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Quyền miễn trừ trách nhiệm

Cập nhật: 02-01-2012 15:46:00    

Quy?n mi?n tr? trách nhi?m là quy?n t? ch?i trách nhi?m và không ph?i ch?u trách nhi?m c?a Công ty Lu?t H?ng Hà (d??i ?ây g?i là “chúng tôi”) ??i v?i b?t c? t? ch?c, cá nhân nào truy c?p, s? d?ng, d?n chi?u, tham kh?o c? s? d? li?u t?i website: 

www.hongha.vn

 ho?c nh?ng tên mi?n khác có d?n ??n website này .

T?t c? nh?ng ng??i truy c?p vào website www.hongha.vn ???c coi là m?c nhiên ch?p thu?n t?t c? quy ??nh do Công ty Lu?t H?ng Hà ??a ra d??i ?ây:

- Trong website c?a chúng tôi có r?t nhi?u ý ki?n t? v?n c?a Lu?t s?. ?ây là nh?ng ý ki?n c?n c? vào các v?n b?n quy ph?m pháp lu?t ?ang có hi?u l?c t?i th?i ?i?m ??a ra ý ki?n t? v?n. Do ?ó, chúng tôi không ch?u trách nhi?m v? s? chính xác c?a ý ki?n t? v?n trong

tr??ng h?p v?n b?n quy ph?m pháp lu?t d?n chi?u ?ã b? s?a ??i, b? sung ho?c b? thay th?, h?y b?... sau ngày ??a ra ý ki?n t? v?n.

- Ý ki?n t? v?n c?a Lu?t s? ??a ra trong website này ch? mang tính tham kh?o, không ???c coi là ý ki?n pháp lý chính th?c cho nh?ng tr??ng h?p c? th? t?i nh?ng th?i ?i?m xác ??nh. Chúng tôi không ch?u trách nhi?m ??i v?i nh?ng thi?t h?i (n?u có) do ??c gi? s? d?ng

nh?ng ý ki?n t? v?n ?ó vào tr??ng h?p c? th?. Chúng tôi hoan nghênh ng??i truy c?p tham v?n ý ki?n lu?t s? c?a mình ho?c c?a Công ty Lu?t H?ng Hà tr??c khi áp d?ng ho?c v?n d?ng pháp lu?t ??i v?i nh?ng tr??ng h?p th?c t? t?i m?t th?i ?i?m nh?t ??nh.
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- Toàn b? c? s? d? li?u l?u tr? t?i Website này ch? có giá tr? tham kh?o h?u ích ??i v?i ng??i truy c?p, do ?ó chúng tôi không ch?u trách nhi?m ??i v?i b?t c? ??c gi? nào s? d?ng c? s? d? li?u c?a chúng tôi v?i b?t c? m?c ?ích nào.

- Chúng tôi c?ng không ch?u trách nhi?m ??i v?i các các l?i, s? c? máy tính, thi?t b? m?ng do truy c?p vào website này t?i th?i ?i?m website c?a chúng tôi b? l?i k? thu?t do vô ý, do b? các t? ch?c, cá nhân khác xâm h?i ho?c phá ho?i.

 

Công ty Luật Hồng Hà
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