
 

 

I. INTRODUCTIO
N GIỚI THIỆU 

 
1. The products to be sold by Kilo MDC LLC (“Kilo”) to you, as purchaser that 

purchases from Kilo and sells-on the goods as a retailer (the “Retailing 
Customer”), will be accessible at https://kilo.vn, Kilo applications available for 
download major mobile platforms, mobi-sites, telephone sales channels, text 
messaging (including through third party platforms such as Zalo) or otherwise 
(collectively, “Kilo Platforms”). Kilo Platforms are, for general purposes, 
divided between (a) websites, applications, or mobi-sites as the “Digital 
Platforms”, and (b) all other platforms as “Non-Digital Platforms”.  
Các sản phẩm mà Kilo MDC LLC (“Kilo”) bán cho bạn, với tư cách là người 
mua mua hàng từ Kilo và bạn bán lại với tư cách là nhà bán lẻ (“Khách 
Hàng Bán Lẻ”), sẽ có thể được truy cập tại https://kilo.vn, các ứng dụng sẵn 
có của Kilo trên các hệ điều hành di động phổ biến, các trang web di động, 
các kênh bán hàng qua điện thoại, các tin nhắn văn bản (kể cả thông qua các 
nền tảng của bên thứ ba như Zalo) hoặc các nền tảng khác (gọi chung là, 
“Nền Tảng Kilo”). Vì mục đích chung, Nền Tảng Kilo được phân chia thành 
(a) các trang web, ứng dụng hoặc trang web di động là “Nền Tảng Kỹ Thuật 
Số” và (b) tất cả các nền tảng khác là “Nền Tảng Phi Kỹ Thuật Số”. 

 
2. Kilo Platforms allow the Retailing Customer to shop for an extensive range of 

goods that the Retailing Customer may resell to their own customers 
(“Goods”). Kilo will make available, for sale by Kilo to the Retailing 
Customer, products from distributors/wholesalers that are affiliated with Kilo 
(“Affiliate Distributors”). You, as the Retailing Customer, gain direct access 
to a database of Kilo’s suppliers. This allows the Retailing Customer to choose 
Goods that are supplied to Kilo from specific Affiliate Distributors and which 
Kilo will, purchase from the Affiliate Distributor, and thereafter sell to the 
Retailing Customer. Kilo develops a wide range of Affiliate Distributors and 
Goods for the benefit of Retailing Customers.  
Nền Tảng Kilo cho phép Khách Hàng Bán Lẻ mua sắm nhiều loại hàng hóa mà 
Khách Hàng Bán Lẻ có thể bán lại cho chính khách hàng của họ (“Hàng 
Hóa”). Kilo sẽ bán các sản phẩm có sẵn cho Khách Hàng Bán Lẻ từ các nhà 
phân phối/nhà bán buôn có liên kết với Kilo (“Nhà Phân Phối Liên Kết”). 
Bạn, với tư cách là Khách Hàng Bán Lẻ, có quyền truy cập trực tiếp vào cơ sở 
dữ liệu về các nhà cung cấp của Kilo. Điều này cho phép Khách Hàng Bán Lẻ 
chọn Hàng Hóa mà được cung cấp cho Kilo từ các Nhà Phân Phối Liên Kết cụ 
thể và Kilo sẽ mua hàng từ Nhà Phân Phối Liên Kết và sau đó bán cho Khách 
Hàng Bán Lẻ. Kilo phát triển một loạt các Nhà Phân Phối Liên Kết và Hàng 
hóa vì lợi ích của Khách Hàng Bán Lẻ. 



 

 

 
3. Kilo Platforms, additionally, may allow the Retailing Customer to make use of 

additional services including, without limitation, inventory control 
management, point of sale, financing services, advertising services and so forth 
(the “Additional Kilo Services”). The Additional Kilo Service may include 
charges and fees which the Retailing Customer will be subject to upon 
notification (and which may vary from time to time). The Additional Kilo 
Services will not be compulsory and the Retailing Customer can choose 
whether it will make use of these.  
Ngoài ra, Nền Tảng Kilo có thể cho phép Khách Hàng Bán Lẻ sử dụng các 
dịch vụ bổ sung bao gồm nhưng không giới hạn, quản lý kiểm soát hàng tồn 
kho, điểm bán hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ quảng cáo, v.v. (“Dịch Vụ Bổ 
Sung Của Kilo”). Dịch Vụ Bổ Sung Của Kilo có thể bao gồm các khoản phí và 
lệ phí mà Khách Hàng Bán Lẻ sẽ phải chịu khi được thông báo (và có thể thay 
đổi tại từng thời điểm). Các Dịch Vụ Bổ Sung Của Kilo sẽ không bắt buộc và 
Khách Hàng Bán Lẻ có thể quyết định sử dụng các dịch vụ này hay không. 

 
4. Terms and conditions are binding and enforceable against anyone by their use 

of Kilo Platforms, regardless of username or form of authentication (i.e., 
anyone using Kilo Platforms agrees to such terms and conditions as may be 
applicable to them). Different terms and conditions may apply to different 
types of users (for meaning of “users” please see Section I.9 below). For this 
reason, Affiliate Distributors and Retailing Customers may not be subject to 
the same terms and conditions (nor may any other category of user).  
Các điều khoản và điều kiện ràng buộc và có hiệu lực đối với bất kỳ ai sử dụng 
Nền Tảng Kilo, bất kể tên người dùng hoặc hình thức xác thực nào (tức là bất 
kỳ ai sử dụng Nền Tảng Kilo đồng ý với các điều khoản và điều kiện này có thể 
áp dụng với họ). Các điều khoản và điều kiện khác nhau có thể áp dụng cho 
các kiểu người dùng khác nhau (để biết nghĩa của “các người dùng”, vui lòng 
xem Điều I.9 bên dưới). Vì lý do này, các Nhà Phân Phối Liên Kết và Khách 
Hàng Bán Lẻ có thể không phải tuân theo các điều khoản và điều kiện giống 
nhau (cũng như bất kỳ loại người dùng nào khác). 

 
5. Retailing Customers are generally subject to similar terms and conditions. 

However, Kilo may conclude any agreement with any single Retailing 
Customer in respect of exclusivity, promotional activity or favourable terms 
(that other Retailing Customers may not benefit from) in such manner as it may 
deem appropriate. No Retailing Customer acquires any right to be treated, by 
Kilo, equally to any other Retailing Customer. The Retailing Customer 
acknowledges that Kilo is free to enter into commercial arrangements as it 
deems fit.  
Khách Hàng Bán Lẻ thường phải tuân theo các điều khoản và điều kiện tương 
tự nhau. Tuy nhiên, Kilo có thể ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ Khách 
Hàng Bán Lẻ riêng lẻ nào về tính độc quyền, hoạt động khuyến mại hoặc các 



 

 

 
điều khoản có lợi (mà các Khách Hàng Bán Lẻ khác có thể không được hưởng) 
theo cách thức có thể cho là phù hợp. Không Khách hàng Bán lẻ nào có được 
bất kỳ quyền được Kilo đối xử bình đẳng so với bất kỳ Khách Hàng Bán Lẻ nào 
khác. Khách Hàng Bán Lẻ thừa nhận rằng Kilo có quyền tự do tham gia các 
thỏa thuận thương mại nếu thấy phù hợp. 

 
6. These terms & conditions specifically govern the relationship between Kilo 

and the Retailing Customer, including in respect of the ordering, sale and 
delivery of any Goods and the general use of Kilo Platforms and may be 
varied, modified or amended by Kilo in its sole discretion (by display on 
Digital Platforms or written notice). For the avoidance of doubt, Kilo Platforms 
may set out other terms and conditions (displayed on Digital Platforms or by 
written notice). These other terms and condition may themselves vary, modify, 
amend or be in addition to the terms and conditions set out herein (in this 
principal document) but which shall, together with these terms and conditions, 
constitute the whole of the terms and conditions applicable (the “T&Cs”).  
Các điều khoản và điều kiện này điều chỉnh cụ thể mối quan hệ giữa Kilo và 
Khách Hàng Bán Lẻ, bao gồm cả việc đặt hàng, bán và giao nhận bất kỳ Hàng 
Hóa nào cũng như việc sử dụng chung các Nền Tảng Kilo và có thể được Kilo 
toàn quyền quyết định thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung (được hiển thị trên Nền 
Tảng Kỹ Thuật Số hoặc thông báo bằng văn bản). Để tránh nhầm lẫn, Nền 
Tảng Kilo có thể đưa ra các điều khoản và điều kiện khác (được hiển thị trên 
Nền Tảng Kỹ Thuật Số hoặc được thông báo bằng văn bản). Bản thân các điều 
khoản và điều kiện khác này cũng có thể được thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung 
hoặc được thêm vào trong các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây (trong 
văn bản chính này) nhưng cùng với các điều khoản và điều kiện này, sẽ cấu 
thành toàn bộ các điều khoản và điều kiện được áp dụng (“T&Cs”). 

 
7. For the avoidance of doubt, users (including the Retailing Customer) may not 

vary the T&Cs unilaterally and require the written consent of Kilo to do so. 
Kilo may also enter into separate arrangements with specific Retailing 
Customers and which vary, modify, amend or be in addition to the T&Cs in so 
far as such specific Retailing Customers are concerned.  
Để tránh nhầm lẫn, người dùng (bao gồm cả Khách Hàng Bán Lẻ) không được 
đơn phương thay đổi T&Cs và cần có sự đồng ý bằng văn bản của Kilo để làm 
điều đó. Kilo cũng có thể tham gia vào các thỏa thuận riêng biệt với các Khách 
Hàng Bán Lẻ cụ thể và các thỏa thuận này làm thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung 
hoặc được thêm vào T&Cs khi Khách hàng Bán lẻ cụ thể có liên quan. 

 
8. In addition to Sections I.6 and I.7 above, Kilo may issue various policies and 

each of which shall form a part of the T&Cs. The creation of any policy will be 
notified to the Retailing Customer. These policies are themselves subject to 
variation, modification, amendment or addition by Kilo. 



 

 

 
Ngoài các Điều I.6 và I.7 nói trên, Kilo có thể ban hành nhiều chính sách khác 
nhau và mỗi chính sách sẽ tạo thành một phần của T&Cs. Việc tạo ra bất kỳ 
chính sách nào sẽ được thông báo cho Khách Hàng Bán Lẻ. Bản thân các 
chính sách này cũng có thể được thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc được thêm 
vào bởi Kilo. 

 
9. For the purposes of the T&Cs, “user” means any person using Kilo Platforms 

and “user” shall include the Retailing Customer and any individual utilizing the 
Retailing Customer’s registered account on any Kilo Platforms. The Retailing 
Customer remains solely responsible for any individual using its account.  
Vì mục đích của T&Cs, “người dùng” có nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng 
Nền Tảng Kilo và “người dùng” sẽ bao gồm cả Khách Hàng Bán Lẻ và bất kỳ 
cá nhân nào sử dụng tài khoản đã đăng ký của Khách Hàng Bán Lẻ trên bất kỳ 
Nền Tảng Kilo nào. Khách Hàng Bán Lẻ vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối 
với bất kỳ cá nhân nào sử dụng tài khoản của mình. 

 
10. To the extent necessary, the Retailing Customer hereby warrants and represents 

that a duly authorized person agrees to these T&Cs.  
Trong phạm vi cần thiết, Khách Hàng Bán Lẻ theo đây đảm bảo và tuyên bố 
rằng người được ủy quyền hợp pháp cũng đồng ý với T&Cs này. 

 
II. REGISTRATION AND USE OF KILO PLATFORMS 

ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG NỀN TẢNG KILO 
 

1. Retailing Customers with a registered account may order Goods or use 
Additional Kilo Services on Kilo Platforms. Kilo may include such other 
categories of accounts, or grant access to users outside of existing categories, 
as it deems fits. Each Retailing Customer will register as a user, with 
authentications, for use on Kilo Platforms. For the purposes of the Digital 
Platforms, authentications will include password and OTP. 
Khách Hàng Bán Lẻ có tài khoản đã đăng ký có thể đặt mua Hàng Hóa hoặc 
sử dụng các Dịch Vụ Bổ Sung Của Kilo trên Nền Tảng Kilo. Kilo có thể thêm 
vào các danh mục khác của tài khoản, hoặc cấp quyền truy cập cho các người 
dùng ngoài các danh mục hiện có, nếu cho là phù hợp. Mỗi Khách Hàng Bán 
Lẻ sẽ đăng ký là người dùng, có xác thực, để sử dụng trên Nền Tảng Kilo. Đối 
với Nền Tảng Kỹ Thuật Số, xác thực sẽ bao gồm mật khẩu và OTP. 

 
2. To register, the Retailing Customer must provide a unique username provide 

certain information and “personal information” (“such term having the 
meaning given to it in the Data Privacy Policy”, available at 
https://kilo.vn/legal/data-privacy-policy) to Kilo. The Retailing Customer will 
need to register a username and password to access Kilo Platforms in order to 
purchase Goods. 



 

 

 
Để đăng ký, Khách Hàng Bán Lẻ phải cung cấp cho Kilo tên người dùng duy 
nhất, cung cấp một số thông tin nhất định và “thông tin cá nhân” (“thuật ngữ 
đó có ý nghĩa được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu”, có tại 
https://kilo.vn/legal/data-privacy-policy). Khách Hàng Bán Lẻ sẽ cần đăng ký 
tên người dùng và mật khẩu để truy cập Nền Tảng Kilo để mua Hàng Hóa. 

 
3. It is important that the Retailing Customer ensure that its access details to Kilo 

Platforms are kept private and secure. Kilo shall not be liable for any misuse or 
fraudulent activity from use of the Retailing Customer’s access.  
Điều quan trọng là Khách Hàng Bán Lẻ phải đảm bảo rằng các chi tiết truy 
cập của Khách Hàng Bán Lẻ vào Nền Tảng Kilo được giữ riêng tư và an toàn. 
Kilo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc 
gian lận nào từ việc sử dụng quyền truy cập của Khách Hàng Bán Lẻ. 

 
4. The Retailing Customer agrees that its username and authentication shall:  

Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý rằng tên người dùng và xác thực của họ sẽ: 
 

• be used for the Retailing Customer’s purposes only; and  
chỉ được sử dụng vì mục đích của Khách Hàng Bán Lẻ; và 

 
• not be disclosed to any third party and shall be kept under strict control, 

không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ được kiểm soát chặt 
chẽ, 

 
and that the Retailing Customer remains responsible for the safekeeping and 
use of such username and authentication details. The Retailing Customer shall 
put in place such security procedures and policies as necessary to ensure that 
there is no unauthorized use of such username and authentication details.  
và rằng Khách Hàng Bán Lẻ vẫn phải chịu trách nhiệm về việc bảo quản và sử 
dụng tên người dùng và chi tiết xác thực đó. Khách Hàng Bán Lẻ sẽ phải đưa 
ra các thủ tục và chính sách bảo mật khi cần thiết để đảm bảo rằng tên người 
dùng và chi tiết xác thực đó không bị sử dụng trái phép. 

 
5. To the extent necessary, the Retailing Customer hereby agrees that only 

persons who are duly authorized by it shall be able to use its username and 
authentication details on Kilo Platforms and that Kilo shall operate Kilo 
Platforms on the basis that this shall occur.  
Trong phạm vi cần thiết, Khách Hàng Bán Lẻ sau đây đồng ý rằng chỉ những 
người được Khách Hàng Bán Lẻ ủy quyền hợp pháp mới có thể sử dụng tên 
người dùng và chi tiết xác thực của Khách Hàng Bán Lẻ trên Nền Tảng Kilo và 
Kilo sẽ vận hành Nền Tảng Kilo trên cơ sở điều này sẽ xảy ra. 



 

 

 
6. For security purposes the Retailing Customer agrees that correct username and 

authentication will be used whenever accessing Kilo Platforms, failing which 
the Retailing Customer will be denied access and may not be able to purchase 
Goods on Kilo Platforms or use Additional Kilo Services.  
Vì mục đích bảo mật, Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý rằng tên người dùng và xác 
thực chính xác sẽ được sử dụng bất cứ khi nào truy cập vào Nền Tảng Kilo, 
nếu không, Khách Hàng Bán Lẻ sẽ bị từ chối truy cập và có thể không mua 
được Hàng Hóa trên Nền Tảng Kilo hoặc sử dụng Dịch Vụ Bổ Sung Của Kilo. 

 
7. The Retailing Customer agrees that, once a correct username and 

authentication relating to its account are provided, irrespective of whether the 
use of the username and authentication is unauthorised or fraudulent, the 
Retailing Customer will be liable for payment of any order made or use of 
Additional Kilo Services, save for a cancellation in accordance with the T&Cs. 
Kilo shall not in any way be liable for any harm or loss suffered due to 
unauthorized access to the Retailing Customer’s registered account.The 
Retailing Customer hereby indemnifies Kilo from any claim from any third 
party arising from this.  
Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý rằng, khi tên người dùng và xác thực chính xác 
liên quan đến tài khoản của Khách Hàng Bán Lẻ được cung cấp, bất kể việc sử 
dụng tên người dùng và xác thực là trái phép hay gian lận, Khách Hàng Bán 
Lẻ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho bất kỳ đơn hàng nào được thực hiện 
hoặc thanh toán cho việc sử dụng các Dịch Vụ Bổ Sung Của Kilo, trừ trường 
hợp hủy bỏ theo T&Cs. Kilo sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối 
với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phải chịu do truy cập trái phép vào tài 
khoản đã đăng ký của Khách Hàng Bán Lẻ. Khách Hàng Bán Lẻ theo đây bồi 
thường cho Kilo từ mọi khiếu nại từ bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ việc 
này. 

 
8. The Retailing Customer agrees to notify Kilo immediately upon becoming 

aware of, or reasonably suspecting, any unauthorised access to (or use of) the 
Retailing Customer’s username and authentication and shall take steps to 
mitigate any resultant loss or harm. Should the Retailing Customer become 
aware, it should contact Kilo on 1800258386 or e-mail: help@kilo.vn.  
Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý thông báo cho Kilo ngay lập tức khi biết hoặc nghi 
ngờ một cách hợp lý, bất kỳ truy cập trái phép nào vào (hoặc sử dụng) tên 
người dùng và xác thực của Khách Hàng Bán Lẻ và sẽ thực hiện các bước để 
giảm thiểu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đã ra. Nếu Khách Hàng Bán Lẻ nghi 
ngờ, vui lòng liên hệ với Kilo qua số 1800258386 hoặc e-mail: help@kilo.vn.  

9. No one under the age of 18 (eighteen) years is permitted to access Kilo 
Platforms and the Retailing Customer shall ensure that no such person will gain 
access to its account. 



 

 

 
Người dưới 18 (mười tám) tuổi không được phép truy cập vào Nền Tảng Kilo 
và Khách Hàng Bán Lẻ phải đảm bảo rằng không người nào như vậy được 
phép truy cập vào tài khoản của Khách Hàng Bán Lẻ. 

 
10. The Retailing Customer agrees that it will not in any way use any device, 

software, instrument or influence to interfere or attempt to interfere with the 
proper working of Kilo Platforms. In addition, the Retailing Customer agrees 
that it will not in any way use any robot, spider, other automatic device, or 
manual process to monitor, copy, distribute or modify Digital Platforms and/or 
the information contained therein, without the prior written consent of Kilo 
(such consent is deemed given for standard search engine technology employed 
by internet search websites to direct internet users to Digital Platforms or 
search functions on third platforms such as Zalo).  
Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý rằng sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, 
công cụ hoặc ảnh hưởng nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt 
động bình thường của Nền Tảng Kilo dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, 
Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý rằng sẽ không sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập 
thông tin, thiết bị tự động nào khác hoặc quy trình thủ công để theo dõi, sao 
chép, phân phối hoặc sửa đổi Nền Tảng Kỹ Thuật Số và/hoặc thông tin có 
trong đó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Kilo (sự đồng ý đó 
được coi là cấp cho Khách Hàng Bán Lẻ công nghệ công cụ tìm kiếm tiêu 
chuẩn được các trang web tìm kiếm trên internet sử dụng để hướng người dùng 
internet đến Nền Tảng Kỹ Thuật Số hoặc các chức năng tìm kiếm trên nền tảng 
thứ ba như Zalo). 

 
11. The Retailing Customer may not use any Kilo Platform to distribute material 

which is defamatory, offensive, contains or amounts to hate speech or is 
otherwise unlawful or to procure access to this.  
Khách Hàng Bán Lẻ không được sử dụng bất kỳ Nền Tảng Kilo nào để phân 
phối tài liệu phỉ báng, xúc phạm, chứa hoặc có nội dung kích động thù địch 
hoặc bất hợp pháp hoặc để có được quyền truy cập vào tài liệu này. 

 
III. PERSONAL INFORMATION  

THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 

1. Please see Kilo’s Data Privacy Policy at https://kilo.vn/legal/data-privacy-
policy. By using Kilo Platforms, any user consents to the Data Privacy Policy 
(which forms a part of the T&Cs, in accordance with Section I.8). Users can 
withdraw this consent by written notice to Kilo (please see Data Privacy Policy 
for further details). By using Kilo Platforms, the Retailing Customer, in 
addition to what is set out in the Data Privacy Policy, shall procure that, to the 
extent necessary, it obtains any consent required of its personnel or any 
applicable third parties (“Customer Personnel”).  



 

 

 
Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu của Kilo tại 
https://kilo.vn/legal/data-privacy-policy. Bằng cách sử dụng Nền Tảng Kilo, 
mỗi người dùng đồng ý với Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu (cấu thành một phần 
của T&Cs, phù hợp với Điều I.8). Người dùng có thể rút lại sự đồng ý này 
bằng thông báo bằng văn bản cho Kilo (vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật Dữ 
Liệu để biết thêm chi tiết). Bằng cách sử dụng Nền Tảng Kilo, ngoài những gì 
được quy định trong Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu, Khách Hàng Bán Lẻ sẽ 
đảm bảo rằng, trong phạm vi cần thiết, nhận được bất kỳ sự đồng ý nào theo 
yêu cầu của nhân viên của Khách Hàng Bán Lẻ hoặc bất kỳ bên thứ ba hiện 
hành nào (“Nhân Viên Của Khách Hàng”). 

 
2. The Retailing Customer represents and warrants (and covenants) that at date of 

registration of any account and any change to such details thereafter, that it has 
obtained the consent of all Customer Personnel (a) to disclose their personal 
information in registering or changing account details, and (b) for Kilo to 
create, store, process and/or transmit their personal information through its 
information systems (including where this relates to any personal information 
of an individual that is not directly associated with the Retailing Customer but 
whose personal information arises in the context of the Retailing Customer’s 
use of Kilo Platforms). The Retailing Customer hereby indemnifies Kilo 
against any claim from Customer Personnel in respect of their personal 
information being created, stored, processed and/or transmitted through Kilo’s 
information systems or disclosed to any person (as described in the Data 
Privacy Policy).  
Khách Hàng Bán Lẻ tuyên bố và đảm bảo (và giao ước) rằng vào ngày đăng ký 
bất kỳ tài khoản nào và bất kỳ thay đổi nào đối với các chi tiết đó sau đó, rằng 
Khách Hàng Bán Lẻ đã được sự đồng ý của tất cả Nhân Viên Của Khách Hàng  
(a) để tiết lộ thông tin cá nhân của họ khi đăng ký hoặc thay đổi chi tiết tài 
khoản và (b) để Kilo tạo, lưu trữ, xử lý và/hoặc truyền tải thông tin cá nhân 
của họ thông qua hệ thống thông tin của mình (bao gồm cả trường hợp thông 
tin này liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào của một cá nhân không liên 
quan trực tiếp đến Khách Hàng Bán Lẻ nhưng có cá nhân thông tin phát sinh 
trong bối cảnh Khách Hàng Bán Lẻ sử dụng Nền Tảng Kilo). Khách Hàng Bán 
Lẻ theo đây bồi thường cho Kilo bất kỳ khiếu nại nào từ Nhân Viên Của Khách 
Hàng về việc thông tin cá nhân của họ được tạo, lưu trữ, xử lý và/hoặc truyền 
tải qua hệ thống thông tin của Kilo hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào (như được 
mô tả trong Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu). 



 

 

IV. RETURNS AND WARRANTIES  
TRẢ HÀNG VÀ BẢO HÀNH 

 
1. The Returns Policy is available at 

https://assets.kilo.vn/docs/Distributor+Returns+Policy+FINAL_bilingual+EN+ 
VN_v2.pdf and sets out more information about returning products (and  
related refunds or replacements). The Returns Policy (in accordance with 
Section I.8 above) forms a part of the T&Cs and the Retailing Customer 
expressly agrees to it. Chính Sách Đổi Trả có sẵn tại 
https://assets.kilo.vn/docs/Distributor+Returns+Policy+FINAL_bilingual+EN  
+VN_v2.pdf và cung cấp thêm thông tin về trả lại sản phẩm (và các khoản 
hoàn lại hoặc đổi hàng có liên quan). Chính Sách Đổi Trả (theo Điều I.8 ở 
trên) là một phần T&Cs và Khách Hàng Bán Lẻ rõ ràng đồng ý với chính 
sách này. 

 
2. Kilo gives no representation or warranty (or any covenant), whether express or 

implied, in respect of the Goods purchased by the Retailing Customer from 
Kilo. The Retailing Customer agrees that Kilo shall not be liable for any loss 
or harm suffered by the Retailing Customer arising from any Goods purchased 
by the Retailing Customer from Kilo (including, without limitation, for reason 
of fitness for a particular purpose, completeness, non-infringement or 
defectiveness). All Goods purchased by the Retailing Customer from Kilo are 
purchased on an “as is” basis in all respects (and any refund or replacement 
offered by Kilo in terms of the Returns Policy does not derogate from this).  
Kilo không đưa ra bất kỳ tuyên bố và đảm bảo (và giao ước), dù rõ ràng hay 
ngụ ý, đối với Hàng Hóa mà Khách Hàng Bán Lẻ mua từ Kilo. Khách Hàng 
Bán Lẻ đồng ý rằng Kilo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất 
hoặc thiệt hại nào mà Khách Hàng Bán Lẻ phải gánh chịu phát sinh từ bất kỳ 
Hàng Hóa nào mà Khách Hàng Bán Lẻ mua từ Kilo (bao gồm, nhưng không 
giới hạn, vì lý do phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoàn chỉnh, không vi phạm 
hoặc khiếm khuyết). Tất cả Hàng Hóa mà Khách Hàng Bán Lẻ mua từ Kilo 
đều được mua trên cơ sở “nguyên trạng” ở mọi khía cạnh (và mọi khoản hoàn 
trả hoặc đổi hàng do Kilo cung cấp theo điều khoản của Chính Sách Đổi Trả 
không vi phạm điều này). 

 
3. The Retailing Customer shall ensure that all Goods purchased by it using Kilo 

Platforms when received, or thereafter, comply with any requirements in terms 
of applicable law prior to re-sale. The Retailing Customer hereby indemnifies 
Kilo against claims from any third parties arising from this.  
Khách Hàng Bán Lẻ phải đảm bảo rằng tất cả Hàng Hóa do Khách Hàng Bán 
Lẻ mua trên Nền Tảng Kilo khi nhận được hoặc sau đó, tuân thủ mọi yêu cầu 
về điều khoản của luật hiện hành trước khi bán lại. Khách Hàng Bán Lẻ theo 
đây bồi thường cho Kilo về các khiếu nại từ bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ 
việc này.  



 

 

 
4. The Retailing Customer hereby generally indemnifies Kilo against any and all 

claims from any third parties (including the Retailing Customer’s customers) 
arising from any Goods purchased by the Retailing Customer from Kilo. 
Khách Hàng Bán Lẻ sau đây bồi thường cho Kilo bất kỳ và tất cả các khiếu nại 
từ bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm cả khách hàng của Khách Hàng Bán Lẻ) 
phát sinh từ bất kỳ Hàng Hóa nào mà Khách Hàng Bán Lẻ mua từ Kilo. 

 
5. Kilo shall use reasonable endeavours to procure that Affiliate Distributors offer 

warranties and assurances as to Goods supplied by such Affiliate Distributors 
(to Kilo) directly to Retailing Customers. To the extent that Kilo receives any 
such benefit itself, then it shall use reasonable endeavours to pass such benefit 
to the Retailing Customer. Kilo in no way provides any undertaking (or 
represents or warrants that it shall procure such warranties and assurances and 
this shall in no way be construed as an acceptance of liability by Kilo. Nothing 
in this Section IV.5 shall in any way be construed as derogating from anything 
else set out in the T&Cs (including Sections IV.2 and IV.4 above (both 
inclusive)).  
Kilo sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Nhà Phân Phối Liên Kết 
cung cấp bảo hành và bảo hiểm đối với Hàng Hóa do Nhà Phân Phối Liên Kết 
đó cung cấp (cho Kilo) trực tiếp cho Khách Hàng Bán Lẻ. Trong phạm vi mà 
Kilo nhận được bất kỳ lợi ích nào như vậy, thì Kilo sẽ sử dụng những nỗ lực 
hợp lý để chuyển lợi ích đó cho Khách Hàng Bán Lẻ. Kilo sẽ không thể đưa ra 
bất kỳ cam kết nào (hoặc tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Kilo sẽ bảo đảm thực 
hiện những bảo hành và bảo hiểm này và không thể được coi là sự chấp nhận 
trách nhiệm của Kilo. Nội dung của Điều này IV.5 dưới bất kỳ hình thức nào 
đều không được hiểu là vi phạm bất kỳ điều gì khác được nêu trong T&Cs (bao 
gồm các Điều IV.2 và IV.4 ở trên (bao gồm cả hai điều)). 

 
6. Kilo shall, in the event any Retailing Customer wishes to seek compensation 

from any Affiliate Distributor, assist the Retailing Customer to reach a 
resolution of this. This shall in no way deemed to be an acceptance of liability 
of Kilo and is merely a gratuitous act of Kilo in good faith. To the extent that 
Kilo Platforms permit any concern to be raised directly by the Retailing 
Customer to the Affiliate Distributor, then this shall also not be construed as 
Kilo accepting liability in any way and is merely a service afforded by Kilo in 
order to assist the Retailing Customer to obtain assistance or compensation 
from the Affiliate Distributor directly and which shall be limited to outside the 
Returns Policy (i.e., other than in respect of returns, replacements and refunds). 
The Retailing Customer may not communicate directly with an Affiliate 
Distributor in connection with the Returns Policy other than as expressly set 
out in the Returns Policy.  
Trong trường hợp bất kỳ Khách Hàng Bán Lẻ nào muốn yêu cầu bồi thường từ 
bất kỳ Nhà Phân Phối Liên Kết nào, Kilo sẽ hỗ trợ Khách Hàng Bán Lẻ để đạt 



 

 

 
được hướng giải quyết này. Đây không được coi là sự chấp nhận trách nhiệm 
của Kilo và chỉ là hành động thiện chí của Kilo. Trong phạm vi mà Nền Tảng 
Kilo cho phép Khách Hàng Bán Lẻ trực tiếp nêu lên bất kỳ mối quan tâm nào 
đến Nhà Phân Phối Liên Kết, thì điều này cũng sẽ không được hiểu là Kilo 
chấp nhận trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ cách nào và chỉ là một dịch vụ do 
Kilo cung cấp để hỗ trợ Khách Hàng Bán Lẻ nhận được hỗ trợ hoặc bồi 
thường trực tiếp từ Nhà Phân Phối Liên Kết và sẽ được giới hạn trong phạm vi 
bên ngoài Chính Sách Đổi Trả (nghĩa là, ngoài việc trả lại, đổi hàng và hoàn 
lại tiền). Khách Hàng Bán Lẻ không được liên lạc trực tiếp với Nhà Phân Phối 
Liên Kết liên quan đến Chính Sách Đổi Trả khác với những gì được quy định 
rõ ràng trong Chính Sách Đổi Trả. 

 
7. For the avoidance of doubt, it is recorded that neither the Retailing Customer 

nor Affiliate Distributor act as agents or representatives of Kilo or have been 
granted any authority to act on Kilo’s behalf in any way and neither can bind 
Kilo to any agreement or undertaking to the other.  
Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi ghi nhận rằng cả Khách Hàng Bán Lẻ và Nhà 
Phân Phối Liên Kết đều không đóng vai trò là đại lý hoặc đại diện cho Kilo 
hoặc đã được cấp bất kỳ quyền hạn nào để hành động thay mặt cho Kilo theo 
bất kỳ cách nào và cũng không thể ràng buộc Kilo với bất kỳ thỏa thuận hoặc 
cam kết nào đến với bên khác. 

 
V. CONCLUSION OF SALES, AVAILABILITY OF STOCK AND ERRORS 

KÝ KẾT THỎA THUẬN MUA BÁN, TÌNH TRẠNG CÓ SẴN CỦA 
HÀNG HÓA VÀ HÀNG LỖI 

 
1. Registered users may place orders for Goods from Affiliate Distributors listed 

on Kilo Platforms. Although the Goods listed on Kilo Platforms remains an 
offer by Kilo to sell such Goods to Retailing Customers, Kilo may reject orders 
where these cannot be fulfilled by Kilo. The Digital Platforms may be set to 
provide automated confirmations (i.e., no rejection), subject to availability of 
Goods, conformity to system standards and any pre-designed system settings 
(all of which are at the discretion of Kilo). In respect of Non-Digital Platforms, 
this will occur manually and subject to the same criteria as applies to automatic 
confirmation on Digital Platforms (save where there may be a unique aspect of 
the Non-Digital Platforms). Rejecting an order will also depend on correctness 
of the information relating to the Goods (including without limitation the price) 
and this is to ensure that the Retailing Customer is sold Goods in accordance 
with Kilo’s standards and which, the Retailing Customer agrees, is to the 
benefit of it. Additionally, an order may be rejected where prepayment is 
required, or receipt of payment or payment authorisation/confirmation by Kilo, 
in respect of an order for Goods where this is not obtained (i.e., rejection on the 
basis of non-payment). Where certain Goods in respect of an order are 



 

 

 
available and others not, then Kilo Platforms will process the relevant order 
with an adjustment to quantities in respect of Goods unavailable and the 
Retailing Customer agrees that Kilo Platforms functioning in this way is 
reasonable and that it agrees to this.  
Người dùng đã đăng ký có thể đặt hàng Hàng Hóa từ các Nhà Phân Phối Liên 
Kết có trên Nền Tảng Kilo. Mặc dù Hàng Hóa có trên Nền Tảng Kilo vẫn là lời 
đề nghị của Kilo để bán Hàng Hóa đó cho Khách Hàng Bán Lẻ, nhưng Kilo có 
thể từ chối các đơn đặt hàng mà Kilo không thể thực hiện được. Nền Tảng Kỹ 
Thuật Số có thể được thiết lập để cung cấp xác nhận tự động (tức là không từ 
chối), tùy thuộc vào tính sẵn có của Hàng Hóa, sự phù hợp với tiêu chuẩn hệ 
thống và bất kỳ cài đặt hệ thống nào được thiết kế trước (tất cả đều do Kilo 
quyết định). Đối với Nền Tảng Phi Kỹ Thuật Số, điều này sẽ diễn ra theo cách 
thủ công và tuân theo các tiêu chí tương tự như áp dụng cho xác nhận tự động 
trên Nền Tảng Kỹ Thuật Số (trừ khi có thể có một khía cạnh duy nhất của Nền 
Tảng Phi Kỹ Thuật Số). Việc từ chối đơn đặt hàng cũng sẽ phụ thuộc vào tính 
chính xác của thông tin liên quan đến Hàng Hóa (bao gồm nhưng không giới 
hạn giá cả) và điều này là để đảm bảo rằng Khách Hàng Bán Lẻ có được Hàng 
Hóa phù hợp với các tiêu chuẩn của Kilo và, Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý với 
lợi ích từ việc này. Ngoài ra, đơn đặt hàng có thể bị từ chối khi không thể 
thanh toán trước, hoặc Kilo không nhận được thanh toán hoặc việc ủy quyền 
thanh toán/xác nhận thanh toán đối với đơn đặt hàng Hàng Hóa không đạt 
được (tức là từ chối do không thanh toán). Khi một số Hàng Hóa nhất định liên 
quan đến một đơn đặt hàng có sẵn và những hàng hóa khác thì không có sẵn, 
thì Nền Tảng Kilo sẽ xử lý đơn hàng có liên quan với sự điều chỉnh về số lượng 
đối với Hàng Hóa không có sẵn và Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý rằng Nền Tảng 
Kilo hoạt động theo cách này là hợp lý và Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý điều đó. 

 
2. Upon placement of an order, the conclusion of a sale agreement between Kilo 

and the Retailing Customer shall come into being in respect of the Goods under 
the order and, more specifically, when the Retailing Customer receives 
notification that Kilo has not rejected such order and the order is confirmed 
(such agreement always subject to the T&Cs). Such confirmation may be 
delivered in the form of an “acceptance” message (indicating that the system 
settings have found order placement satisfactory). Kilo will purchase the Goods 
from the relevant Affiliate Distributor but will not acquire ownership in the 
Goods from an Affiliate Distributor until the Retailing Customer receives and 
accepts delivery of Goods, which receipt shall be on behalf of Kilo. 
Immediately thereafter, provided that there is no refusal to accept Goods by the 
Retailing Customer (only permissible in accordance with the Returns Policy), 
ownership will transfer from Kilo to the Retailing Customer. Should there be a 
return of Goods after acceptance of delivery (only in accordance with the 
Returns Policy), then ownership of the Goods will transfer from the Retailing 
Customer to Kilo. 



 

 

 
Sau khi đặt hàng, việc ký kết thỏa thuận mua bán giữa Kilo và Khách Hàng 
Bán Lẻ sẽ có hiệu lực đối với Hàng Hóa theo đơn đặt hàng và đặc biệt là, khi 
Khách Hàng Bán Lẻ nhận được thông báo rằng Kilo đã không từ chối đơn đặt 
hàng đó và đơn đặt hàng được xác nhận (thỏa thuận đó luôn tuân theo T&Cs). 
Xác nhận có thể được gửi dưới dạng thông báo “chấp nhận” (thể hiện qua việc 
cài đặt hệ thống cho rằng đơn đặt hàng đạt yêu cầu). Kilo sẽ mua Hàng Hóa 
Từ Nhà Phân Phối Liên Kết có liên quan nhưng sẽ không có quyền sở hữu 
Hàng Hóa từ Nhà Phân Phối Liên Kết cho đến khi Khách Hàng Bán Lẻ nhận 
và chấp nhận việc giao Hàng Hóa, thay mặt cho Kilo. Ngay sau đó, với điều 
kiện Khách Hàng Bán Lẻ không từ chối nhận Hàng Hóa (chỉ được phép theo 
Chính Sách Đổi Trả), quyền sở hữu sẽ chuyển từ Kilo sang Khách Hàng Bán 
Lẻ. Nếu Hàng Hóa được trả lại sau khi được chấp nhận giao hàng (chỉ theo 
Chính Sách Đổi Trả), thì quyền sở hữu Hàng Hóa sẽ được chuyển từ Khách 
Hàng Bán Lẻ sang Kilo. 

 
3. To the extent that Goods purchased (as part of an order) are not delivered 

within 48 (forty-eight) hours, then the Retailing Customer may cancel the order 
in respect of such Goods only (and not the entire order) at no cost to the 
Retailing Customer. To the extent that payment has been received by Kilo for 
purchase of Goods that cannot be delivered to the Retailing Customer within 
48 (forty eight) hours, then Kilo will refund the purchase price in respect of the 
Goods within 14 (fourteen) days of cancellation. Should the Goods be 
delivered after the 48 (forty eight) hour period, then the Retailing Customer 
may elect to either (a) accept delivery of such Goods (in which case the 
purchase price and payment (to be made or already received) shall remain 
applicable) or (b) not accept delivery of such Goods (in which case refund of 
the purchase price will apply in respect of the Goods).  
Trong phạm vi Hàng Hóa đã mua (như một phần của đơn đặt hàng) không 
được giao trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ, thì Khách Hàng Bán Lẻ có thể 
hủy đơn đặt hàng chỉ đối với Hàng Hóa đó (chứ không phải toàn bộ đơn đặt 
hàng) mà Khách Hàng Bán Lẻ không phải chịu chi phí. Trong phạm vi mà Kilo 
đã nhận được khoản thanh toán cho việc mua Hàng Hóa không thể giao cho 
Khách Hàng Bán Lẻ trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ, thì Kilo sẽ hoàn lại giá 
mua đối với Hàng Hóa trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày hủy. Nếu 
Hàng Hóa được giao sau khoảng thời gian 48 (bốn mươi tám) giờ, thì Khách 
Hàng Bán Lẻ có thể chọn (a) chấp nhận việc giao Hàng Hóa đó (trong trường 
hợp đó, giá mua và khoản thanh toán (được thực hiện hoặc đã nhận) vẫn được 
giữ nguyên) hoặc (b) không chấp nhận việc giao Hàng Hóa đó (trong trường 
hợp đó, việc hoàn trả giá mua sẽ được áp dụng đối với Hàng Hóa). 

 
4. Should the Goods received by the Retailing Customer be incorrectly supplied 

(such term having the meaning given to in the Returns Policy), then the 
Retailing Customer must either refuse acceptance of delivery or inform Kilo 



 

 

 
within the time periods described in the Returns Policy, and failure to do so 
shall be deemed fully acceptance of the Goods delivered. Where part of an 
order is not supplied correctly, that part of the order that is correctly supplied 
shall be accepted by the Retailing Customer and the Retailing Customer will 
not be entitled to reject such Goods (including where there is incorrect quantity 
supplied as the Retailing Customer agrees to accept such quantity as is 
correctly supplied) and the Retailing Customer shall be liable for payment in 
respect of such Goods.  
Nếu Hàng Hóa mà Khách Hàng Bán Lẻ nhận được cung cấp không chính xác 
(thuật ngữ đó có ý nghĩa được nêu trong Chính Sách Đổi Trả), thì Khách Hàng 
Bán Lẻ phải từ chối nhận hoặc thông báo cho Kilo trong khoảng thời gian 
được mô tả trong Chính Sách Đổi Trả, và nếu không làm như vậy sẽ được coi 
là hoàn toàn chấp nhận Hàng Hóa được giao. Trong trường hợp một phần của 
đơn đặt hàng không được cung cấp chính xác, phần của đơn đặt hàng đã được 
cung cấp chính xác sẽ được Khách Hàng Bán Lẻ chấp nhận và Khách Hàng 
Bán Lẻ sẽ không có quyền từ chối Hàng Hóa đó (bao gồm cả trường hợp có số 
lượng cung cấp không chính xác vì Khách Hàng Bán Lẻ đã đồng ý chấp nhận 
số lượng như được cung cấp chính xác) và Khách Hàng Bán Lẻ phải chịu trách 
nhiệm thanh toán đối với Hàng Hóa đó. 

 
5. Kilo shall not be liable for any loss or harm suffered by the Retailing Customer 

arising from any non-delivery or late delivery of any Goods, Goods being 
incorrectly supplied (please see Returns Policy for meaning of “incorrectly 
supplied”) or similar, regardless of the reason for this. Furthermore, the 
Retailing Customer hereby indemnifies Kilo from any claim from any third 
party arising from this.  
Kilo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà 
Khách Hàng Bán Lẻ phải gánh chịu phát sinh từ việc không giao hàng hoặc 
giao hàng muộn bất kỳ Hàng Hóa nào, Hàng Hóa được cung cấp không chính 
xác (vui lòng xem Chính sách Đổi Trả cho nghĩa của “được cung cấp không 
chính xác”) hoặc tương tự, bất kể lý do cho điều này là gì. Hơn nữa, Khách 
Hàng Bán Lẻ theo đây bồi thường cho Kilo khỏi bất kỳ khiếu nại nào từ bất kỳ 
bên thứ ba nào phát sinh từ việc này. 

 
6. In respect of Additional Kilo Services, it may not be necessary to place an 

order and, depending on the nature of the service, mere upgrade or sign-up or 
use by the Retailing Customer will result in agreement of use of such service 
subject to the pricing, service levels and so forth. These will be notified on 
Digital Platforms (and which, for the avoidance of doubt, shall form a part of 
the T&Cs).  
Đối với các Dịch Vụ Bổ Sung Của Kilo, Khách Hàng Bán Lẻ có thể không cần 
phải đặt hàng và tùy thuộc vào bản chất của dịch vụ, việc Khách hàng bán lẻ 
chỉ cần nâng cấp hoặc đăng ký hoặc sử dụng sẽ dẫn đến việc đồng ý sử dụng 



 

 

 
đối tượng dịch vụ về giá cả, mức độ dịch vụ, v.v. Những điều này sẽ được 
thông báo trên Nền Tảng Kỹ Thuật Số (và để tránh nhầm lẫn, sẽ tạo thành một 
phần của T&Cs). 

 
7. Kilo may set limits as to quantities of Goods that any Retailing Customer may 

purchase from one or more Affiliate Distributors. Furthermore, Kilo’s sales 
pricing system is not static with prices being adjusted at any point in time. The 
Retailing Customer accepts that prices for the same Goods (and from the same 
Affiliate Distributor) may change many times within a single day and that the 
prices of the same Goods from different Affiliate Distributors may differ.  
Kilo có thể đặt giới hạn về số lượng Hàng Hóa mà bất kỳ Khách Hàng Bán Lẻ 
nào có thể mua từ một hoặc nhiều Nhà Phân Phối Liên Kết. Hơn nữa, hệ thống 
định giá bán hàng của Kilo không cố định với giá được điều chỉnh bất kỳ lúc 
nào. Khách Hàng Bán Lẻ chấp nhận rằng giá của cùng một Hàng Hóa (và của 
cùng một Nhà Phân Phối Liên Kết) có thể thay đổi nhiều lần trong một ngày và 
giá của cùng một Hàng Hóa từ các Nhà Phân Phối Liên Kết khác nhau có thể 
khác nhau. 

 
8. Kilo places great effort to accurately reflect the description, availability, 

purchase price and delivery charges (if applicable) of Goods on Kilo Platforms. 
However, Kilo gives no representation or warranty (or any covenant) whether 
express or implied, in respect of the accuracy of such information. Should there 
be any errors of whatsoever nature in respect of information provided on Kilo 
Platforms (including for reasons emanating from Affiliate Distributors), then 
Kilo shall not be liable for any loss or harm suffered by the Retailing Customer 
arising from this. Notwithstanding the aforementioned, and only in respect of 
any incorrect purchase price, Kilo will refund any difference where the actual 
sale price is less than the amount charged to the Retailing Customer. However, 
where the actual sale price is greater, then the Retailing Customer shall be 
liable for the difference (please see Returns Policy which may be applicable). 

 
Kilo sẽ nỗ lực để phản ánh chính xác mô tả, tình trạng sẵn có, giá mua và phí 
giao hàng (nếu có) của Hàng Hóa trên Nền Tảng Kilo. Tuy nhiên, Kilo không 
tuyên bố và đảm bảo (và giao ước) dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác của 
thông tin đó. Nếu có bất kỳ sai sót nào về bản chất đối với thông tin được cung 
cấp trên Nền Tảng Kilo (bao gồm cả lý do xuất phát từ Nhà Phân Phối Liên 
Kết), thì Kilo sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào 
mà Khách Hàng Bán Lẻ phải gánh chịu phát sinh từ việc này. Mặc dù có 
những quy định ở trên, và chỉ đối với những giá mua nào không chính xác, 
Kilo sẽ hoàn lại bất kỳ khoản chênh lệch nào khi giá bán thực tế nhỏ hơn số 
tiền được tính cho Khách Hàng Bán Lẻ. Tuy nhiên, trong trường hợp giá bán 
thực tế cao hơn, thì Khách Hàng Bán Lẻ sẽ phải chịu trách nhiệm về khoản 
chênh lệch (vui lòng xem Chính Sách Đổi Trả có thể áp dụng). 



 

 

 
9. The Digital Platforms are designed to only show Goods from Affiliate 

Distributors that, based on their location, can provide order fulfillment to Kilo 
so that the Goods may be delivered to the Retailing Customer. For this reason, 
Retailing Customers may not gain access to the full range of Goods due to their 
location.  
Nền Tảng Kỹ Thuật Số được thiết kế để dựa trên vị trí của Nhà Phân Phối Liên 
Kết hiển thị Hàng Hóa có thể cung cấp đơn hàng cho Kilo để giao cho Khách 
Hàng Bán Lẻ. Vì lý do này, Khách Hàng Bán Lẻ có thể không được tiếp cận với 
đầy đủ các loại Hàng Hóa do vị trí của họ. 

 
10. To the extent that any Goods from Kilo is displayed on any third-party 

websites, applications or mobi-sites, then Kilo accepts no liability arising from 
such websites, applications or mobi-sites, including in respect of any incorrect 
information.  
Trong phạm vi bất kỳ Hàng Hóa nào từ Kilo được hiển thị trên bất kỳ trang 
web, ứng dụng hoặc trang web di động nào của bên thứ ba, thì Kilo không chịu 
trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ các trang web, ứng dụng hoặc trang web 
di động đó, kể cả đối với bất kỳ thông tin không chính xác nào. 

 
11. The Retailing Customer warrants at the date of registration of its account and, 

additionally thereafter, at the conclusion of each sale agreement with Kilo that 
it complies with all applicable laws entitling it to purchase relevant Goods and 
re-sell thereafter, and any such re-sale shall be in compliance with applicable 
laws. This includes that the Retailing Customer will have any business 
licence(s) necessary. The Retailing Customer hereby indemnifies Kilo against 
any harm and loss suffered as a result of it being in contravention of this 
Section V.11.  
Khách Hàng Bán Lẻ đảm bảo vào ngày đăng ký tài khoản của Khách Hàng 
Bán Lẻ và sau đó, khi kết thúc mỗi thỏa thuận mua bán với Kilo, tuân thủ tất cả 
các luật hiện hành cho phép Khách Hàng Bán Lẻ mua Hàng Hóa có liên quan 
và bán lại sau đó, và bất kỳ điều nào tương tự việc bán lại phải tuân theo luật 
hiện hành. Điều này bao gồm việc Khách Hàng Bán Lẻ sẽ có bất kỳ (các) giấy 
phép kinh doanh nào cần thiết. Theo đây, Khách Hàng Bán Lẻ sẽ bồi thường 
cho Kilo bất kỳ thiệt hại và tổn thất nào do việc thực hiện trái với Điều này 
V.11. 

 
12. Placing Goods in a shopping basket without completing the purchase cycle 

does not constitute an order for such Goods.  
Việc đặt Hàng Hóa vào giỏ mua hàng mà không hoàn thành chu kỳ mua hàng 
không cấu thành đơn đặt hàng đối với Hàng Hóa đó. 



 

 

 
13. The stock of all Goods on offer on Kilo Platforms may be limited and the 

pricing may change at any time without notice to the Retailing Customer and 
the Retailing Customer needs to access Digital Platforms to make itself aware 
of latest pricing. It is possible that if the Retailing Customer does not proceed 
to make an order that the Retailing Customer’s system/device accessing Digital 
Platforms may show an older price and the Retailing Customer must ensure 
that it refreshes its system. The Retailing Customer will need to ensure that it 
has recently accessed Digital Platforms to view most recent price and 
availability. Notwithstanding the aforementioned, it is also possible that (a) the 
information reflected is still not accurate and (b) Digital Platforms are 
generally more accurate than Non-Digital Platforms.  
Nguồn hàng của tất cả Hàng Hóa được cung cấp trên Nền Tảng Kilo có thể bị 
hạn chế và giá có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho 
Khách Hàng Bán Lẻ và Khách Hàng Bán Lẻ cần truy cập Nền Tảng Kỹ Thuật 
Số để tự biết về giá mới nhất. Nếu Khách hàng bán lẻ không tiến hành đặt hàng 
thì hệ thống/thiết bị của Khách Hàng Bán Lẻ truy cập trên Nền Tảng Kỹ Thuật 
Số có thể hiển thị giá cũ hơn và Khách Hàng Bán Lẻ phải đảm bảo làm mới hệ 
thống. Khách Hàng Bán Lẻ sẽ cần đảm bảo rằng Khách Hàng Bán Lẻ đã truy 
cập Nền Tảng Kỹ Thuật Số gần đây để xem giá và tình trạng có sẵn gần đây 
nhất. Mặc dù có những quy định ở trên, cũng có thể (a) thông tin được phản 
ánh vẫn chưa chính xác và (b) Nền Tảng Kỹ Thuật Số nhìn chung chính xác 
hơn Nền Tảng Phi Kỹ Thuật Số. 

 
14. Please note that certain Goods may be discontinued and, for the avoidance of 

doubt, Kilo in no way gives any representation or warranty (or covenant), 
whether express or implied, in respect of Goods being available for any period 
of time or on a continuous basis.  
Xin lưu ý rằng một số Hàng Hóa nhất định có thể bị ngừng cung cấp và để 
tránh nhầm lẫn, Kilo không có cách nào đưa ra bất kỳ tuyên bố và đảm bảo (và 
giao ước), dù rõ ràng hay ngụ ý, đối với việc Hàng Hóa có sẵn trong bất kỳ 
khoảng thời gian liên tục nào. 

 
15. Delivery of Goods may be made by Affiliate Distributors or third-party 

logistics providers (“3PLs”) and, in which case, the Affiliate Distributors or 
3PLs make such deliveries on behalf of Kilo. Delivery of Goods may also be 
made by Kilo itself. In all instance, Kilo shall not be liable for any loss or harm 
suffered by the Retailing Customer arising from the delivery including any 
incorrect storage or handling of goods. The Retailing Customer indemnifies 
Kilo from any claims of any third party in respect of the aforementioned.  
Việc giao hàng có thể được thực hiện bởi Nhà Phân Phối Liên Kết hoặc nhà 
cung cấp dịch vụ giao hàng của bên thứ ba (“3PLs”) và trong trường hợp đó, 
Nhà Phân Phối Liên Kết hoặc 3PLs thực hiện việc giao hàng đó thay mặt cho 
Kilo. Việc giao hàng cũng có thể do chính Kilo thực hiện. Trong mọi trường 



 

 

 
hợp, Kilo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào 
mà Khách Hàng Bán Lẻ phải gánh chịu phát sinh từ việc giao hàng, bao gồm 
cả việc bảo quản hoặc xử lý hàng hóa không đúng cách. Khách Hàng Bán Lẻ 
bồi thường cho Kilo đối với bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên 
quan đến điều đã nói ở trên. 

 
16. Ownership in Goods will not be transferred to the Retailing Customer until 

payment has been received by Kilo (please see Section VI.1). Notwithstanding 
the aforementioned, all risk in the Goods shall be borne by the Retailing 
Customer upon confirmation of an order on Kilo Platforms and dispatch from 
the relevant Affiliate Distributor. The Retailing Customer agrees that Kilo will 
not bear any risk in the Goods, regardless as to whether ownership of the 
Goods is with Kilo. The Retailing Customer accepts any and all risk arising 
from the aforementioned.  
Quyền sở hữu Hàng Hóa sẽ không được chuyển cho Khách Hàng Bán Lẻ cho 
đến khi Kilo nhận được khoản thanh toán (vui lòng xem Điều VI.1). Mặc dù có 
những quy định ở trên, mọi rủi ro đối với Hàng Hóa sẽ do Khách Hàng Bán Lẻ 
chịu sau khi xác nhận đơn đặt hàng trên Nền Tảng Kilo và gửi từ Nhà Phân 
Phối Liên Kết có liên quan. Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý rằng Kilo sẽ không 
chịu bất kỳ rủi ro nào đối với Hàng Hóa, bất kể Kilo có quyền sở hữu Hàng 
Hóa hay không. Khách Hàng Bán Lẻ chấp nhận bất kỳ và tất cả rủi ro phát 
sinh từ những điều đã nói ở trên. 

 
VI. PAYMENT  

THANH TOÁN 
 

1. As a matter of convenience, the Retailing Customer shall make payments to the 
Affiliate Distributor (on behalf of Kilo) and the Retailing Customer may 
receive refunds from the Affiliate Distributor (on behalf of Kilo). In each 
instance, each of the Affiliate Distributor and Retailing Customer shall ensure 
that they provide one another with correct bank account details, or details as to 
method of payment, as is necessary and the Retailing Customer agrees to make 
such arrangements with the Affiliate Distributor as are necessary. For the 
avoidance of doubt, this arrangement is only as a matter of convenience and 
does not derogate from anything else in the T&Cs, including any liability of the 
Retailing Customer to Kilo. Furthermore, the Retailing Customer indemnifies 
Kilo against any claim from any Affiliate Distributor should payment not be 
received or made, owing from incorrect details or any other reason whatsoever.  
Để thuận tiện, Khách Hàng Bán Lẻ sẽ thanh toán cho Nhà Phân Phối Liên Kết 
(thay mặt cho Kilo) và Khách Hàng Bán Lẻ có thể nhận được tiền hoàn lại từ 
Nhà Phân Phối Liên Kết (thay mặt cho Kilo). Trong mỗi trường hợp, mỗi Nhà 
Phân Phối Liên Kết và Khách Hàng Bán Lẻ phải đảm bảo rằng các bên cung 
cấp cho nhau thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng chính xác hoặc chi tiết 



 

 

 
về phương thức thanh toán, và Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý thực hiện các thỏa 
thuận đó với Phân Phối Liên Kết nếu cần thiết. Để tránh nhầm lẫn, thỏa thuận 
này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không vi phạm bất kỳ điều gì khác trong 
T&Cs, bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của Khách Hàng Bán Lẻ đối 
với Kilo. Hơn nữa, Khách Hàng Bán Lẻ bồi thường cho Kilo về bất kỳ khiếu 
nại nào từ bất kỳ Nhà Phân Phối Liên Kết nào nếu thanh toán không nhận 
được hoặc thực hiện được, nợ do chi tiết thanh toán không chính xác hoặc bất 
kỳ lý do nào khác. 

 
2. Kilo is committed to providing online payment facilities and, if utilized by the 

Retailing Customer, such payment facilities will use encryption technology. 
However, this technology, and the service, will be provided by a third-party. 
The payment facilities may be utilized as described in Section VI.1. Kilo shall 
not be liable for the payment facilities not functioning correctly or causing any 
harm or loss to the Retailing Customer (including in respect of fraud, whether 
committed by the third-party service provider or any person infiltrating the 
online payment facilities). Furthermore, the Retailing Customer indemnifies 
Kilo from any claims from any third party in respect of this.  
Kilo cam kết cung cấp các phương tiện thanh toán trực tuyến và nếu được 
Khách Hàng Bán Lẻ sử dụng, các phương tiện thanh toán đó sẽ sử dụng công 
nghệ mã hóa. Tuy nhiên, công nghệ và dịch vụ này sẽ do bên thứ ba cung cấp. 
Các phương tiện thanh toán có thể được sử dụng như được mô tả trong Điều 
VI.1. Kilo sẽ không chịu trách nhiệm đối với các phương tiện thanh toán hoạt 
động không chính xác hoặc gây ra bất kỳ tổn hại hoặc tổn thất nào cho Khách 
Hàng Bán Lẻ (bao gồm cả hành vi gian lận, cho dù do nhà cung cấp dịch vụ 
bên thứ ba thực hiện hoặc bất kỳ người nào xâm nhập vào phương tiện thanh 
toán trực tuyến). Hơn nữa, Khách Hàng Bán Lẻ bồi thường cho Kilo từ bất kỳ 
khiếu nại nào từ bất kỳ bên thứ ba nào về điều này. 

 
3. Kilo may notify the Retailing Customer of alternative methods of payment via 

Digital Platforms and which may be subject to additional terms and conditions as 
set out in such Digital Platforms (and which will form part of the T&Cs).  
Kilo có thể thông báo cho Khách Hàng Bán Lẻ về các phương thức thanh toán 
thay thế qua Nền Tảng Kỹ Thuật Số và có thể phải tuân theo các điều khoản 
và điều kiện bổ sung như được quy định trong Nền Tảng Kỹ Thuật Số đó (và sẽ 
cấu thành một phần của T&Cs). 

 
4. Non-payment shall entitle Kilo to suspend or terminate the 

Retailing Customer’s account.  
Việc không thanh toán sẽ cho phép Kilo tạm khóa hoặc hủy tài khoản của 
Khách Hàng Bán Lẻ. 



 

 

 
5. The Retailing Customer may not deduct from any amount it owes Kilo any 

amount that Kilo owes to it (or which the Retailing Customer alleges that Kilo 
owes to it). 
Khách Hàng Bán Lẻ không được khấu trừ từ bất kỳ số tiền nào mà Khách 
Hàng Bán Lẻ nợ Kilo hoặc Kilo nợ Khách Hàng Bán Lẻ (hoặc Khách Hàng 
Bán Lẻ cho rằng Kilo nợ Khách Hàng Bán Lẻ). 

 
VII. PROMOTIONAL ACTIVITY  

HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI 
 

1. Kilo may, from time to time, offer promotions or incentives to Retailing 
Customers. This may include vouchers or coupons. Promotions or incentives 
may apply to Goods as well as Additional Kilo Services.  
Kilo có thể, bất cứ lúc nào, cung cấp các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi 
cho Khách Hàng Bán Lẻ. Chương trình khuyến mãi có thể bao gồm phiếu mua 
hàng hoặc phiếu giảm giá. Khuyến mãi hoặc ưu đãi có thể áp dụng cho Hàng 
Hóa cũng như các Dịch Vụ Bổ Sung Của Kilo. 

 
2. All promotions and incentives will be subject to the T&Cs when announced. 

Promotional activity may not be available to all Retailing Customers and may 
be limited to, by way of example, location or quantity of amount purchased or 
even a single Retailing Customer. The promotions and incentives could also 
only be available on certain Kilo Platforms (for example, Digital Platforms 
only). The Retailing Customer agrees that all promotions or incentives made 
available by Kilo are subject to Kilo’s sole discretion and that the Retailing 
Customer is not granted any right to be offered any promotion or incentive that 
is offered to any other Retailing Customers.  
Tất cả các chương trình khuyến mãi và ưu đãi sẽ tùy thuộc vào T&Cs khi được 
công bố. Hoạt động khuyến mại có thể không có sẵn cho tất cả Khách Hàng 
Bán Lẻ và có thể bị giới hạn, ví dụ, vị trí hoặc số lượng đã mua hoặc thậm chí 
cho một Khách Hàng Bán Lẻ duy nhất. Các khuyến mãi và ưu đãi cũng chỉ có 
thể có trên một số Nền Tảng Kilo nhất định (ví dụ: chỉ Nền Tảng Kỹ Thuật Số). 
Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý rằng tất cả các chương trình khuyến mãi hoặc ưu 
đãi do Kilo cung cấp đều tùy thuộc vào quyết định riêng của Kilo và Khách 
Hàng Bán Lẻ không được cấp bất kỳ quyền nào để được cung cấp bất kỳ 
khuyến mại hoặc ưu đãi nào được cung cấp cho bất kỳ Khách Hàng Bán Lẻ 
nào khác. 

 
3. Kilo makes the Retailing Customer aware that certain promotions or incentives 

may be dependent on manufacturers, brands or Affiliate Distributors. These 
may even be subject to reliance on third party service providers.  
Kilo sẽ cho Khách Hàng Bán Lẻ biết rằng một số chương trình khuyến mãi 
hoặc ưu đãi nhất định có thể phụ thuộc vào nhà sản xuất, thương hiệu hoặc 



 

 

 
Nhà Phân Phối Liên Kết của Kilo. Chúng thậm chí có thể phụ thuộc vào các 
nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. 

 
4. Vouchers or coupons are not, unless with the prior written consent of Kilo, 

transferable. The vouchers and coupons may be subject to a “once-off” use per 
Retailing Customer (meaning either a single use for a voucher or a Retailing 
Customer only being entitled to a single, and not multiple, vouchers). The 
vouchers or coupons shall not, unless specifically provided otherwise, be used 
outside of Kilo Platforms. 
Phiếu mua hàng hoặc phiếu giảm giá không được phép chuyển nhượng, trừ khi 
có sự đồng ý trước bằng văn bản của Kilo. Các phiếu mua hàng và phiếu giảm 
giá có thể được sử dụng “một lần” cho mỗi Khách Hàng Bán Lẻ (có nghĩa là 
sử dụng một lần cho một phiếu thưởng hoặc Khách Hàng Bán Lẻ chỉ được 
hưởng một phiếu mua hàng duy nhất chứ không phải nhiều phiếu mua hàng). 
Các phiếu mua hàng hoặc phiếu giảm giá sẽ không được sử dụng bên ngoài 
Nền Tảng Kilo trừ khi có quy định cụ thể khác. 

 
5. Kilo shall not be liable for any harm or loss that Retailing Customers may 

suffer arising from any promotions or incentives made available on Kilo 
Platforms. Furthermore, the Retailing Customer hereby indemnifies Kilo from 
any claim from any third party arising from this.  
Kilo sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc mất mát nào mà Khách 
Hàng Bán Lẻ có thể phải chịu phát sinh từ bất kỳ chương trình khuyến mãi 
hoặc ưu đãi nào được cung cấp trên Nền Tảng Kilo. Hơn nữa, Khách Hàng 
Bán Lẻ theo đây bồi thường cho Kilo từ bất kỳ khiếu nại nào từ bất kỳ bên thứ 
ba nào phát sinh từ việc này. 

 
VIII. CHANGES TO THE TERMS ANDCONDITIONS  

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 
 

Kilo may, in its sole discretion and at any time, change any of the T&Cs. It is 
the Retailing Customer’s responsibility to regularly check the T&Cs to make 
sure that the Retailing Customer is satisfied with the changes. Should the 
Retailing Customer not agree with the T&Cs, then the Retailing Customer must 
not place any further orders on Kilo Platforms. The Retailing Customer should 
also inform Kilo of its decision to no longer use Kilo Platforms and, in which 
case, on specific written instruction by the Retailing Customer then Kilo will 
terminate the Retailing Customers registered account (please see notice address 
at Section XVI below).  
Kilo có thể, theo quyết định riêng của mình và vào bất kỳ lúc nào, thay đổi bất 
kỳ T&Cs nào. Khách Hàng Bán Lẻ có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các 
T&Cs để đảm bảo rằng Khách Hàng Bán Lẻ hài lòng với các thay đổi. Nếu 
Khách Hàng Bán Lẻ không đồng ý với các T&Cs, thì Khách Hàng Bán Lẻ 



 

 

 
không được đặt thêm bất kỳ đơn hàng nào trên Nền Tảng Kilo. Khách Hàng 
Bán Lẻ cũng phải thông báo cho Kilo về quyết định không sử dụng Nền Tảng 
Kilo nữa và trong trường hợp đó, theo hướng dẫn cụ thể bằng văn bản của 
Khách Hàng Bán Lẻ thì Kilo sẽ hủy tài khoản đã đăng ký của Khách Hàng Bán 
Lẻ (vui lòng xem địa chỉ thông báo tại Điều XVI bên dưới). 

 
IX. ELECTRONIC COMMUNICATIONS  

GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ 
 

When the Retailing Customer uses Digital Platforms or sends emails to Kilo, 
the Retailing Customer consents to receiving communications from Kilo or any 
of its divisions, affiliates or partners electronically (including through Digital 
Platforms). The Retailing Customer may not, thereafter, refuse to accept 
communication from Kilo, its divisions, affiliates or partners electronically 
(including through Digital Platforms).  
Khi Khách Hàng Bán Lẻ sử dụng Nền Tảng Kỹ Thuật Số hoặc gửi email đến 
Kilo, Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý nhận thông tin liên lạc từ Kilo hoặc bất kỳ bộ 
phận, chi nhánh hoặc đối tác nào của Kilo bằng phương thức điện tử (bao gồm 
cả thông qua Nền Tảng Kỹ Thuật Số). Sau đó, Khách Hàng Bán Lẻ không được 
từ chối chấp nhận liên lạc từ Kilo, các bộ phận, chi nhánh hoặc đối tác của 
Kilo bằng phương thức điện tử (bao gồm cả thông qua Nền Tảng Kỹ Thuật Số). 

 
X. OWNERSHIP AND COPYRIGHT 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢN QUYỀN 
 

1. The contents of Kilo Platforms, including any material, information, data, 
software, icons, text, graphics, lay-outs, images, sound clips, advertisements, 
video clips, trade names, logos, trade-marks, designs and service marks which 
are displayed on or incorporated in Kilo Platforms (“Platform Content”) are 
protected, including but not limited to copyright and trade mark law. Platform 
Content is the property of Kilo or third parties, but never the Retailing 
Customer.  
Nội dung trên Nền Tảng Kilo, bao gồm bất kỳ tài liệu, thông tin, dữ liệu, phần 
mềm, biểu tượng, văn bản, đồ họa, sơ đồ, hình ảnh, clip âm thanh, quảng cáo, 
video clip, tên thương mại, biểu tượng, nhãn hiệu, thiết kế và dịch vụ các nhãn 
hiệu được hiển thị trên hoặc được kết hợp trong Nền Tảng Kilo (“Nội Dung 
Trên Nền Tảng”) được bảo vệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật sở hữu 
trí tuệ và nhãn hiệu. Nội Dung Trên Nền Tảng là tài sản của Kilo hoặc của các 
bên thứ ba, nhưng không bao giờ là tài sản của Khách Hàng Bán Lẻ. 

 
2. The Retailing Customer will not acquire any right, title or interest in or to 

Digital Platforms or Platform Content. 



 

 

 
Khách Hàng Bán Lẻ sẽ không có được bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích 
nào đối với Nền Tảng Kỹ Thuật Số hoặc Nội Dung Trên Nền Tảng. 

 
3. Any use, distribution or reproduction of Platform Content is prohibited unless 

with the prior written consent of Kilo or the relevant third party (whichever is 
applicable).  
Mọi sử dụng, phân phối hoặc sao chép Nội Dung Trên Nền Tảng đều bị cấm 
trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Kilo hoặc của bên thứ ba có liên 
quan (tùy theo điều kiện nào được áp dụng). 

 
4. Where any Platform Content has been licensed to Kilo or belongs to any third 

party, then the Retailing Customer’s rights of use will also be subject to any 
terms and conditions which that licensor or third party imposes from time to 
time and the Retailing Customer agrees to comply with such third party terms 
and conditions.  
Trường hợp bất kỳ Nội Dung Trên Nền Tảng nào đã được cấp phép cho Kilo 
hoặc thuộc về bất kỳ bên thứ ba nào, thì quyền sử dụng của Khách Hàng Bán 
Lẻ cũng sẽ tuân theo bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà người cấp phép 
hoặc bên thứ ba áp dụng tùy từng thời điểm và Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý 
tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó. 

 
XI. GENERAL DISCLAIMER  

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CHUNG 
 

The disclaimers set out below are in addition to, and not substitution of 
(nor derogation from), those set out elsewhere in the T&Cs.  
Những tuyên bố miễn trừ trách nhiệm nêu dưới đây bổ sung và không thay thế (cũng 
không phải phủ định), những tuyên bố được nêu ở những nơi khác trong T&Cs. 

 
1. The use of all Kilo Platforms is entirely at the Retailing Customer’s own risk 

and the Retailing Customer accepts full responsibility for any risk or loss 
resulting from use of Kilo platforms or reliance on any information on Kilo 
Platforms (whether in connection with Goods, Additional Kilo Services or 
otherwise).  
Việc sử dụng tất cả các Nền Tảng Kilo hoàn toàn do Khách Hàng Bán Lẻ chịu 
rủi ro và Khách Hàng Bán Lẻ chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ rủi ro hoặc 
tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng các Nền Tảng Kilo hoặc dựa vào bất kỳ 
thông tin nào trên Nền Tảng Kilo (cho dù liên quan đến Hàng Hóa, Dịch Vụ Bổ 
Sung Của Kilo hoặc các mục khác). 

 
2. Whilst Kilo takes reasonable measures to ensure that the content of Kilo 

Platforms is accurate and complete, Kilo gives no representation or warranty 
(or any covenants), whether express or implied, as to the quality, timeliness, 



 

 

 
operation, integrity, availability or functionality of Kilo Platforms or as to the 
accuracy, completeness or reliability of any information on Kilo Platforms. If 
any such representations or warranties are made by Kilo’s representatives, Kilo 
shall not be bound thereby.  
Trong khi Kilo thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng nội dung của 
Nền Tảng Kilo là chính xác và đầy đủ, Kilo không đưa ra cam kết hoặc đảm 
bảo (hoặc giao ước), dù rõ ràng hay ngụ ý, về chất lượng, tính kịp thời, hoạt 
động, tính toàn vẹn, tính khả dụng hoặc chức năng của Nền Tảng Kilo hoặc về 
độ chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào trên Nền Tảng 
Kilo. Nếu bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào như vậy được thực hiện bởi đại 
diện của Kilo, Kilo sẽ không bị ràng buộc bởi điều đó. 

 
3. Any views or statements made or expressed on Kilo Platforms are not 

necessarily the views of Kilo, its directors, employees and/or agents.  
Bất kỳ quan điểm hoặc tuyên bố nào được đưa ra hoặc thể hiện trên Nền Tảng 
Kilo không nhất thiết phải là quan điểm của Kilo, giám đốc, nhân viên và/hoặc 
đại lý của Kilo. 

 
4. Kilo gives no representation or warranty (or covenant), whether express or 

implied, that the information or files available on Digital Platforms are free of 
viruses, spyware, malware, trojans, destructive materials or any other data or 
code which is able to corrupt, destroy, compromise, disrupt, disable, harm, 
jeopardize or otherwise impede in any manner the operation, stability, security 
functionality or content of any user’s computer system, computer network, 
hardware or software in any way. Users accept all risk associated with the 
existence of such viruses, destructive materials or any other data or code which 
is able to corrupt, compromise, jeopardise, disrupt, disable, harm or otherwise 
impede in any manner the operation or content of a computer system, computer 
network, any handset or mobile device, or the user’s hardware or software. 
Kilo disclaims all liability for any damage, loss or liability of any nature 
whatsoever arising out of or in in connection with access to or use of Digital 
Platforms.  
Kilo không đưa ra cam kết hoặc đảm bảo (hoặc giao ước), dù rõ ràng hay ngụ 
ý, rằng thông tin hoặc tệp có sẵn trên Nền Tảng Kỹ Thuật Số không có vi rút, 
phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, vi rút trojan, tài liệu phá hoại hoặc 
bất kỳ dữ liệu hoặc mã nào khác có thể làm hỏng, phá hủy, xâm phạm, phá vỡ, 
vô hiệu hóa, gây hại, gây nguy hiểm hoặc cản trở hoạt động, tính ổn định, chức 
năng bảo mật hoặc nội dung của bất kỳ hệ thống máy tính, mạng máy tính, 
phần cứng hoặc phần mềm của người dùng theo bất kỳ cách nào. Người dùng 
chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến sự tồn tại của các loại vi rút, tài liệu phá 
hoại hoặc bất kỳ dữ liệu hoặc mã nào khác có thể làm hỏng, xâm phạm, gây 
nguy hiểm, phá vỡ, vô hiệu hóa, gây hại hoặc cản trở hoạt động hoặc nội dung 
của hệ thống máy tính theo bất kỳ cách nào, mạng máy tính, bất kỳ thiết bị cầm 



 

 

 
tay hoặc thiết bị di động nào, hoặc phần cứng hoặc phần mềm của người dùng. 
Kilo từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc 
trách nhiệm pháp lý nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan 
đến việc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng Kỹ Thuật Số. 

 
5. The Retailing Customer hereby indemnifies (and repeats such indemnity each 

time it updates its account or places an order for Goods or uses any Additional 
Kilo Service) Kilo against any breach of any representation or warranty given 
by it in the T&Cs and, further, in respect of any breach of any covenant.  
Khách Hàng Bán Lẻ theo đây bồi thường (và lặp lại khoản bồi thường đó mỗi 
khi cập nhật tài khoản của mình hoặc đặt hàng cho Hàng Hóa hoặc sử dụng 
bất kỳ Dịch Vụ Bổ Sung Của Kilo) đối với bất kỳ sự vi phạm bất kỳ giao ước 
nào. 

 
XII. LINKING TO THIRD PARTY WEBSITES  

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA 
 

1. This Digital Platforms may contain links or references to other websites, 
applications or mobi-sites (“Third Party Digital Platforms”) which are 
outside of Kilo’s control, including those of advertisers. The T&Cs do not 
apply to those Third Party Digital Platforms and Kilo is not responsible for the 
practices and/or policies of those Third Party Digital Platforms or the “cookies” 
that those Third Party Digital Platforms may use.  
Nền Tảng Kỹ Thuật Số này có thể chứa các liên kết hoặc tham chiếu đến các 
trang web, ứng dụng hoặc trang web di động khác (“Nền Tảng Kỹ Thuật Số 
Của Bên Thứ Ba”) nằm ngoài tầm kiểm soát của Kilo, bao gồm cả của các 
nhà quảng cáo. T&Cs không áp dụng cho các Nền Tảng Kỹ Thuật Số Của Bên 
Thứ Ba đó và Kilo không chịu trách nhiệm về các thông lệ và/hoặc chính sách 
của các Nền Tảng Kỹ Thuật Số Của Bên Thứ Ba đó hoặc “cookie” mà Nền 
Tảng Kỹ Thuật Số Của Bên Thứ Ba đó có thể sử dụng. 

 
2. Notwithstanding the fact that Digital Platforms may refer to or provide links to 

Third Party Digital Platforms, use of such Third Party Digital Platforms is 
entirely at the user’s own risk and Kilo is not responsible for any loss or harm 
suffered by the Retailing Customer arising from use of such Third Party Digital 
Platforms or the Retailing Customer’s reliance on any information contained 
thereon.  
Mặc dù thực tế là Nền Tảng Kỹ Thuật Số có thể tham chiếu hoặc cung cấp liên 
kết đến Nền Tảng Kỹ Thuật Số Của Bên Thứ Ba, việc sử dụng Nền Tảng Kỹ 
Thuật Số Của Bên Thứ Ba đó hoàn toàn do người dùng tự chịu rủi ro và Kilo 
không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách Hàng 
Bán Lẻ phải chịu từ việc sử dụng Nền Tảng Kỹ Thuật Số Của Bên Thứ Ba đó 



 

 

 
hoặc sự phụ thuộc của Khách Hàng Bán Lẻ vào bất kỳ thông tin nào có 
trong đó. 

 
XIII. LIMITATION OF LIABILITY  

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 
 

1. To the extent that Kilo is held liable to the Retailing Customer for any reason 
whatsoever, then the extent of liability will be limited to the value of the 
relevant order in respect of which such liability arises from. Where liability 
does not arise from an order, then Kilo’s liability will be limited to VND 
10,000,000 (ten million Vietnamese Dongs). The Retailing Customer agrees 
that this is fair and reasonable. 
Trong phạm vi mà Kilo chịu trách nhiệm với Khách Hàng Bán Lẻ vì bất kỳ lý 
do gì, thì phạm vi trách nhiệm sẽ được giới hạn trong giá trị của đơn đặt hàng 
liên quan mà trách nhiệm pháp lý đó phát sinh. Trường hợp trách nhiệm pháp 
lý không phát sinh từ một đơn đặt hàng thì trách nhiệm của Kilo sẽ được giới 
hạn ở mức 10.000.000 đồng (mười triệu đồng Việt Nam). Khách Hàng Bán Lẻ 
đồng ý rằng điều này là công bằng và hợp lý. 

 
2. Kilo shall in no way be liable for any indirect, incidental or consequential loss 

or damages which may arise from use of Kilo Platforms.  
Kilo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại 
gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào có thể phát sinh từ việc sử dụng 
Nền Tảng Kilo. 

 
3. Kilo shall in no way be liable for any unlawful activity on Digital Platforms or 

linked to Digital Platforms.  
Kilo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp 
nào trên Nền Tảng Kỹ Thuật Số hoặc được liên kết với Nền Tảng Kỹ Thuật Số. 

 
4. Kilo shall not be liable to any individual or organization utilizing the registered 

account of the Retailing Customer and owes obligations, if any at all, only to 
the Retailing Customer itself and not any such individual.  
Kilo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức 
nào sử dụng tài khoản đã đăng ký của Khách Hàng Bán Lẻ và chỉ nợ các nghĩa 
vụ, nếu có, chỉ đối với chính Khách Hàng Bán Lẻ chứ không phải bất kỳ cá 
nhân nào như vậy. 



 

 

 
XIV. AVAILABILITY AND  

TERMINATION TÍNH KHẢ DỤNG  
VÀ HỦY BỎ 

 
1. Kilo will use reasonable endeavours to maintain the availability of Kilo 

Platforms, except during scheduled maintenance periods, and Kilo is entitled to 
discontinue providing any Kilo Platforms or any part thereof with or without 
notice to the Retailing Customer in order to carry out maintenance that cannot 
be scheduled. This may impact the processing of orders and any Kilo 
Additional Services. It remains possible that Kilo Platforms experience outages 
and are unavailable. The Retailing Customer shall have no claim against Kilo 
due to Kilo Platforms being unavailable and, further, indemnifies Kilo against 
the claims of any third parties in respect of this.  
Kilo sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để duy trì tính khả dụng của Nền Tảng 
Kilo, ngoại trừ trong thời gian bảo trì theo lịch trình và Kilo có quyền ngừng 
cung cấp bất kỳ Nền Tảng Kilo nào hoặc bất kỳ bộ phận nào của Nền Tảng 
Kilo có hoặc không có thông báo cho Khách Hàng Bán Lẻ để tiến hành những 
bảo trì mà không thể được lên lịch. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc xử lý 
đơn đặt hàng và bất kỳ Dịch Vụ Bổ Sung Của Kilo. Vẫn có thể Nền Tảng Kilo 
bị ngừng hoạt động và không khả dụng. Khách Hàng Bán Lẻ sẽ không có khiếu 
nại đối với Kilo do Nền Tảng Kilo không khả dụng và hơn nữa, bồi thường cho 
Kilo trước các khiếu nại của bất kỳ bên thứ ba nào về vấn đề này. 

 
2. Kilo may, at its sole discretion, amend or modify Kilo Platforms without notice 

to the Retailing Customer. This could result in certain functions no longer 
being available. This may impact the processing of orders (and Additional Kilo 
Services) and the Retailing Customer shall have no claim against Kilo in this 
regard and, further, indemnifies Kilo against the claims of any third parties in 
respect of this. 
Kilo có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc điều chỉnh Nền Tảng 
Kilo mà không cần thông báo cho Khách Hàng Bán Lẻ. Điều này có thể dẫn 
đến một số chức năng không còn khả dụng. Điều này có thể ảnh hưởng đến 
việc xử lý đơn đặt hàng (và các Dịch Vụ Bổ Sung Của Kilo) và Khách Hàng 
Bán Lẻ sẽ không có khiếu nại nào chống lại Kilo về vấn đề này và hơn nữa, bồi 
thường cho Kilo về các khiếu nại của bất kỳ bên thứ ba nào về vấn đề này. 

 
3. Kilo may discontinue or suspend certain Kilo Platforms permanently and, in 

which case, Kilo will provide the Retailing Customer with 10 (ten) days’ 
written notice of termination but will not be obliged to send any notice in 
respect of any suspension. This may impact the processing of orders (and 
Additional Kilo Services) and the Retailing Customer shall have no claim 
against Kilo in this regard and, further, indemnifies Kilo against the claims of 
any third parties in respect of this. 



 

 

 
Kilo có thể ngừng hoặc tạm khóa vĩnh viễn một số Nền Tảng Kilo nhất định và 
trong trường hợp đó, Kilo sẽ cung cấp cho Khách Hàng Bán Lẻ thông báo 
chấm dứt bằng văn bản trong 10 (mười) ngày nhưng sẽ không có nghĩa vụ gửi 
bất kỳ thông báo nào về việc tạm ngừng. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc 
xử lý đơn đặt hàng (và các Dịch Vụ Bổ Sung Của Kilo) và Khách Hàng Bán Lẻ 
sẽ không có khiếu nại nào chống lại Kilo về vấn đề này và hơn nữa, bồi thường 
cho Kilo về các khiếu nại của bất kỳ bên thứ ba nào về vấn đề này. 

 
4. At any time, the Retailing Customer can choose to stop using Kilo Platforms 

and should send a written notice to Kilo informing it of this (please see Section 
XVI below). Should any account remain inactive for more than 60 (sixty) days, 
then Kilo may (but shall not be obliged to) suspend or terminate such account. 

 
Bất kỳ lúc nào, Khách Hàng Bán Lẻ có thể chọn ngừng sử dụng Nền Tảng Kilo 
và nên gửi thông báo bằng văn bản cho Kilo để thông báo về việc này (vui lòng 
xem Điều XVI bên dưới). Nếu bất kỳ tài khoản nào không hoạt động trong hơn 
60 (sáu mươi) ngày, thì Kilo có thể (nhưng không có nghĩa vụ) tạm khóa hoặc 
hủy tài khoản đó. 

 
5. Kilo is entitled, for purposes of preventing suspected fraud and/or where it 

suspects that users are abusing any Kilo Platform and/or have created multiple 
accounts to use promotions and incentives in contravention of the T&Cs and 
rules, to suspend or terminate the Retailing Customer’s account. Kilo may, 
separately or as part of such action, refuse to accept or process payment on any 
order, and/or to cancel any order, in whole or in part, on notice to the Retailing 
Customer. Kilo shall only be liable to refund monies already paid for Goods 
received (see Returns Policy).  
Kilo có quyền, với mục đích ngăn chặn gian lận bị nghi ngờ và/hoặc khi nghi 
ngờ rằng người dùng đang lạm dụng bất kỳ Nền Tảng Kilo nào và/hoặc đã tạo 
nhiều tài khoản để sử dụng các chương trình khuyến mãi và ưu đãi trái với các 
T&Cs và các điều khoản, để tạm khóa hoặc hủy tài khoản của Khách Hàng 
Bán Lẻ. Kilo có thể, một cách riêng biệt hoặc là một phần của hành động đó, 
từ chối chấp nhận hoặc xử lý thanh toán cho bất kỳ đơn hàng nào và/hoặc hủy 
bất kỳ đơn hàng nào, toàn bộ hoặc một phần, khi có thông báo cho Khách 
Hàng Bán Lẻ. Kilo sẽ chỉ chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản tiền đã thanh 
toán cho Hàng Hóa đã nhận (xem Chính Sách Đổi Trả). 

 
6. In addition to Section XIV.5 as above, Kilo is entitled to refuse to accept or 

process payment on any order, and/or to cancel any order where it deems the 
supply of any Goods that are counterfeit goods, goods that infringe the 
intellectual property of any third person or otherwise in contravention of law 
(“Prohibited Goods”) or where the Retailing Customer has acted in 
contravention of the T&Cs or conducted themselves in a manner that would 



 

 

 
bring harm to the reputation of Kilo or contrary to Vietnamese society 
(collectively, “Bad Conduct”). Should Kilo deem the Bad Conduct to be 
intentional, on-going or pose any risk to Kilo or Vietnamese society then Kilo 
may, in addition to aforementioned, also be entitled to suspend or terminate the 
Retailing Customer’s account.  
Ngoài Điều XIV.5 ở trên, Kilo có quyền từ chối chấp nhận hoặc xử lý thanh 
toán đối với bất kỳ đơn đặt hàng nào và/hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào 
khi cho rằng việc cung cấp bất kỳ Hàng Hóa nào là hàng giả, hàng vi phạm sở 
hữu trí tuệ của bất kỳ người thứ ba nào hoặc trái với pháp luật (“Hàng Cấm”) 
hoặc khi Khách Hàng Bán Lẻ đã hành động trái với T&Cs hoặc tự thực hiện 
theo cách có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Kilo hoặc trái với xã hội Việt 
Nam (gọi chung là “Hành Vi Xấu”). Nếu Kilo cho rằng Hành Vi Xấu là cố ý, 
đang diễn ra hoặc gây ra bất kỳ rủi ro nào cho Kilo hoặc xã hội Việt Nam thì 
Kilo, ngoài những điều đã nói ở trên, cũng có quyền tạm khóa hoặc hủy tài 
khoản của Khách Hàng Bán Lẻ. 

 
7. The Retailing Customer agrees that it will not use Kilo Platforms to purchase 

through Kilo Platforms any Prohibited Goods that are disguised as acceptable 
Goods and which, for the avoidance of doubt, the Retailing Customer agrees 
constitutes Bad Conduct.  
Khách Hàng Bán Lẻ đồng ý rằng Khách Hàng Bán Lẻ sẽ không sử dụng Nền 
Tảng Kilo để mua bất kỳ Hàng Cấm nào qua Nền Tảng Kilo được ngụy trang 
thành Hàng Hóa được chấp nhận và để tránh nhầm lẫn, Khách Hàng Bán Lẻ 
đồng ý rằng hành vi này cũng cấu thành Hành Vi Xấu. 

 
8. In respect of Sections XIV.5- XIV.7 (both inclusive), Kilo shall not be liable 

for any loss or harm suffered by the Retailing Customer arising as a result of 
such suspension or termination of account, refusal to accept or process 
payment on any order, and/or cancellation of any order. Furthermore, the 
Retailing Customer indemnifies Kilo against the claims of any third parties in 
respect of this.  
Đối với các Điều XIV.5- XIV.7 (bao gồm cả hai điều), Kilo sẽ không chịu trách 
nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách Hàng Bán Lẻ phải 
gánh chịu phát sinh do việc tạm khóa hoặc hủy tài khoản, từ chối chấp nhận 
hoặc xử lý thanh toán trên bất kỳ đơn đặt hàng nào, và/hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn 
đặt hàng nào. Hơn nữa, Khách Hàng Bán Lẻ bồi thường cho Kilo về các khiếu 
nại của bất kỳ bên thứ ba nào về vấn đề này. 

 
XV. DISPUTES AND GOVERNING LAW AND JURISDICTION 

TRANH CHẤP VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUYỀN TÀI PHÁN 
 

1. Should the Retailing Customer have any complaint in connection with any Kilo 
Platform, please send these to help@kilo.vn or call us on 1800258386. 



 

 

 
Nếu Khách Hàng Bán Lẻ có bất kỳ khiếu nại liên quan đến Nền Tảng Kilo, vui 
lòng gửi những khiếu nại này đến help@kilo.vn hoặc gọi chúng tôi theo số 
1800258386. 

 
2. The T&Cs and Kilo’s relationship with the user and/or any dispute arising 

between Kilo and the user shall be governed and interpreted in accordance with 
the laws of the Socialist Republic of Vietnam. Any dispute shall be first settled 
by the Parties in an amicable manner. If the dispute cannot be amicably settled 
by the Parties within 30 (thirty) days from the occurrence of the dispute, the 
dispute shall be submitted to the Vietnam International Arbitration Centre 
(“VIAC”) at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry for settlement 
in accordance with its rules. The arbitration shall take place in Ho Chi Minh 
City. There shall be 3 (three) arbitrators who shall be appointed in accordance 
with the VIAC’s rules. The language of arbitration shall be English. The 
arbitral award shall be final and binding on the Parties.  
T&Cs và mối quan hệ của Kilo với người dùng và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào 
phát sinh giữa Kilo và người dùng sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật 
pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 
trước tiên sẽ được các Bên giải quyết một cách thân thiện. Nếu tranh chấp 
không thể được các Bên giải quyết một cách thân thiện trong vòng 30 (ba 
mươi) ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp, thì tranh chấp sẽ được đệ trình lên 
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) thuộc Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam để giải quyết theo các quy tắc phù hợp. Việc phân xử sẽ 
diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ có 3 (ba) trọng tài viên sẽ được chỉ 
định phù hợp với các quy tắc của VIAC. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng 
Anh. Phán quyết trọng tài sẽ là phán quyết cuối cùng và có giá trị ràng buộc 
đối với các Bên. 

 
XVI. NOTICES  

THÔNG BÁO 
 

1. Kilo hereby selects its address for the delivery of all formal notices and legal 
processes in connection with the Retailing Customer as follows:  
Kilo sau đây chọn địa chỉ để nhận tất cả các thông báo chính thức và quy trình 
pháp lý liên quan đến Khách Hàng Bán lẻ như sau: 

 
• Physical/địa chỉ thực: 87A Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, 

TP HCMC 
• E-mail: help@kilo.vn 

 
Kilo may change this address from time to time by updating these T&Cs. Any 
notice or legal process must be delivered to Kilo both at its physical address 
and e-mail. 



 

 

 
Kilo có thể thay đổi địa chỉ này tại từng thời điểm bằng việc cập nhật T&C 
này. Bất kỳ thông báo hoặc quy trình pháp lý phải được gửi đến Kilo theo cả 
địa chỉ thực và e-mail. 

 
2. The Retailing Customer hereby agrees its legal address is as included in its 

registered account and, should there be any change, it shall only take effect 7 
(seven) days after the Retailing Customer has made such change on Digital 
Platforms or, where any other Kilo Platform is used, 7 (seven) days after 
written notice is received by Kilo. The legal address of the Retailing Customer 
may be different from any address it provides for delivery in respect of any 
order.  
Khách Hàng Bán Lẻ theo đây đồng ý rằng địa chỉ hợp pháp của Khách Hàng 
Bán Lẻ đã được đưa ra trong tài khoản đã đăng ký của Khách Hàng Bán Lẻ và 
nếu có bất kỳ thay đổi nào, địa chỉ đó sẽ chỉ có hiệu lực sau 7 (bảy) ngày sau 
khi Khách Hàng Bán Lẻ thực hiện thay đổi đó trên Nền Tảng Kỹ Thuật Số 
hoặc, nếu có Nền Tảng Kilo khác được sử dụng, 7 (bảy) ngày sau khi Kilo 
nhận được thông báo bằng văn bản. Địa chỉ hợp pháp của Khách Hàng Bán Lẻ 
có thể khác với bất kỳ địa chỉ nào mà Khách Hàng Bán Lẻ cung cấp để giao 
hàng đối với bất kỳ đơn đặt hàng nào. 

 
3. Notices must be sent either by hand or email and must be in both English and 

Vietnamese. All notices sent –  
Thông báo phải được gửi bằng thư tay hoặc bằng email bằng cả tiếng anh và 
tiếng việt. Tất cả thông báo được gửi – 

 
a) by hand will be deemed to have been received on the date of delivery;  

bằng thư tay sẽ được xem như là đã nhận vào ngày gửi; 
 

b) by post office will be deemed to have been received on the date of 
confirmed receipt; or  
bằng bưu điện sẽ được xem như là đã nhận vào ngày xác nhận đã nhận; 
hoặc 

 
c) by email will be deemed to have been on the date indicated in the “Read 

Receipt” notification. All email communications between the Retailing 
Customer and Kilo must make use of the “read receipt” function to serve 
as proof that an email has been received.  
qua email sẽ được coi là đã diễn ra vào ngày được nêu trong thông báo 
“xác nhận đã đọc”. Tất cả các liên lạc qua email giữa Khách Hàng Bán 
Lẻ và Kilo phải sử dụng chức năng “xác nhận đã đọc” để làm bằng chứng 
rằng đã nhận được email. 



 

 

XVII. GENERAL  
ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

 
a) Unless otherwise expressly agreed to in writing, there shall be no exclusivity 

between the Retailing Customer and Kilo.  
Trừ khi được đồng ý rõ ràng bằng văn bản, sẽ không có độc quyền giữa Khách 
hàng bán lẻ và Kilo. 

 
b) Nothing in the T&Cs shall (unless expressly provided otherwise) be deemed to 

constitute any authority granted by Kilo to any Retailing Customer or Affiliate 
Distributor to act on its behalf and, further, there is no agency granted to the 
Retailing Customer or Affiliate Distributor.  
Không có điều khoản nào trong T&Cs sẽ (trừ khi có quy định rõ ràng khác) 
được coi là cấu thành bất kỳ quyền hạn nào được Kilo cấp cho bất kỳ Khách 
Hàng Bán Lẻ hoặc Nhà Phân Phối Liên Kết nào để thay mặt cho Khách Hàng 
Bán Lẻ hoặc Nhà Phân Phối Liên Kết. 

 
c) Nothing in the T&Cs shall be deemed to constitute any partnership or joint 

venture between Kilo and any Retailing Customers or Affiliate Distributor and 
no Retailing Customer or Affiliate Distributor may bind Kilo.  
Không có nội dung nào trong T&Cs được coi là cấu thành bất kỳ quan hệ đối 
tác hoặc liên doanh nào giữa Kilo và bất kỳ Khách Hàng Bán Lẻ hoặc Nhà 
Phân Phối Liên Kết nào và không Khách Hàng Bán Lẻ hoặc Nhà Phân Phối 
Liên Kết nào có thể ràng buộc Kilo. 

 
d) The Retailing Customer may not cede, assign or otherwise transfer its rights and 

obligations in terms of the T&Cs without the prior written consent of Kilo. 
Khách Hàng Bán Lẻ không được nhượng lại, chuyển nhượng hoặc chuyển 
giao các quyền và nghĩa vụ của mình về các điều khoản của T&Cs mà không 
có sự đồng ý trước bằng văn bản của Kilo. 

 
e) Kilo may cede, assign or otherwise transfer its rights and obligations in terms 

of the T&Cs without the prior written consent of the Retailing Customer.  
Kilo có thể nhượng lại, chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền và nghĩa 
vụ của mình theo các điều khoản của T&Cs mà không cần sự đồng ý trước 
bằng văn bản của Khách Hàng Bán Lẻ. 

 
f) Kilo may set-off or deduct, from any amount owing by Kilo to the 

Retailing Customer, any amount owing by the Retailing Customer to Kilo.  
Kilo có thể bù trừ hoặc khấu trừ, từ bất kỳ số tiền nào mà Kilo nợ Khách Hàng 
Bán Lẻ, bất kỳ số tiền nào mà Khách Hàng Bán Lẻ nợ Kilo. 



 

 

 
g) The Retailing Customer may not deduct from any amount owing by the 

Retailing Customer to Kilo any amount owing by Kilo to the Retailing 
Customer. 
Khách Hàng Bán Lẻ không được khấu trừ từ bất kỳ số tiền nào mà Khách 
Hàng Bán Lẻ nợ Kilo hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà Kilo nợ Khách Hàng Bán 
Lẻ. 

 
h) If, at any time, any provision of the T&Cs is or becomes illegal, invalid or 

unenforceable in any respect under any law, neither the legality, validity or 
enforceability of the remaining provisions nor the legality, validity or 
enforceability of such provision under any other law will in any way be 
affected or impaired.  
Nếu, tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ điều khoản nào của T&Cs trở nên bất hợp 
pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành về bất kỳ khía cạnh nào theo bất 
kỳ luật nào, tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều khoản 
còn lại cũng như tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thực thi của điều 
khoản đó theo bất kỳ luật nào khác sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm theo 
bất kỳ cách nào. 

 
i) No indulgence, extension of time, relaxation or latitude which any party (the 

“grantor”) may show, grant or allow to the other (the “grantee”) shall 
constitute a waiver by the grantor of any of the grantor’s rights and the grantor 
shall not thereby be prejudiced or stopped from exercising any of its rights 
against the grantee which may have arisen in the past or which might arise in 
the future. 
Không có sự cho phép, sự kéo dài thời gian, việc nới lỏng hoặc sự rộng rãi mà 
bất kỳ bên nào (“người cấp”) có thể chỉ ra, cấp hoặc cho bên kia (“người 
được cấp”) sẽ cấu thành sự từ bỏ của người cấp đối với bất kỳ quyền nào của 
người cấp và do đó, người cấp sẽ không được thành kiến hoặc ngừng thực hiện 
bất kỳ quyền nào của mình đối với người được cấp vốn có thể đã nảy sinh 
trong quá khứ hoặc có thể nảy sinh trong tương lai. 

 
j) The T&Cs contain the whole agreement between the Retailing Customer and 

Kilo and supersedes any prior agreement. No other subsequent warranty or 
undertaking is valid, unless by separate agreement specifically entered into by 
Kilo with the Retailing Customer and which is signed by Kilo. If there is any 
conflict the English language and the Vietnamese language of the T&Cs, then 
the English language shall prevail. 
T&Cs chứa toàn bộ thỏa thuận giữa Khách Hàng Bán Lẻ và Kilo và thay thế 
mọi thỏa thuận trước đó. Không có cam kết hoặc đảm bảo tiếp theo nào khác 
có hiệu lực, trừ khi có thỏa thuận riêng do Kilo ký kết cụ thể với Khách Hàng 
Bán Lẻ và được ký bởi Kilo. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn giữa ngôn ngữ tiếng Anh 



 

 

 
và ngôn ngữ tiếng Việt của T&Cs, thì ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được ưu tiên 
áp dụng. 


