng toàn cầu (lưu ý: từ “Internet” được sử dụng ở
trên) có thể bao gồm các tài liệu tham chiếu hoặc tham chiếu chéo đến các sản phẩm,
chương trình và dịch vụ của Chemours vốn không được công bố hoặc sẵn có tại quốc
gia của bạn. Các tài liệu tham chiếu như vậy không ngụ ý rằng Chemours dự định công
bố các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ đó tại quốc gia của bạn. Hãy tham vấn đại
diện kinh doanh Chemours tại địa phương để biết thông tin về các sản phẩm, chương
trình và dịch vụ có thể sẵn có cho bạn.

Liên kết
Từ Trang web của Chemours đến Trang web bên thứ ba
Khi sử dụng trang web Chemours này, bạn có thể trao đổi thư từ, mua hàng hóa hoặc
dịch vụ, tham gia các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo, thành viên
hoặc nhà tài trợ của trang web này. Mọi thư từ, quảng cáo, giao dịch mua hàng hoặc
khuyến mãi, bao gồm việc giao hàng và thanh toán hàng hóa và/hoặc dịch vụ, cũng
như bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam kết nào khác liên quan đến thư
từ, giao dịch mua hàng hoặc khuyến mãi đó chỉ tồn tại giữa bạn và bên thứ ba tương

ứng. Bạn đồng ý rằng Chemours không chịu trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hoặc trách
nhiệm về thư từ trao đổi, giao dịch mua hàng hoặc khuyến mãi nào giữa bạn và bất kỳ
bên thứ ba nào.
Trang web này có thể được liên kết với các trang web khác trên mạng toàn cầu (lưu ý:
từ “Internet” được sử dụng ở trên) không thuộc quyền kiểm soát hoặc duy trì của
Chemours. Các liên kết này không thể hiện xác nhận từ phía Chemours về bất kỳ trang
web nào. Bạn thừa nhận rằng Chemours chỉ cung cấp các liên kết này để thuận tiện
cho bạn và bạn đồng ý rằng Chemours không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc liên
kết được hiển thị trên các trang web mà bạn có thể liên kết đến.

Từ Trang web bên thứ ba đến Trang web của Chemours
Tất cả liên kết đến các trang web của Chemours từ bên thứ ba (“bên liên kết”) phải
được Chemours chấp thuận bằng văn bản, ngoại trừ việc Chemours chấp thuận các
liên kết trong đó liên kết và các trang được liên kết đó kích hoạt không:
Tạo khung hoặc môi trường viền xung quanh bất kỳ trang hoặc tài liệu nào trên trang
web của Chemours hoặc sử dụng các kỹ thuật khác làm thay đổi cách hiển thị trực
quan hoặc trình bày bất kỳ nội dung nào trên trang web của Chemours theo bất kỳ hình
thức nào;
Tạo so sánh giữa các sản phẩm hoặc dịch vụ của Chemours với các sản phẩm hoặc
dịch vụ cạnh tranh;
Không sao chép bất kỳ tài liệu nào trên trang web của Chemours hoặc bất kỳ logo hoặc
nhãn hiệu nào của Chemours khi chưa có sự chấp thuận riêng bằng văn bản của
Chemours;
Miêu tả sai mối quan hệ của bạn với Chemours;
Ngụ ý rằng Chemours chấp thuận hoặc xác nhận bên liên kết, trang web của bên liên
kết, hoặc các đề xuất dịch vụ hoặc sản phẩm của bên liên kết theo bất kỳ hình thức
nào;
Trình bày sai hoặc tạo ấn tượng có thể gây hiểu lầm về Chemours hoặc gây ảnh
hưởng tiêu cực đến thiện chí liên quan đến tên và nhãn hiệu của Chemours;
Bao gồm nội dung có thể hiểu là sỉ nhục, đe dọa, quấy rối, phỉ báng hoặc xúc phạm,
bạo lực quá mức, hoặc vi phạm hoặc khuyến khích người khác vi phạm pháp luật hiện
hành;

Bao gồm nội dung có thể được hiểu là tài liệu tục tĩu, khiêu dâm hoặc dung tục; và
Chỉ bao gồm nội dung phù hợp với mọi lứa tuổi.
Một điều kiện khác để được phép liên kết với trang web này là bên liên kết đồng ý rằng
Chemours có thể chấm dứt chấp thuận cho phép liên kết đến trang web này vào bất cứ
lúc nào và theo quyết định riêng của mình. Trong trường hợp đó, bên liên kết đồng ý
xóa ngay lập tức tất cả liên kết đến trang web này.
Bằng cách liên kết đến Trang web của Chemours, bên liên kết đồng ý bảo đảm và giữ
an toàn và vô hại cho Chemours khỏi và trước mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại, khiếu nại,
kiện tụng hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ liên kết nào như vậy. Chemours
sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất gián tiếp, tổn thất từ tiền phạt nhằm răn
đe, tổn thất ngẫu nhiên, tổn thất do trừng phạt, tổn thất đặc biệt hay tổn thất kéo theo
liên quan đến việc liên kết hoặc sử dụng liên kết đó. Chemours không đảm bảo rõ ràng
hay ngụ ý liên quan đến các liên kết đó.
Nếu theo các điều khoản trên, yêu cầu liên kết đến trang web Chemours của bên liên
kết cần có sự chấp thuận của Chemours, hoặc bên liên kết có thắc mắc về yêu cầu phê
duyệt liên kết của bên liên kết, vui lòng sử dụng mẫu liên hệ với chúng tôi mô tả yêu
cầu của bạn trong phần tin nhắn.

Tuyên bố miễn trách nhiệm Bảo đảm
Bạn chịu hoàn toàn rủi ro khi sử dụng Trang web này. Trang web này có thể bao gồm
thông tin thiếu chính xác hoặc lỗi có thể ảnh hưởng đến chất lượng của các tài liệu trên
Trang web. Các tài liệu chưa được Chemours độc lập xác minh hoặc xác thực toàn bộ
hoặc một phần. Chemours không đảm bảo tính chính xác hoặc kịp thời của các tài liệu
này. Chemours không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong các tài
liệu, cho dù là do Chemours hay các bên thứ ba cung cấp.
TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ” CHO BẠN
MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. CHEMOURS, NÓI RIÊNG VÀ BẤT KỲ BÊN
THỨ BA CUNG CẤP TÀI LIỆU, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CHO TRANG WEB NÀY
KHÔNG CAM KẾT HOẶC ĐẢM BẢO VỀ TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG
HẠN CHẾ CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP, TÍNH XÁC THỰC, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC
TÍNH HOÀN CHỈNH CỦA BẤT KỲ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ
NÀO TRÊN TRANG WEB. TẤT CẢ ĐIỀU KIỆN, CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM, DÙ RÕ
RÀNG, NGẦM ĐỊNH, MANG TÍNH PHÁP LÝ, V.V., BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM VỀ
KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VIỆC KHÔNG
VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA ĐỀU ĐƯỢC MIỄN TRỪ. CHEMOURS SẼ
KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ NÀO CHO

BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ CÁC TỔN THẤT
TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, VÔ Ý, KÉO THEO HOẶC DO TRỪNG PHẠT, XUẤT PHÁT
TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN
CHẾ, VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC VIỆC BẠN KHÔNG THỂ SỬ
DỤNG TRANG WEB NÀY, NGAY CẢ KHI CHEMOURS ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ
KHẢ NĂNG XẢY RA TỔN THẤT ĐÓ.
Ngoại lệ cho công dân của Liên minh Châu Âu: NẾU BẠN CƯ TRÙ TẠI LIÊN MINH
CHÂU ÂU, CHEMOURS KHÔNG LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA
MÌNH KHI PHÁT SINH TỬ VONG HOẶC CHẤN THƯƠNG CÁ NHÂN XUẤT DO LƠ
LÀ.

Thiếu chính xác hoặc Lỗi
Các mô tả, hình ảnh và các tuyên bố khác về sản phẩm trên trang web này có thể tiềm
ẩn sự thiếu chính xác và lỗi. Chemours không đảm bảo hoặc cam kết về tính chính xác
hoặc đầy đủ của những thông tin đó.
Ngoài, giá và tính sẵn có của các sản phẩm trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ
lúc nào mà không cần thông báo cho bạn theo quyết định riêng của Chemours.
Chemours có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào cho sản phẩm có
mức giá niêm yết không chính xác. Chemours có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn
đặt hàng nào như vậy dù đơn hàng đó đã được xác nhận hay chưa và thẻ tín dụng của
bạn đã bị trừ tiền hay chưa. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã bị trừ tiền cho giao dịch mua
và đơn đặt hàng của bạn bị hủy, Chemours sẽ nhanh chóng hoàn trả tiền vào tài khoản
thẻ tín dụng của bạn theo số tiền bị trừ.

Luật sở tại; Kiểm soát Xuất khẩu
Chemours kiểm soát và khai thác Trang web này từ trụ sở chính tại Hoa Kỳ và không
cam kết rằng các tài liệu là phù hợp hoặc sẽ sẵn có để sử dụng ở các địa điểm khác.
Trừ khi có quy định rõ ràng khác, tất cả các tài liệu tiếp thị hoặc quảng bá trên Trang
web này chỉ dành riêng cho các cá nhân, công ty hoặc các tổ chức khác trên lãnh thổ
Hoa Kỳ. Nếu bạn sử dụng Trang web này từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn hoàn toàn chịu
trách nhiệm tuân thủ luật pháp sở tại hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các
quy định về xuất nhập khẩu.
Các tài liệu trên Trang web này tuân theo Luật và Quy định Quản lý Xuất khẩu Hoa Kỳ.
Việc phát tán các tài liệu trên trái với luật pháp Hoa Kỳ đều bị nghiêm cấm. Các tài liệu,
cũng như bất kỳ thông tin nào thu được từ việc sử dụng Trang web, đều không được
phép mua, vận chuyển, chuyển giao hoặc tái xuất, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các

quốc gia hoặc cho những người mang quốc tịch bị cấm hoặc cấm vận, cũng như không
được sử dụng cho các hoạt động hạt nhân, vũ khí sinh hóa, hoặc các dự án tên lửa, trừ
khi được Chính phủ Hoa Kỳ ủy quyền cụ thể cho các mục đích đó. Bạn phải tuân thủ
nghiêm ngặt tất cả luật xuất khẩu của Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xin
giấy phép xuất khẩu hoặc tái xuất bắt buộc.

Nhãn hiệu
Chemours™ và Logo của Chemours là nhãn hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của
The Chemours Company. ©2015 The Chemours Company.

Sửa đổi Điều khoản Sử dụng
Chemours có thể sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo
thông qua cập nhật bài đăng này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các sửa
đổi đó có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản được sửa đổi đó.

Luật Áp dụng
Bất kỳ hành động nào liên quan đến các Điều khoản này đều sẽ tuân theo quy định của
luật pháp của Bang Delaware, không xét tới sự lựa chọn hoặc xung đột với các quy
định pháp luật của bất kỳ khu vực pháp lý nào. Bạn đồng ý đệ trình lên tòa án có thẩm
quyền tại Bang Delaware để giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến
các Điều khoản này và/hoặc việc bạn sử dụng Trang web này.

Hoạt động trái phép
Việc gửi và sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web này đều có thể vi phạm
luật bản quyền, luật thương hiệu, luật về quyền riêng tư và công khai, một số đạo luật
và quy định về truyền thông, các luật và quy định hiện hành khác. Bạn là người duy
nhất chịu trách nhiệm cho hành động của mình hoặc hành động của bất kỳ người nào
khác sử dụng tên người dùng và/hoặc mật khẩu của bạn. Do đó, bạn phải bồi thường
và giữ vô hại cho Chemours và nhân sự điều hành, giám đốc, nhân viên, chi nhánh, đại
lý, người cấp phép và đối tác kinh doanh của công ty tránh mọi chi phí, tổn thất, trách
nhiệm pháp lý và phí tổn (bao gồm phí luật sư) liên quan đến, phát sinh từ, hoặc cho
mục đích tránh bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào từ bên thứ ba rằng việc bạn sử dụng
Trang web hoặc việc sử dụng Trang web của bất kỳ người nào bằng tên người dùng
và/hoặc mật khẩu của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn tham gia trong bài
đăng hoặc Bài gửi của bạn) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, hoặc
quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

