
   

Thông báo miễn trừ trách nhiệm  

Thông báo miễn trừ trách nhiệm và Điều khoản và Điều kiện sử dụng của BudgetAir.com 

1. Khái quát 

Trang web www.budgetair.com, sau đây được gọi là 'trang web này', được tạo ra và duy trì bởi Travix có 

trụ sở chính đặt tại Amsterdam, Hà Lan, sau đây được gọi là "Travix". Các điều khoản và điều kiện sử 

dụng của chúng tôi áp dụng cho việc sử dụng trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng 

ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng này. 

Trang web này tuân thủ nghĩa vụ báo cáo theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (DPA). 

2. Điều khoản và điều kiện sử dụng 

Bạn chỉ có thể đặt chỗ qua trang web này nếu bạn có địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại hợp lệ 

và nếu bạn có quyền truy cập vào các thông tin cá nhân chính xác của tất cả người tham gia. BudgetAir 

đề nghị rằng người dùng trang web này nên kích hoạt những cài đặt internet cần thiết để sử dụng tối ưu 

trang web này. 

Việc cung cấp thông tin không chính xác có thể dẫn đến việc đặt chỗ của bạn bị hủy bỏ và / hoặc có thể 

dẫn đến chi phí bổ sung phát sinh cho người đặt chỗ qua trang web này gây ra do người sử dụng.  

Toàn bộ nội dung của trang web này thuộc sở hữu độc quyền của BudgetAir. Các quyền sở hữu trí tuệ, 

bao gồm bản quyền đối với trang web này, tất cả các tài liệu và nhãn hiệu có sẵn trên tất cả các tên miền 

thuộc về Travix hoặc đã được cấp phép bởi các bên thứ ba. Người sử dụng trang web này không được 

cấp phép hoặc quyền sử dụng những thương hiệu này. 

Tất cả các thông tin và tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn đối với phần mềm, văn bản, dữ liệu, biểu 

diễn đồ thị, hình minh hoạ, âm thanh, video, logo, biểu tượng hoặc mã html và các mã hóa khác trên trang 

web này có thể không được phát hành, sửa đổi, sao chép, tái phát hành hay chỉnh sửa bằng bất kỳ cách 

thức nào khác ngoài môi trường của trang web này mà không có sự cho phép trước của Travix. Việc vi 

phạm các quyền với trang web này có thể bị phạt. Việc chỉnh sửa trang web này hoặc bất kỳ phần nào của 



   

nó cho mục đích cá nhân hoặc cho bên thứ ba thông qua các phương tiện tự động (ví dụ: 'đánh cắp', 'thu 

thập thông tin (crawling)’, 'truy cập và nối các trang web (spidering)’, 'tấn công giả mạo', 'xâm nhập mạng', 

v.v ...), tải thông tin một cách có hệ thống hoặc kết nối nội dung và dữ liệu của trang web này thông qua 

các liên kết đến trang web của các bên thứ ba là không được phép. 

Người sử dụng trang web này không được phép bán, cho tặng hoặc cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào 

khác khoản thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đã được đặt chỗ và mua thông qua trang web này 

cho các bên thứ ba. 

BudgetAir có quyền ngăn chặn người dùng truy cập vào trang web này và / hoặc dịch vụ có liên kết vì các 

lý do chính (ví dụ: vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng, cố tình gian lận, v.v ...). 

BudgetAir có quyền thay đổi hoặc gia hạn các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này mọi lúc mà 

không cần thông báo cho người sử dụng. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra các 

trang về các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này. Văn bản của các điều khoản và điều kiện sử 

dụng có sẵn thông qua liên kết các Điều kiện và liên kết Thông báo miễn trừ trách nhiệm trên trang web 

này. Bạn luôn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng hiện hành vào thời điểm đó. 

3. Thông báo miễn trừ trách nhiệm 

Travix sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại về bất cứ vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến 

việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc việc sử dụng trang web này hoặc trang web được liên kết là trang 

truy cập đầu tiên. 

Việc xây dựng và duy trì trang web này được chăm sóc tối đa. Tuy nhiên, thông tin có thể bị thiếu hoặc 

không hoàn chỉnh hoặc không chính xác. Thông tin về sản phẩm và / hoặc dịch vụ liên quan đến chuyến 

đi bắt nguồn từ hoặc do bên thứ ba cung cấp. 

Tất cả các ưu đãi đặc biệt trên trang web này là không bắt buộc và không có quyền nào được tước đi từ 

những ưu đãi đặc biệt này. Các điều kiện hạn chế được bổ sung của nhà cung cấp dịch vụ có liên quan có 

thể áp dụng cho tất cả các ưu đãi đặc biệt trên trang web này. Để hoàn tất việc đặt phòng, bạn sẽ được 

yêu cầu đồng ý với các điều kiện đặt phòng hiện hành tại thời điểm đó. Khi BudgetAir cung cấp các siêu 

liên kết đến các trang web do các bên thứ ba hoặc các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp trên trang web này, 



   

BudgetAir không có chức năng như một tổ chức trung gian hay đại diện cho các bên thứ ba này. Các siêu 

liên kết này chỉ được cung cấp dưới dạng tài liệu tham khảo. BudgetAir không có bất kỳ tác động nào đối 

với nội dung của các trang web có liên quan đến các siêu liên kết này và sẽ không chấp nhận bất kỳ trách 

nhiệm pháp lý đối với nội dung của các trang web này. 

BudgetAir không chịu trách nhiệm về tài liệu dưới dạng ảnh, tờ bướm và các tài liệu thông tin khác trong 

phạm vi chúng được phát hành với trách nhiệm của bên thứ ba và được phát hành qua trang web này. 
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