
デジタルコンテンツ利用規約 

Quy định sử dụng nội dung kỹ thuật 

 

・ZEN Whole Publisher が提供するデジタルコンテンツを利用する場合、必ず

利用規約をお読みになりご理解した上で購入してください。 

・Để sử dụng nội dung kỹ thuật do ZEN Whole Publisher (công ty chúng tôi) 

cung cấp, khách hàng cần phải tuân thủ quy định sử dụng nội dung kỹ thuật. 

 

◆お客様が ZEN Whole Publisher（以下当社）で提供するデジタルコンテンツ

を利用するにあたり、デジタルコンテンツ利用規約に同意し、順守していただ

く必要がございます。 

◆Để sử dụng nội dung kỹ thuật do ZEN Whole Publisher (công ty chúng tôi) 

cung cấp, khách hàng cần phải tuân thủ quy định sử dụng nội dung kỹ thuật. 

 

◆お客様が当社のデジタルコンテンツを購入した時点で、本規約に同意したも

のとみなします。 

◆Khi khách hàng mua nội dung kỹ thuật của chúng tôi điều đó có nghĩa là 

quý khách đã đồng ý với quy định. 

 

◆当社は、当社が必要と判断する場合、利用者にあらかじめ通知することなく、

本規約を改定できるものとします。 

◆Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể sửa đổi quy định mà không 

cần thông báo cho người dùng. 

 

◆お客様が当社コンテンツを利用するためには、ダウンロードができるインタ

ーネット環境、パソコン等のデバイスが必要になります。また通信にかかる料

金はお客様ご自身により負担いただきます。 

◆Để sử dụng được dịch vụ của chúng tôi, quý khách cần có mạng Internet và 

những thiết bị cần thiết như máy tính cá nhân. Ngoài ra, phí tải dữ liệu sẽ do 

khách hàng chịu. 

 

 



◆お客様のご利用端末によっては、一部のサービスが利用できない場合があり

ます。パソコン・ダウンロードが可能なスマートフォン、iPhone の場合ダウン

ロードアプリ等をお客様に用意していただく必要があります。 

◆Một sô ́dịch vụ có thê ̉không khả dụng tùy thuo ̣̂c vào thiêt́ bị đâù cuôí được 

sử dụng. Khách hàng câǹ chuân̉ bị như máy tính, điện thoại thông minh có 

chức năng để tải dữ liệu, hoặc với iPhone cần chuẩn bị những ứng dụng để tải 

xuống v.v. 

 

◆当社で提供するコンテンツに含まれているデータに関する財産権ならびに著

作権は当社に帰属しています。別途著作権者の表記があるものについては、そ

の財産権ならびに著作権は表記の権利者に帰属します。 

◆Các quye ̂ǹ tài sản và bản quyêǹ liên quan đêń dữ lie ̣̂u có trong nội dung do 

Co ̂ng ty cung sẽ câṕ thuộc vê ̀Công ty. Nêú có ký hiệu của chủ sở hữu bản 

quye ̂ǹ thì quye ̂ǹ tài sản và bản quye ̂ǹ thuộc vê ̀chủ sở hữu quyêǹ ký hiệu. 

 

◆当社コンテンツの複製、第三者に貸与・譲渡すること、また第三者と共用す

る行為を行ってはなりません。 

◆Khách hàng không được sao chép nội dung, chuyển nhượng hoặc chia sẻ 

nội dung của chúng tôi cho bên thứ ba. 

 

◆当社コンテンツの利用権を、現金・財物・その他の経済上利益と交換する行

為を行ってはなりません。 

◆Khách hàng không được đổi quyền lợi sử dụng nội dung của chúng tôi để 

lấy tiền mặt, tài sản hoặc các lợi ích kinh tế khác. 

 

◆コンピュータや通信回線等の障害によるシステムの中断、遅延、データの消

失、データへの不正アクセスによって生じた損害、その他当社コンテンツに関

して利用者に発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとしま

す。 

◆Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do 

lỗi máy tính, hoặc đường truyền liên lạc khiến hệ thống gián đoạn, chậm trễ, 

mất dữ liệu, hoặc truy cập trái phép dữ liệu gây thiệt hại cho người dùng. 

 



◆お客様が利用規約に違反する場合には、当社はお客様に対し、商品の所持・

使用、商品から派生した制作物の所持・使用を中止するよう指示する権利を持

つものとし、また違反者は直ちにその指示に従うものとします。 

◆Trong trường hợp khách hàng vi phạm quy định sử dụng , công ty có quyền 

hướng dẫn khách hàng ngừng sở hữu / sử dụng sản phẩm hoặc sở hữu / sử 

dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ sản phẩm, và người vi phạm sẽ ngay lập 

tức ngừng sở hữu / sử dụng. Khách hàng buộc phải tuân theo những quy định 

trên. 

 

 

 

 


