
THỎA THUẬN HỢP TÁC CÙNG FIT MODE

Chào mừng bạn đến với chương trình hợp tác cùng Fit Mode!

Giới thiệu về nền tảng của chúng tôi:

Fit Mode là ứng dụng được chúng tôi xây dựng với mục tiêu hỗ trợ người dùng trong việc tập
luyện thể chất và xây dựng kế hoạch dinh dưỡng một cách khoa học và lành mạnh. Chúng tôi
cung cấp các dịch vụ và tiện ích sau đây:

Với người dùng thông thường:

- Tập luyện theo các bài tập được Đối Tác của Fit Mode chia sẻ. Sử dụng các tính năng của ứng
dụng để hỗ trợ việc tập luyện thể chất.

- Tự xây dựng bữa ăn từ thư viện thực phẩm của ứng dụng hoặc tham khảo và áp dụng các công
thức nấu ăn do Đối Tác của Fit Mode chia sẻ.

- Tham gia vào các chương trình khóa học trực tuyến do các Huấn Luyện Viên của chúng tôi xây
dựng.

Với Đối Tác của chúng tôi:

- Công cụ để xây dựng bài tập mẫu và chia sẻ đến các thành viên khác

- Công cụ để xây dựng công thức nấu ăn với các thông số dinh dưỡng và chia sẻ đến các thành viên
khác.

- Công cụ để đặt quảng cáo cho nội dung. Trang theo dõi thu nhập từ việc hiển thị quảng cáo của
nội dung.

Với Huấn Luyện Viên của chúng tôi:

- Huấn Luyện Viên được hưởng tất cả quyền lợi, truy cập và sử dụng tất cả tính năng như Đối Tác.

- Huấn Luyện Viên được cấp thêm tính năng để xây dựng các khóa học trực tuyến với mục tiêu
giúp người dùng sử dụng nâng cao sức khỏe, thể chất.

Nhà cung cấp nền tảng Fit Mode:

Pháp nhân đang sở hữu và vận hành ứng dụng Fit Mode là Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải
Pháp Ong Thông (Smart Bee CO., Ltd) có mã số doanh nghiệp là: 0316246666. Trụ sở công
ty: Tầng 03, tòa nhà Indochina Park, 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành
phố Hồ Chí Minh.
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Nội dung thỏa thuận:
Điều 1: Giải thích từ ngữ trong thỏa thuận:

1. Nền tảng / Ứng dụng Fit Mode: Là phần mềm được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ người dùng
trong việc tập luyện thể chất và xây dựng kế hoạch dinh dưỡng một cách khoa học và lành mạnh.
Fit Mode cũng cung cấp nền tảng để thành viên xây dựng và chia sẻ nội dung cho các thành viên
khác.

2. Người dùng/Thành viên: Là những người đã tải ứng dụng Fit Mode từ các cửa hàng ứng dụng
trực tuyến. Là đối tượng đã đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng Ứng Dụng Fit Mode và sử dụng ứng
dụng với mục đích rèn luyện thể chất và tham khảo các thông tin về vấn đề dinh dưỡng.

3. Đối tác: Là tổ chức/cá nhân sử dụng các tính năng, công cụ của nền tảng Fit Mode để xây dựng
các nội dung trên nền tảng Fit Mode với mục đích hướng dẫn, giới thiệu với những người dùng
khác về các bài tập thể chất, công thức nấu ăn khoa học và lành mạnh.

4. Huấn Luyện Viên (Đối Tác): Là tổ chức/cá nhân có kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm giảng
dạy liên quan đến các lĩnh vực fitness, yoga, thể hình, giáo dục thể chất, giáo dục thể thao, khoa
học dinh dưỡng. Huấn Luyện Viên được truy cập, sử dụng các tính năng, công cụ của nền tảng Fit
Mode như các Đối Tác của chúng tôi. Ngoài ra, Huấn Luyện Viên được sử dụng các tính năng mở
rộng để xây dựng khóa học có thu phí. Mục tiêu của các khóa học này là giúp người dùng nâng
cao sức khỏe và thể chất.Trong Thỏa Thuận này khi chúng tôi đề cập đến vai trò Đối Tác là chúng
tôi muốn đề cập đến cả 2 đối tượng là Đối Tác và Huấn Luyện Viên. Đối với các thỏa thuận dành
riêng cho Huấn Luyện Viên, chúng tôi sẽ tách thành các điều khoản riêng.

5. Chúng tôi/ Fit Mode/ Ban quản trị ứng dụng Fit Mode (Ban quản trị): Là tổ chức được đơn
vị sở hữu hợp pháp của ứng dụng Fit Mode, được phân công quản lý và giải quyết các công việc
liên quan đến hoạt động của ứng dụng Fit Mode.

Điều 2: Phạm vi hợp tác:

1. Đối Tác sử dụng các tính năng của nền tảng Fit Mode để xây dựng các bài tập mẫu dưới định
dạng nội dung số.

2. Đối tác sử dụng các tính năng của nền tảng Fit Mode để xây dựng các công thức nấu ăn dưới định
dạng nội dung số.

3. Fit Mode được Đối Tác cho phép phân phối các nội dung mà Đối Tác đã đăng tải trên nền tảng
Fit Mode đến các thành viên khác.

4. Nếu Đối Tác đặt quảng cáo cho nội dung đã đăng tải trên nền tảng Fit Mode, chúng tôi sẽ thay
mặt Đối Tác tìm kiếm, tiếp nhận và hiển thị các quảng cáo lên nội dung mà Đối Tác đã chọn.

5. Đối Tác và Fit Mode sẽ cùng nhận được thu nhập từ việc hiển thị quảng cáo trên nội dung mà Đối
Tác đã đăng tải theo tỷ lệ phần trăm đã được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thỏa thuận này.

6. Huấn Luyện Viên có phạm vi hợp tác như các Đối Tác. Ngoài ra, Huấn Luyện Viên được sử dụng
các tính năng mở rộng để xây dựng khóa học có thu phí.
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Điều 3: Quy định cách thức và phương thức thanh toán thu nhập của Đối Tác

1. Phần thu nhập từ việc hiển thị quảng cáo trên nội dung mà Đối Tác đã đăng tải trên nền tảng Fit
Mode sẽ được chia theo tỷ lệ: 60% tổng thu nhập dành cho Đối Tác, Fit Mode nhận 40% tổng thu
nhập còn lại.

2. Phần thu nhập từ việc hiển thị quảng cáo trên nội dung mà Đối Tác đã đăng tải sẽ được Ban quản
trị thống kê, thanh toán cho Đối Tác theo mốc thời gian được quy định tại Điều 5 của Thỏa thuận
này.

3. Trong trường hợp tổng thu nhập hằng tháng từ quảng cáo của Đối tác cao hơn 2.000.000 VNĐ
(hai triệu Việt Nam Đồng), chúng tôi sẽ khấu trừ thuế Thu Nhập Cá Nhân trước khi thanh toán
cho Đối Tác với mức thuế suất là 10% trên tổng thu nhập theo quy định thuộc Điểm i, Khoản 1,
Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

4. Ban quản trị thực hiện việc thanh toán thu nhập cho Đối Tác thông qua tài khoản ngân hàng mà
Đối Tác đã đăng ký.

(Đối Tác đã kiểm tra các thông tin về tài khoản ngân hàng đã đăng ký. Đối Tác nhận trách nhiệm
nếu có thông tin bị sai lệch.)

5. Đối Tác chịu chi phí chuyển khoản cho ngân hàng khi Ban quản trị thanh toán thu nhập cho Đối
Tác.

6. Ban quản trị có quyền hoãn/miễn thanh toán thu nhập cho Đối Tác trong trường hợp Đối Tác vi
phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

7. Trong trường hợp Đối Tác muốn thay đổi tài khoản thụ hưởng, Đối Tác phải thông báo cho Ban
quản trị và phải có sự chấp thuận của Ban quản trị.

Điều 4: Ngưỡng cập nhật thông tin và ngưỡng thanh toán thu nhập

1. Ngưỡng cập nhật thông tin thuế:
Trong trường hợp thu nhập hằng tháng từ việc đặt quảng cáo của Đối tác cao hơn 2.000.000 VNĐ
(hai triệu Việt Nam đồng) thì Đối Tác cần cung cấp thông tin mã số thuế để chúng tôi thực hiện
việc khấu trừ thuế Thu Nhập Cá Nhân theo quy định Khoản 3 Điều 3 của Thỏa thuận này. Trường
hợp Đối Tác đã đạt ngưỡng cần phải cập nhật thông tin mã số thuế nhưng chưa cập nhật thông
tin, Ban quản trị sẽ từ chối thanh toán thu nhập cho đến khi Đối Tác bổ sung đủ thông tin.

2. Ngưỡng thanh toán:
Đối tác sẽ được thanh toán khi thu nhập trong tài khoản của Đối Tác đạt đến ngưỡng thanh toán.
Ngưỡng thanh toán mà Đối Tác cần đạt để được thanh toán là 50,000 VNĐ (năm mươi ngàn Việt
Nam Đồng).

Điều 5: Thời gian chi trả doanh thu từ việc đặt quảng cáo của Đối Tác

1. Chu kỳ tổng hợp thu nhập của Đối Tác sẽ dựa trên số lượng quảng cáo được hiển thị và nhấp
chọn trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ ngày 20 của tháng trước đến 23:59:59 ngày 20 của
tháng hiện tại.
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2. Từ ngày 21 hàng tháng, Đối Tác có thể truy cập trang quản trị giao dịch để xem thống kê lượt
hiển thị nội dung, thu nhập từ việc đặt quảng cáo của chu kỳ tháng trước.

3. Phần thu nhập của Đối tác sẽ được Ban quản trị thanh toán định kỳ một lần/ tháng nếu thu nhập
của Đối Tác trên ngưỡng thanh toán. Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc đầu tiên của tháng kế
tiếp, Ban quản trị sẽ thanh toán phần thu nhập của tháng trước. Phần thu nhập này đến từ việc
hiển thị quảng cáo cho các nội dung của đối tác đã đăng tải trên nền tảng Fit Mode. Điều kiện
kèm theo để Ban quản trị tiến hành thanh toán là Đối Tác không vi phạm bất kì điều khoản nào
của Thỏa thuận này.

4. Trường hợp sau thời gian quy định mà Đối Tác chưa nhận được thanh toán cho phần thu nhập thì
Đối Tác cần liên hệ lại với Ban quản trị để Ban quản trị tiến hành tra soát và giải quyết trong thời
gian sớm nhất.

Điều 6: Cam kết và trách nhiệm của Đối Tác khi gia nhập và sử dụng nền tảng Fit
Mode

1. Cam kết và trách nhiệm chung của Đối Tác và Huấn Luyện Viên
a. Đối tác đã đồng ý “THỎA THUẬN HỢP TÁC CÙNG FIT MODE” và “ĐIỀU KHOẢN SỬ

DỤNG ỨNG DỤNG FIT MODE”.

b. Đối tác phải là người trên 18 tuổi, đủ khả năng tự chịu trách nhiệm dân sự, có sức khỏe và tâm lý
bình thường, đủ nhận thức được mọi việc đã và đang xảy ra trong quá trình sử dụng ứng dụng.

c. Đối tác tự nguyện cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác trong quá trình đăng ký để trở
thành Đối Tác của nền tảng Fit Mode. Ban quản trị sẽ dựa trên những thông tin của Đối Tác để
thực hiện các giao kết đã thỏa thuận và khôi phục tài khoản của Đối tác trong trường hợp cần
thiết.

d. Đối Tác cần phải bảo mật tài khoản của bản thân và cam kết là người sử dụng duy nhất của tài
khoản. Đối Tác có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị về những hành vi sử dụng trái
phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu tài khoản do bên thứ ba thực
hiện để Ban quản trị có biện pháp giải quyết phù hợp.

e. Đối Tác cần có ý thức bảo vệ, bảo quản mọi yếu tố liên quan nhằm duy trì, phát triển cho ứng
dụng. Không được gây thiệt hại cho hoạt động của hệ thống và chức năng của ứng dụng trong
mọi cấp độ cũng như là không được ý định hay có hành động làm thiệt hại uy tín, và thương hiệu
Fit Mode.

f. Đối Tác cần giữ thái độ giao tiếp hòa nhã với mọi thành viên trong nền tảng, trên tinh thần luôn
tôn trọng thành viên khác và sự đoàn kết chung.

g. Đối Tác không được có hành vi cổ súy và chia sẻ các vấn đề trái pháp luật, đồi trụy, bạo lực, phi
đạo đức, trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đối Tác phải chịu trách
nhiệm hoàn toàn với các thông tin chia sẻ đến cộng đồng.

2. Cam kết và trách nhiệm riêng dành cho Huấn Luyện Viên:
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a. Để được công nhận là Huấn Luyện Viên trên nền tảng Fit Mode, người đăng ký cần có kiến thức,
chứng chỉ, bằng cấp liên quan đến lĩnh vực fitness, yoga, giáo dục thể chất, giáo dục thể thao,
khoa học dinh dưỡng.

b. Huấn Luyện Viên cam kết các thông tin về bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm giảng dạy, giải
thưởng là những thông tin chính xác. Huấn Luyện Viên chịu trách nhiệm nếu các thông tin đã
cung cấp cho chúng tôi là sai sự thật.

c. Huấn Luyện Viên cam kết sử dụng các công cụ và tính năng mở rộng nhằm mục đích duy nhất là
xây dựng các khóa học với mục tiêu giúp người dùng nâng cao sức khỏe và thể chất.

Điều 7: Quản lý thông tin xấu

1. Quy định chung:
● Đối Tác cam kết đăng tải nội dung trên nền tảng ứng dụng Fit Mode với một mục đích duy nhất

là hướng dẫn, giới thiệu với những người dùng khác về các bài tập thể chất, công thức nấu ăn
thông qua bao gồm nhưng không giới hạn: các video, hình ảnh và thông tin kèm theo nội dung.
Mọi hành vi bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng tải nội dung, kể cả giới thiệu, mời gọi
dùng sản phẩm liên quan đến việc tập luyện thể chất, hỗ trợ nấu ăn đều được xem là sai mục đích
và vi phạm điều khoản này.

● Đối Tác cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin khi đăng tải nội dung trên nền tảng Fit Mode.
Những nội dung mà Đối Tác đăng tải sẽ bị yêu cầu thay đổi hoặc gỡ bỏ nếu như Ban quản trị
kiểm tra và xét thấy các nội dung vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này.

● Đối Tác phải chịu mọi trách nhiệm về bản quyền đối với các nội dung đã đăng tải trên nền tảng
Fit Mode. Mọi nội dung mà Đối Tác đăng tải trên nền tảng Fit Mode bao gồm: hình ảnh, video,
file âm thanh, hướng dẫn bằng chữ và các thông tin khác đều phải là nội dung mà đối tác có bản
quyền. Mọi hành vi vi phạm bản quyền đều bị xử lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 và Điều
11 của Thỏa thuận này.

● Đối Tác không sử dụng dịch vụ của Fit Mode vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý
như: lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và/hoặc phát tán virus gây
hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Fit Mode hay sử dụng dịch vụ của mình vào
mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Đối Tác phải chịu trách
nhiệm về các hành vi của mình.

● Đối Tác không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và
tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Fit Mode cung cấp cho một bên thứ ba nếu không
được sự đồng ý của Ban quản trị.

● Đối Tác không được hành động gây mất uy tín của Fit Mode dưới mọi hình thức như gây mất
đoàn kết giữa các thành viên, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông
tin không có lợi cho uy tín của Fit Mode.

2. Danh sách nội dung bị cấm đăng tải trên nền tảng Fit Mode

5



Chúng tôi nghiêm cấm việc Đối Tác đăng tải những nội dung, video, hình ảnh trái với pháp luật
của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:

● Nội dung khiêu dâm, trái thuần phong mỹ tục, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc
Việt Nam.

● Nội dung liên quan đến chế tạo, xử lý hoặc sử dụng vũ khí;

● Nội dung quảng cáo bán các mặt hàng súng, đạn, vũ khí, thuốc lá, xì gà, rượu các loại, động vật
hoang dã; bao gồm cả động vật sống hoặc chế biến.

● Nội dung thúc đẩy bạo lực hoặc tổn hại cơ thể;

● Ngôn từ tiêu cực hoặc ngôn ngữ phân biệt đối xử;

● Nội dung cho phép hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức;

● Nội dung cố ý gây hiểu lầm hoặc lừa đảo;

● Nội dung vi phạm luật pháp hiện hành;

● Nội dung có hại hoặc không phù hợp.

● Nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức

● Nội dung có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân, tổ chức khi chưa được cá nhân, tổ
chức đó đồng ý.

● Trường hợp quy định pháp luật có điều chỉnh, thay đổi, bổ sung thì sẽ áp dụng các điều chỉnh,
thay đổi, bổ sung đó.

Điều 8: quản lý chống gian lận

1. Số lượt nhấp và lượt hiển thị không hợp lệ
Đối tác không được nhấp vào quảng cáo của chính mình hoặc sử dụng bất kỳ cách thức nào để
làm tăng số lượt hiển thị và/hoặc số lượt nhấp một cách trái tự nhiên, kể cả các phương pháp thủ
công. Các phương pháp bị cấm này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lặp đi lặp lại các lượt
nhấp hoặc lượt hiển thị bằng cách thủ công, các công cụ tạo ra lượt nhấp và lượt hiển thị tự động,
cũng như việc sử dụng rô-bốt hoặc phần mềm đánh lừa. Xin lưu ý rằng Ban quản trị nghiêm cấm
việc Đối Tác nhấp vào quảng cáo của chính mình vì bất kỳ lý do nào.

2. Sự khuyến khích thành viên khác nhấp vào hoặc xem quảng cáo của nội dung:
Đối Tác không được yêu cầu bất kỳ ai nhấp vào quảng cáo. Ban quản trị nghiêm cấm việc khuyến
khích người dùng khác nhấp vào quảng cáo của Đối Tác– cho dù trực tiếp hay gián tiếp. Trong
mọi trường hợp, người dùng khác phải nhấp vào quảng cáo do họ thực sự quan tâm đến dịch vụ
đang được quảng cáo, không phải để quyên tiền cho Đối Tác hay một chiến dịch nào đó, hoặc để
nhận phần thưởng cho bản thân họ.
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Điều 9: Sự độc lập giữa Đối Tác với Fit Mode và miễn trừ trách nhiệm

1. Fit Mode và Đối tác trên nền tảng ứng dụng Fit Mode là các chủ thể độc lập, và không có quy
định nào cho thấy giữa 2 bên tạo thành mối quan hệ hợp danh, liên danh, đại lý, đại diện hay Đối
Tác là nhân viên của Fit Mode. Vì vậy, Đối tác không có thẩm quyền thực hiện, tuyên bố hoặc
chấp nhận bất kỳ đề nghị nào nhân danh Ban quản trị của ứng dụng Fit Mode.

2. Đối tác chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các chỉ dẫn về kiến thức, hướng dẫn tập luyện thể chất
và an toàn dinh dưỡng cho các nội dung đã đăng tải. Trong trường hợp người dùng khác khiếu nại
về các vấn đề sức khỏe khi thực hiện theo các nội dung được Đối Tác chia sẻ thì Đối Tác có trách
nhiệm tự giải quyết các vụ việc này. Đối tác đồng ý miễn trừ mọi trách nhiệm đối với Fit Mode về
sức khỏe của những người dùng khác đối với các nội dung đã đăng tải trên nền tảng.

Điều 10: Quy định về bản quyền

1. Đối tác đồng ý chia sẻ bản quyền của những nội dung mà Đối Tác đã đăng tải cho Fit Mode để
chúng tôi cung cấp cho những người dùng khác.

2. Đối tác chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bản quyền của các nội dung mà Đối Tác đã đăng tải
trên nền tảng của chúng tôi. Trường hợp có cá nhân hoặc tổ chức khiếu nại về vấn đề bản quyền
đối với các nội dung mà Đối Tác đã đăng tải thì Đối Tác có trách nhiệm tự giải quyết các vấn đề
này.

3. Ban quản trị sẽ tiến hành gỡ bỏ các nội dung được xác định là vi phạm bản quyền của Đối Tác.

4. Nghiêm cấm Đối Tác sản xuất lại, tải xuống, phân phối, truyền, phát, hiển thị, bán, cấp phép, thay
đổi, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ nội dung  mà Đối Tác không sở hữu bản quyền.

5. Fit Mode giữ bản quyền các dịch vụ và các tính năng của phần mềm, ứng dụng Fit Mode theo quy
định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các
ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Fit Mode. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép,
sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Điều 11: Thay đổi và chấm dứt

1. Các quy định của chương trình đối tác Fit Mode được chúng tôi cập nhật, bổ sung liên tục để
thích ứng với sự phát triển liên tục của ứng dụng. Đối Tác có trách nhiệm theo dõi các thông báo
thay đổi tại website fitmode.vn và tuân theo các quy định hiện hành của nền tảng Fit Mode.

2. Tài khoản Đối Tác không được chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng đối với một bên thứ ba bất kỳ
nào mà không thông qua sự đồng ý của Ban quản trị bằng văn bản.

3. Đối Tác có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác với Fit Mode. Khi có nhu cầu chấm dứt hợp tác,
Đối Tác cần gửi yêu cầu đề nghị chấm dứt hợp tác cho Ban quản trị bằng văn bản.

4. Sau khi Đối Tác đã ngừng hợp tác với Fit Mode, Ban quản trị sẽ tiến hành dừng tư cách Đối Tác
đối với tài khoản. Điều này đồng nghĩa với việc nội dung của Đối Tác sẽ không được hiển thị trên
nền tảng của Fit Mode. Lưu ý ràng Ban quản trị không có trách nhiệm trích xuất nội dung mà Đối
Tác đã đăng trên nền tảng Fit Mode.
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5. Ban quản trị có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác với Đối Tác, vô hiệu hóa tài khoản tạm thời
hoặc vô thời hạn nếu Đối Tác vi phạm bất kì điều khoản nào thuộc Thỏa thuận này và các Thỏa
thuận và Hợp đồng đã đồng thuận với Fit Mode. Trường hợp Đối Tác bị hạn chế hoặc gỡ bỏ tài
khoản do vi phạm quy định đã cam kết với Fit Mode, một phần hoặc toàn bộ nội dung của Đối
Tác sẽ bị ngưng hiển thị hoặc xóa khỏi ứng dụng Fit Mode. Đối tác không được yêu cầu bồi
thường bất kỳ vấn đề nào và cũng không được trích xuất nội dung mà Đối Tác đã đăng trên nền
tảng Fit Mode.

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Đối tác đã đọc và hiểu rõ về nội dung của Thỏa thuận này. Đối Tác đảm bảo việc tham gia
chương trình trong trạng thái minh mẫn cùng với tinh thần tự nguyện.

2. Thỏa thuận này được phát hành online. Bằng việc chấp nhận tham gia chương trình và nhấp vào
nút “Hoàn tất” đồng nghĩa với việc Đối Tác đã chấp nhận Thỏa Thuận này.

3. Mọi thông tin liên hệ xin gửi đến:

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Pháp Ong Thông Minh

Địa chỉ: Tầng 03, tòa nhà Indochina Park, 04 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận
1, TP. Hồ Chí Minh

E-mail: contact@.fitmode.vn

Hotline: 0902-734-724
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