
CƠ CHẾ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIAO DỊCH

VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong giao dịch giữa Bên Bán và Bên Mua

SDConnect.vn là một sàn trung gian kết nối thương mại giữa Bên Bán và Bên Mua và để tự

Các Bên tự giao dịch với nhau bằng các Hợp Đồng và văn bản thỏa thuận cụ thể, Các bên tự

được hưởng quyền và đồng thời chịu trách nhiệm riêng biệt và đồng thời với nhau theo các

thỏa thuận mà Các Bên đã giao kết. SDConnect không tham gia vào giao kết, không hưởng lợi

từ giao kết (chiết khấu/ hoa hồng) và vì vậy sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của Các Bên,

tư cách Bên thứ ba - Bên có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan trong quan hệ tranh chấp này

của Các Bên, SDConnect.vn sẽ được loại trừ.

Tuy nhiên, SDConnect.vn vẫn khuyến khích Các Bên giải quyết tranh chấp và mâu thuẫn trên

tinh thần thương lượng, đàm phán và hòa giải. Trường hợp mọi nỗ lực thương lượng, hòa giải

không thành, một trong Các Bên có quyền đưa vụ việc tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan có

thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Các Bên bao gồm Nhà cung cấp, Nhà nhu cầu có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong

việc tích cực giải quyết vụ việc. Nhà cung cấp cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu,

giấy tờ, và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ thông tin liên quan đến sự việc đang gây

mâu thuẫn cho Nhà nhu cầu. Khi được yêu cầu, SDConnect sẽ trích xuất, cung cấp những

thông tin liên quan đến Vụ Việc nếu được Nhà cung cấp và/ hoặc Nhà nhu cầu liên quan đến

Vụ Việc đồng ý hoặc trong phạm vi được luật pháp cho phép.

SDConnect.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền

lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Nhà cung cấp trên sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử

SDConnect cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên

quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và

phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

2. Quy trình giải quyết khiếu nại trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật của hệ thông Sàn

TMĐT SDConnect.vn

Sàn giao dịch TMĐT SDConnect.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ

hệ thống kỹ thuật cũng như việc lưu trữ cơ sở dữ liệu hàng ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp

xảy ra sự cố do lỗi của SDConnect.vn, SDConnect.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để

đảm bảo quyền lợi cho các Thành viên. SDConnect.vn luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý
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khiếu nại của Người dùng/ Thành viên liên quan đến hoạt động và sử dụng các dịch vụ do

SDConnect.vn cung cấp.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, trải nghiệm tốt nhất với Người dùng, khi thực hiện các thao

tác, hoạt động trên Sàn TMĐT SDConnect.vn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng

theo các quy trình hướng dẫn của Website. Các lỗi phát sinh do Thành viên thực hiện thao tác

không theo hướng dẫn không được xác định là lỗi kỹ thuật.

Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành

viên không thể tham gia các hoạt động trên Sàn, quy trình xử lý khiếu nại và khắc phục lỗi kỹ

thuật được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Người dùng/ Thành viên thông báo hoặc gửi khiếu nại qua một trông các kênh thông

tin:

 Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: hello@sdconnect.vn;

 Gọi điện đến hotline: (+84) 702845158

Bước 2: Ban quản trị Sàn TMĐT SDConnect và/ hoặc Bộ phận chăm sóc Thành viên sẽ tiếp

nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ yêu cầu, thông tin, lỗi phát sinh của Thành viên trong thời

gian sớm nhất có thể và không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu;

Bước 3: Tùy vào tính chất và mức độ của lỗi kỹ thuật cũng như khiếu nại từ Người dung,

SDCommect sẽ có những biện pháp cụ thể và hanh chóng nhất để hỗ trợ, khắc phục lỗi giảm

thiểu tối đa sự ảnh hưởng tới hoạt động của các thành viên tham gia

SDConnect.vn không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành

viên không đến được Ban quản trị và/ hoặc phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần

mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.
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