
QUY CHẾ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
NHADAT24H.NET

Nhadat24h.net tổ chức trang web như là một dịch vụ giới thiệu và tìm kiếm trực tuyến cho 

những người tìm kiếm bất động sản. Chúng tôi mong muốn cung cấp một cầu nối để các bên 

mua bán, thuê và cho thuê bất động sản có thể một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua đó 

mong muốn mang lại sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ của nhadat24h.net. 

Nhadat24h.net được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin 

trực tuyến về bất động sản hoặc có nhu cầu mua bán,thuê, cho thuê hay có các hoạt động khác 

liên quan đến bất động sản.

Mục tiêu mà Nhadat24h.net hướng tới là sẽ trở thành thương hiệu tin cậy trong thị trường 

Thương mại điện tử nói chung và thị trường kinh doanh bất động sản nói riêng, là cầu nối 

thương mại giữa người bán và người mua, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Đặc biệt với 

Nhadat24h.net, người tiêu dùng có thể có được nhiều thông tin tin cậy cũng như có những 

giao dịch bất động sản hấp dẫn đem lại lợi nhuận cao nhờ những tin tức và sự trợ giúp của 

nhadat24h.

I – NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NHADAT24H.NET.

a) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nhà đất 24h làm 

chủ sở hữu. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net là các thương nhân có hoạt 

động thương mại hợp pháp, được Nhadat24h.net chính thức công nhận và được phép sử dụng 

dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net và các bên liên quan cung cấp. 

b) Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Nhadat24h.net

tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt 

động mua bán thuê, cho thuê bất động sản thông qua hợp đồng, không trái với qui định của 

pháp luật.

c) Các thông tin về các bất động sản được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử

Nhadat24h.net phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các 

trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật

d) Hoạt động mua bán, trao đổi thông tin bất động sản qua Sàn giao dịch thương mại điện tử 

Nhadat24h.net phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu 

dùng.

II – QUY TRÌNH GIAO DỊCH.

1. Quy định về việc đăng tin.

Để thuận lợi cho việc duyệt tin của Nhadat24h.net, cũng như để giúp tin đăng của 

người sử dụng được hiển thị trên web trong thời gian sớm nhất, khách hàng khi đăng 

tin xin lưu ý những điểm sau: 

 KHÔNG đăng một lúc nhiều tin với cùng nội dung giống nhau

 KHÔNG đăng tin có nội dung giống tin đang còn hiệu lực trên website



 Điền thông tin càng đầy đủ càng tốt (những tin đăng đầy đủ sẽ được người xem dễ tìm 

kiếm hơn)

 KHÔNG bỏ trống phần mô tả. Những tin có phần mô tả bị bỏ trống sẽ KHÔNG được 

hiển thị lên website

 Nhập thông tin chính xác bằng chữ tiếng Việt có dấu, chuẩn Unicode. Những tin 

không dấu sẽ KHÔNG được hiển thị lên website

 Nên đăng cả ảnh chụp bất động sản lên trang web, kích thước ảnh: 460 x 500 pixels, 

định dạng .jpg, .gif

Chúng tôi có toàn quyền không đăng những tin không hợp quy định của pháp luật Việt Nam, 

những tin có dấu hiệu thiếu trung thực làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty và quyền lợi của 

khách hàng mà không cần thông báo trước

1. Các hình thức tin 

 Tin rao bán bất động sản

 Tin rao cho thuê bất động sản

 Tin cần mua bất động sản

 Tin cần thuê bất động sản

2. Loại tin: 

 Tin rao vặt bình thường: Miễn phí đăng tin.

 Tin rao vặt dạng VIP: Có thu phí.

2. Tin VIP.

Tin rao vặt dạng VIP có những đặc điểm được ưu tiên so với tin thường như sau:

 Luôn luôn được hiển thị ở trang chủ.

 Luôn luôn hiển thị ở top những tin đăng mới nhất.

 Luôn luôn đứng đầu trong các danh sách kết quả tìm kiếm của khách hàng.

 Luôn luôn được hiển thị ở trang chi tiết của tất cả các tin đăng khác.

 Có ngày đăng tin luôn được cập nhật là ngày hiện tại và luôn đi kèm với chữ VIP Tin 

VIP sẽ được gửi email định kỳ đến tất cả các thành viên của nhadat24h.net.

Tất cả những đặc tính trên của tin VIP giúp nó có điều kiện để nhiều người đọc được 

tin đăng của thành viên hơn và từ đó tăng hiệu quả đăng tin của thành viên chỉ với một 

khoản chi phí rất nhỏ. 

Chi phí khi đăng tin V.I.P

Chỉ với chi phí 100.000 VNĐ/Tin/Ngày là thành viên có thể đăng được tin VIP. Nếu 

số lượng tin đăng của thành viên nhiều hoặc đăng với thời gian lớn hơn 3 tháng thành 

viên sẽ được chúng tôi giảm giá. Thời gian đăng tối thiểu cho 1 tin VIP là 10 ngày. 

Hình thức thanh toán



Thành viên có thể thanh toán với chúng tôi theo hai hình thức là thanh toán thẻ và 

thanh toán trực tiếp. 

- Thanh toán trực tiếp : Thanh toán tại địa chỉ : Nhà 100 ngõ 168 Nguyên Hồng - Đống 

Đa - Hà Nội. Hoặc gọi 0987.281.636 gặp A.Công. 

- Thanh toán thẻ ATM - VietComBank : Thông tin thẻ

+ Số tài khoản (A/c No) : 0021001638762

+ Họ tên : ĐOÀN VĂN CÔNG. 

Sau khi chuyển tiền xong thành viên liên hệ với chúng tôi hoặc gọi điện theo số 0987281636 

để thông báo đã chuyển tiền cho chúng tôi. Sau khi xác nhận là thành viên đã chuyển tiền 

chúng tôi sẽ kích hoạt thuộc tính VIP cho tin đăng của thành viên. 

3. Các hành vi nghiêm cấm.

Dưới đây là một phần danh sách các hành vi bị nghiêm cấm trên và trong quá trình sử 

dụng website: 

- Gửi lên những Thông tin được hiểu là gây kích động cộng đồng trực tuyến, như là các 

nội dung phân biệt chủng tộc, mù quáng, hận thù hoặc bất kì xâm hại hữu hình nào đối 

với bất kì cá nhân hay nhóm nào.

- Tham gia vào các hoạt động hoặc gửi lên các Thông tin có thể xâm hại đến những cá 

nhân.

- Tham gia vào các hoạt động hoặc gửi lên các Thông tin quấy rối hoặc có hành vi quậy 

phá người khác.

- Tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc phát tán “thư rác” hoặc gửi một số 

lượng lớn thư điện tử không được yêu cầu hoặc “spam” các thành viên và người sử 

dụng khác.

- Tham gia vào các hoạt động, gửi lên các Thông tin hay phát tán những tin tức gian lận, 

sai trái, gây hiểu nhầm, hoặc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động lăng mạ, đe dọa, 

khiêu dâm, phỉ bảng hoặc bôi nhọ các thành viên khác.

- Gửi lên các Thông tin có chứa những trang hoặc hình ảnh bị hạn chế, bảo vệ bởi mật 

khẩu ẩn

- Gửi lên các Thông tin có nội dung khiêu dâm hoặc trực tiếp đề cập đến các vấn đề tình 

dục.

- Gửi lên các thông tin cung cấp các tài liệu hướng dẫn về các hành vi bất hợp pháp như 

là mua hay bán các loại thuốc cấm, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc 

cung cấp và phát tán virus máy tính.

- Tham gia vào các hoạt động hoặc gửi lên các Thông tin để lộ mật khẩu, danh tánh 

hoặc thông tin vì những mục đích không có lợi cho người khác.



- Tham gia vào các hoạt động thương mại và (hoặc) kinh doanh mà không có sự ưng 

thuận của chúng tôi, như là các cuộc thi, các cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh 

doanh đa cấp.

- Sử dụng các mẫu form trên website và (hoặc) các số điện thoại miễn phí để quảng cáo 

hoặc quảng bá các sản phẩm hay dịch vụ đến những người quảng cáo trên 

Metvuong.com hoặc gạ gẫm những người quảng cáo trên Nhadat24h.net dưới bất kì 

hình thức nào.

- Sử dụng các loại robot, nhện máy hoặc bất kì thiết bị tự động nào, hoặc tự tay theo dõi 

và thu thập thông tin và các trang hiển thị trên website cho bất kì mục đích tái sử dụng 

mà không được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

- Sử dụng bất kì thiết bị, phần mềm hay tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm 

phạm đến hoạt động của website.

- Dịch mã ngược, tái cấu trúc, tách rời hoặc bất kì động cơ nào nhằm mục đích chiếm 

đoạt mã nguồn Phần Mềm.

- Thực hiện bất kì hành vi nào có biểu hiện không rõ ràng hoặc ít nhiều ảnh hưởng đến 

cơ sở hạ tầng phần mềm cũng như phần cứng của Nhadat24h.net.

4.   Quyền hạn của của Nhadat24h.net.

 Nhadat24h.net sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao vặt của khách hàng nếu như tin 

đăng rao vặt vi phạm quy chế đăng tin.

 Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Nhadat24h.net 

chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý. 

 Nhadat24h.net giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang 

web này mà không cần báo trước. 

 Nhadat24h.net không giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng , cũng như không giải 

quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về tin đăng.

 Chúng tôi có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định này mà 

không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước.

5.   Ngưng sử dụng Dịch vụ.

Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng trong sự xem xét của Nhadat24h.net (và không cần 

phải báo trước), bạn có thể bị tạm ngừng hoặc cắt đứt quyền tham gia vào website, và 

Nhadat24h.net có thể phục hồi hay xóa bất kì thông tin nào, nếu Nhadat24h.net tin 

rằng việc bạn sử dụng website và (hoặc) các thông tin bạn cung cấp 

a) Vi phạm:

(i) Các Điều khoản sử dụng Dịch vụ,

(ii) Các quyền của Nhadat24h.net, các đối tác, người đăng kí, hoặc những người sử dụng 

khác.



(iii) Bất kì luật lệ nào, hoặc là các hành động được xem là không thích hợp 

hoặc có thể bị phản đối.

b) Cấu thành các hoạt động có biểu hiện gian lận dưới mọi hình thức. 

III – BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN – BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI SỬ DỤNG.

1. Cảnh báo khi sử dụng:

Nhadat24h.net tổ chức trang web như là một dịch vụ giới thiệu và tìm kiếm trực tuyến cho 

những người tìm kiếm bất động sản. Chúng tôi mong muốn cung cấp một cầu nối để các bên 

mua bán, thuê và cho thuê bất động sản có thể một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua đó 

mong muốn mang lại sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ của nhadat24h.net. 

Tuy nhiên, do đặt thù của việc thương mại điện tử nói chung và thương mại điện tử của ngành 

bất động sản nói riêng. Nên có những lỗi sau đây (nếu có) trên nhadat24h.net sẽ nằm ngoài 

phần trách nhiệm và khả năng đảm bảo của chúng tôi.

2. Sự chính xác của thông tin rao mua/ bán/ thuê/ cho thuê và các thông tin khác liên 

quan đến bất động sản.

 Do thị trường bất động sản rất phong phú và đa dạng, chúng tôi, cũng giống như các 

phương tiên thông tin khác như báo chí, không thể bảo đảm hoàn toàn tính chính xác 

của các thông tin, cũng như mô tả của các loại tin đăng trên nhadat24h.net. Hơn nữa, 

người rao bán, rao mua, rao thuê, rao cho thuê có thể chủ quan khi mô tả sản phẩm của 

họ.   

 Bởi vậy, chúng tôi xin khuyến nghị khách hàng hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ trước 

khi đưa đến quyết định của mình. Hy vọng rằng www.nhadat24h.netsẽ đem đến cho 

người sử dụng những thông tin tốt nhất có thể. 

3. Quy định về quyền riêng tư

Khách viếng thăm:

Bạn không bị yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân khi viếng thăm trang web 

nhadat24h.net. Chúng tôi chỉ thu thập sử dụng các thông tin thông thường của khách 

viếng thăm mà không phải là thông tin nhận dạng cá nhân, ví dụ như địa chỉ IP nơi 

máy bạn sử dụng. 

Đăng ký, sử dụng dịch vụ và gửi thông tin từ trang web: 

Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để có thể sử dụng các dịch vụ chính trên 

trang web, các thông tin này sẽ được hiển thị rõ ràng trên web để bạn có thể hoàn 

thành nó. 

Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trên www.Nhadat24h.net

Thông tin cá nhân của người sử dụng là một trong những tài sản quan trọng nhất đối 

với chúng tôi. Nó được bảo mật trong trung tâm dữ liệu của chúng tôi và chỉ được truy 

cập khi cần kiểm tra nhận dạng thông tin cá nhân để thực thi chính sách về quyền riêng 

tư này.



Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của thành viên cũng như 

thông tin cá nhân, hoặc thông tin về việc sử dụng website Nhadat24h.net của người sử 

dụng (chẳng hạn các khu vực người sử dụng ghé thăm, hay các dịch vụ mà người sử 

dụng truy cập), trừ trường hợp sau đây.

Được sự đồng ý của người sử dụng cho việc chia sẻ thông tin với bên thứ ba. 

Đơn vị thứ ba là những nhà cung ứng dịch vụ được chúng tôi thuê triển khai dịch vụ, 

như: dịch vụ máy chủ, phát triển web, các hình thức thanh toán và dịch vụ khách hàng. 

Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của người sử dụng khi 

cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ 

bên thứ ba nào khác.

Khi cơ quan chính phủ có yêu cầu. Cụ thể trong các trường hợp sau: (a) bảo vệ các 

quyền hay tài sản của Nhadat24h.net hoặc các công ty đối tác; (b) ngăn chặn tội phạm 

hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (c) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử 

dụng hay công chúng.

4. Hỗ trợ khách hàng.

Hỗ trợ 1: Mr Đoàn Công Mobile: 0987.281.636 

Hỗ trợ 2: Mr Đăng Tùng Mobile: 0915.668.186

Trợ giúp Online:

 Tư vấn pháp lý sàn: Mr Ngọc Quỳnh 0903285575

 Tư vấn mua bán Đà Nẵng: Mr Lê Trường 0988007001

 Hỗ trợ đăng tin: Ms Oanh  04.224001 Ms Vân    04.22400123

Fax: 04.62661512 

Email: ceo@nhadat24h.net

VI – GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ 

THUẬT CỦA SÀN GIAO DỊCH.

Lỗi nhập dữ liệu :Chúng tôi luôn kiểm tra kép các nội dung nhập liệu. Tuy vậy thông tin trên 

nhadat24h.net được nhập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không thể bảo đảm sự chính 

xác do lỗi nhập liệu. Ngoài ra, chúng tôi cam kết:

- Sàn giao dịch thương mại điện tử Nhadat24h.net cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn 

định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của 

Nhadat24h.net, Nhadat24h.net sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi 

cho người mua hàng.

- Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các 

quy trình hướng dẫn.

- Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Nhadat24h.net cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt 

nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm 

hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các 



Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT: Mr Công   0987281636;   Mrs 

Trang 0915192042

- Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Nhadat24h.net sẽ không chịu trách nhiệm giải 

quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh 

từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

VII – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN

1. Quyền của thành viên

a) Khi đăng ký trở thành thành viên của Nhadat24h.net và được Nhadat24h.net đồng ý, 

thành viên sẽ được quyền khởi tạo một tải khoản online để tiến hành đăng tin về thuê, 

cho thuê, mua bán bất động sản trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.

b) Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các 

dịch vụ, đăng tin và dịch vụ khác của mình trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.

c) Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net hướng dẫn sử 

dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng tải khoản, tiến hành 

đăng tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.

d) Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch điện tử 

Nhadat24h.net hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch điện tử 

Nhadat24h.net. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch 

điện tử Nhadat24h.net hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

e) Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net trong 

quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho 

Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.

2. Nghĩa vụ của thành viên

a) Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng 

dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách 

nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net về những hành vi 

sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của 

mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

b) Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net

và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net là chính xác và 

hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch điện tử 

Nhadat24h.net là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

c) Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và 

các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao 

dịch điện tử Nhadat24h.net.

d) Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch điện tử 

Nhadat24h.net vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm 

rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, 



cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net hay sử dụng 

dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, 

chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp 

vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

e) Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, 

cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử 

Nhadat24h.net cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao 

dịch điện tử Nhadat24h.net trong bản Quy chế này.

f) Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch điện tử 

Nhadat24h.net dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng 

cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ 

biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.

VIII – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1. Quyền của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net

a) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những 

thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà 

Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net nêu ra.

b) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp 

dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên 

Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.

c) Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao 

dịch điện tử Nhadat24h.net không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm 

pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net

có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

d) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử 

dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong 

thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế 

của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt 

động kinh doanh trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.

e) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ 

và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao 

dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net liên tục trong ba 

(03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch 

vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch điện tử 

Nhadat24h.net.

f) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và 

quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net phát hiện 

thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp 

thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net trách 



nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất 

đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net, hoạt 

động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

g) Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các 

chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm 

dứt.

h) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung 

trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net theo các quy dịnh 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 Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net. Nghiêm cấm mọi hành 

vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

i) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ 

và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu 

cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net và sẽ báo trước 

cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net

a) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao 

gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng 

và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao 

dịch điện tử Nhadat24h.net trong điều kiện và phạm vi cho phép.

b) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác 

trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc đăng 

tin của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch điện tử 

Nhadat24h.net.

c) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các 

kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản 

pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin 

tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.

d) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn 

giao dịch điện tử Nhadat24h.net ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện 

cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thành viên hàng và 

phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch điện tử 

Nhadat24h.net.

e) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và 

điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch điện tử 

Nhadat24h.net và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, 

hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các 

quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu 

những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả 



kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net không 

phải chịu trách nhiệm liên đới.

IX – ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG.

 Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net và thành viên sẽ 

được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như 

mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm 

quyền tại Hà Nội để giải quyết

 Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net chính thức có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử 

Nhadat24h.net có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn 

giao dịch điện tử Nhadat24h.net cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực 

kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử 

dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ 

đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

X – LIÊN HỆ.

Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng 

của Nhadat24h.net:

Sàn Giao dịch Thương mại điện tử Nhadat24h.net

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nhà đất 24h

Trụ sở chính: Số 17 lô M2 khu ĐTM Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội Phone: 04.22400123 

Fax: 04.62661512   Email: ceo@nhadat24h.net

Website: http://www.nhadat24h.net

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ NHÀ 

ĐẤT 24H

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN VĂN CÔNG



QUY CHẾ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

NHADAT24H.NET

Nhadat24h.net tổ chức trang web như là một dịch vụ giới thiệu và tìm kiếm trực tuyến cho những người tìm kiếm bất động sản. Chúng tôi mong muốn cung cấp một cầu nối để các bên mua bán, thuê và cho thuê bất động sản có thể một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua đó mong muốn mang lại sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ của nhadat24h.net. 


Nhadat24h.net được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin trực tuyến về bất động sản hoặc có nhu cầu mua bán,thuê, cho thuê hay có các hoạt động khác liên quan đến bất động sản.

Mục tiêu mà Nhadat24h.net hướng tới là sẽ trở thành thương hiệu tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử nói chung và thị trường kinh doanh bất động sản nói riêng, là cầu nối thương mại giữa người bán và người mua, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Đặc biệt với Nhadat24h.net, người tiêu dùng có thể có được nhiều thông tin tin cậy cũng như có những giao dịch bất động sản hấp dẫn đem lại lợi nhuận cao nhờ những tin tức và sự trợ giúp của nhadat24h.

I – NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NHADAT24H.NET.

a) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nhà đất 24h làm chủ sở hữu. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net là các thương nhân có hoạt động thương mại hợp pháp, được Nhadat24h.net chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net và các bên liên quan cung cấp. 

b) Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Nhadat24h.net tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán thuê, cho thuê bất động sản thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.


c) Các thông tin về các bất động sản được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Nhadat24h.net phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật


d) Hoạt động mua bán, trao đổi thông tin bất động sản qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Nhadat24h.net phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

II – QUY TRÌNH GIAO DỊCH.

1. Quy định về việc đăng tin.


Để thuận lợi cho việc duyệt tin của Nhadat24h.net, cũng như để giúp tin đăng của người sử dụng được hiển thị trên web trong thời gian sớm nhất, khách hàng khi đăng tin xin lưu ý những điểm sau: 


· KHÔNG đăng một lúc nhiều tin với cùng nội dung giống nhau


· KHÔNG đăng tin có nội dung giống tin đang còn hiệu lực trên website


· Điền thông tin càng đầy đủ càng tốt (những tin đăng đầy đủ sẽ được người xem dễ tìm kiếm hơn)


· KHÔNG bỏ trống phần mô tả. Những tin có phần mô tả bị bỏ trống sẽ KHÔNG được hiển thị lên website


· Nhập thông tin chính xác bằng chữ tiếng Việt có dấu, chuẩn Unicode. Những tin không dấu sẽ KHÔNG được hiển thị lên website


· Nên đăng cả ảnh chụp bất động sản lên trang web, kích thước ảnh: 460 x 500 pixels, định dạng .jpg, .gif

Chúng tôi có toàn quyền không đăng những tin không hợp quy định của pháp luật Việt Nam, những tin có dấu hiệu thiếu trung thực làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty và quyền lợi của khách hàng mà không cần thông báo trước


1. Các hình thức tin 


· Tin rao bán bất động sản


· Tin rao cho thuê bất động sản


· Tin cần mua bất động sản


· Tin cần thuê bất động sản


2. Loại tin: 


· Tin rao vặt bình thường: Miễn phí đăng tin.


· Tin rao vặt dạng VIP: Có thu phí.


2. Tin VIP.


Tin rao vặt dạng VIP có những đặc điểm được ưu tiên so với tin thường như sau:


· Luôn luôn được hiển thị ở trang chủ.

· Luôn luôn hiển thị ở top những tin đăng mới nhất.

· Luôn luôn đứng đầu trong các danh sách kết quả tìm kiếm của khách hàng.

· Luôn luôn được hiển thị ở trang chi tiết của tất cả các tin đăng khác.

· Có ngày đăng tin luôn được cập nhật là ngày hiện tại và luôn đi kèm với chữ VIP Tin VIP sẽ được gửi email định kỳ đến tất cả các thành viên của nhadat24h.net.

Tất cả những đặc tính trên của tin VIP giúp nó có điều kiện để nhiều người đọc được tin đăng của thành viên hơn và từ đó tăng hiệu quả đăng tin của thành viên chỉ với một khoản chi phí rất nhỏ. 


Chi phí khi đăng tin V.I.P

Chỉ với chi phí 100.000 VNĐ/Tin/Ngày là thành viên có thể đăng được tin VIP. Nếu số lượng tin đăng của thành viên nhiều hoặc đăng với thời gian lớn hơn 3 tháng thành viên sẽ được chúng tôi giảm giá. Thời gian đăng tối thiểu cho 1 tin VIP là 10 ngày. 


Hình thức thanh toán


Thành viên có thể thanh toán với chúng tôi theo hai hình thức là thanh toán thẻ và thanh toán trực tiếp. 

- Thanh toán trực tiếp : Thanh toán tại địa chỉ : Nhà 100 ngõ 168 Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội. Hoặc gọi 0987.281.636 gặp A.Công. 

- Thanh toán thẻ ATM - VietComBank : Thông tin thẻ

+ Số tài khoản (A/c No) : 0021001638762


+ Họ tên : ĐOÀN VĂN CÔNG. 


Sau khi chuyển tiền xong thành viên liên hệ với chúng tôi hoặc gọi điện theo số 0987281636 để thông báo đã chuyển tiền cho chúng tôi. Sau khi xác nhận là thành viên đã chuyển tiền chúng tôi sẽ kích hoạt thuộc tính VIP cho tin đăng của thành viên. 


3.
Các hành vi nghiêm cấm.

Dưới đây là một phần danh sách các hành vi bị nghiêm cấm trên và trong quá trình sử dụng website: 


· Gửi lên những Thông tin được hiểu là gây kích động cộng đồng trực tuyến, như là các nội dung phân biệt chủng tộc, mù quáng, hận thù hoặc bất kì xâm hại hữu hình nào đối với bất kì cá nhân hay nhóm nào.


· Tham gia vào các hoạt động hoặc gửi lên các Thông tin có thể xâm hại đến những cá nhân.


· Tham gia vào các hoạt động hoặc gửi lên các Thông tin quấy rối hoặc có hành vi quậy phá người khác.


· Tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc phát tán “thư rác” hoặc gửi một số lượng lớn thư điện tử không được yêu cầu hoặc “spam” các thành viên và người sử dụng khác.


· Tham gia vào các hoạt động, gửi lên các Thông tin hay phát tán những tin tức gian lận, sai trái, gây hiểu nhầm, hoặc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động lăng mạ, đe dọa, khiêu dâm, phỉ bảng hoặc bôi nhọ các thành viên khác.


· Gửi lên các Thông tin có chứa những trang hoặc hình ảnh bị hạn chế, bảo vệ bởi mật khẩu ẩn


· Gửi lên các Thông tin có nội dung khiêu dâm hoặc trực tiếp đề cập đến các vấn đề tình dục.


· Gửi lên các thông tin cung cấp các tài liệu hướng dẫn về các hành vi bất hợp pháp như là mua hay bán các loại thuốc cấm, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc cung cấp và phát tán virus máy tính.


· Tham gia vào các hoạt động hoặc gửi lên các Thông tin để lộ mật khẩu, danh tánh hoặc thông tin vì những mục đích không có lợi cho người khác.


· Tham gia vào các hoạt động thương mại và (hoặc) kinh doanh mà không có sự ưng thuận của chúng tôi, như là các cuộc thi, các cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.


· Sử dụng các mẫu form trên website và (hoặc) các số điện thoại miễn phí để quảng cáo hoặc quảng bá các sản phẩm hay dịch vụ đến những người quảng cáo trên Metvuong.com hoặc gạ gẫm những người quảng cáo trên Nhadat24h.net dưới bất kì hình thức nào.


· Sử dụng các loại robot, nhện máy hoặc bất kì thiết bị tự động nào, hoặc tự tay theo dõi và thu thập thông tin và các trang hiển thị trên website cho bất kì mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.


· Sử dụng bất kì thiết bị, phần mềm hay tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.


· Dịch mã ngược, tái cấu trúc, tách rời hoặc bất kì động cơ nào nhằm mục đích chiếm đoạt mã nguồn Phần Mềm.


· Thực hiện bất kì hành vi nào có biểu hiện không rõ ràng hoặc ít nhiều ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng phần mềm cũng như phần cứng của Nhadat24h.net.

4.   Quyền hạn của của Nhadat24h.net.

· Nhadat24h.net sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao vặt của khách hàng nếu như tin đăng rao vặt vi phạm quy chế đăng tin.

· Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Nhadat24h.net chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý. 


· Nhadat24h.net giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước. 


· Nhadat24h.net không giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng , cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về tin đăng.


· Chúng tôi có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định này mà không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước.


5.   Ngưng sử dụng Dịch vụ.

Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng trong sự xem xét của Nhadat24h.net (và không cần phải báo trước), bạn có thể bị tạm ngừng hoặc cắt đứt quyền tham gia vào website, và Nhadat24h.net có thể phục hồi hay xóa bất kì thông tin nào, nếu Nhadat24h.net tin rằng việc bạn sử dụng website và (hoặc) các thông tin bạn cung cấp 

a) Vi phạm:

(i) Các Điều khoản sử dụng Dịch vụ,

(ii) Các quyền của Nhadat24h.net, các đối tác, người đăng kí, hoặc những người sử dụng khác.


(iii)  Bất kì luật lệ nào, hoặc là các hành động được xem là không thích hợp hoặc có thể bị phản đối.


b) Cấu thành các hoạt động có biểu hiện gian lận dưới mọi hình thức. 

III – BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN – BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI SỬ DỤNG.

1. Cảnh báo khi sử dụng:


Nhadat24h.net tổ chức trang web như là một dịch vụ giới thiệu và tìm kiếm trực tuyến cho những người tìm kiếm bất động sản. Chúng tôi mong muốn cung cấp một cầu nối để các bên mua bán, thuê và cho thuê bất động sản có thể một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua đó mong muốn mang lại sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ của nhadat24h.net. 

Tuy nhiên, do đặt thù của việc thương mại điện tử nói chung và thương mại điện tử của ngành bất động sản nói riêng. Nên có những lỗi sau đây (nếu có) trên nhadat24h.net sẽ nằm ngoài phần trách nhiệm và khả năng đảm bảo của chúng tôi.


2. Sự chính xác của thông tin rao mua/ bán/ thuê/ cho thuê và các thông tin khác liên quan đến bất động sản.

· Do thị trường bất động sản rất phong phú và đa dạng, chúng tôi, cũng giống như các phương tiên thông tin khác như báo chí, không thể bảo đảm hoàn toàn tính chính xác của các thông tin, cũng như mô tả của các loại tin đăng trên nhadat24h.net. Hơn nữa, người rao bán, rao mua, rao thuê, rao cho thuê có thể chủ quan khi mô tả sản phẩm của họ.     


· Bởi vậy, chúng tôi xin khuyến nghị khách hàng hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi đưa đến quyết định của mình. Hy vọng rằng www.nhadat24h.netsẽ đem đến cho người sử dụng những thông tin tốt nhất có thể. 

3. Quy định về quyền riêng tư


Khách viếng thăm:


Bạn không bị yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân khi viếng thăm trang web nhadat24h.net. Chúng tôi chỉ thu thập sử dụng các thông tin thông thường của khách viếng thăm mà không phải là thông tin nhận dạng cá nhân, ví dụ như địa chỉ IP nơi máy bạn sử dụng. 


Đăng ký, sử dụng dịch vụ và gửi thông tin từ trang web: 


Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để có thể sử dụng các dịch vụ chính trên trang web, các thông tin này sẽ được hiển thị rõ ràng trên web để bạn có thể hoàn thành nó. 


Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trên www.Nhadat24h.net 

Thông tin cá nhân của người sử dụng là một trong những tài sản quan trọng nhất đối với chúng tôi. Nó được bảo mật trong trung tâm dữ liệu của chúng tôi và chỉ được truy cập khi cần kiểm tra nhận dạng thông tin cá nhân để thực thi chính sách về quyền riêng tư này.


Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của thành viên cũng như thông tin cá nhân, hoặc thông tin về việc sử dụng website Nhadat24h.net của người sử dụng (chẳng hạn các khu vực người sử dụng ghé thăm, hay các dịch vụ mà người sử dụng truy cập), trừ trường hợp sau đây.


Được sự đồng ý của người sử dụng cho việc chia sẻ thông tin với bên thứ ba. 


Đơn vị thứ ba là những nhà cung ứng dịch vụ được chúng tôi thuê triển khai dịch vụ, như: dịch vụ máy chủ, phát triển web, các hình thức thanh toán và dịch vụ khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của người sử dụng khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.


Khi cơ quan chính phủ có yêu cầu. Cụ thể trong các trường hợp sau: (a) bảo vệ các quyền hay tài sản của Nhadat24h.net hoặc các công ty đối tác; (b) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (c) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

4. Hỗ trợ khách hàng.

Hỗ trợ 1: Mr Đoàn Công Mobile: 0987.281.636 


Hỗ trợ 2: Mr Đăng Tùng Mobile: 0915.668.186

Trợ giúp Online:


· Tư vấn pháp lý sàn: Mr Ngọc Quỳnh 0903285575


· Tư vấn mua bán Đà Nẵng: Mr Lê Trường 0988007001

· Hỗ trợ đăng tin: Ms Oanh  04.224001
Ms Vân    04.22400123

Fax: 04.62661512 


Email: ceo@nhadat24h.net

VI – GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT CỦA SÀN GIAO DỊCH.

Lỗi nhập dữ liệu :Chúng tôi luôn kiểm tra kép các nội dung nhập liệu. Tuy vậy thông tin trên nhadat24h.net được nhập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không thể bảo đảm sự chính xác do lỗi nhập liệu. Ngoài ra, chúng tôi cam kết:

- Sàn giao dịch thương mại điện tử Nhadat24h.net cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Nhadat24h.net, Nhadat24h.net sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.


- Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.


- Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Nhadat24h.net cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT: Mr Công   0987281636;   Mrs Trang 0915192042

- Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Nhadat24h.net sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.


VII – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN

1. 
Quyền của thành viên

a) Khi đăng ký trở thành thành viên của Nhadat24h.net và được Nhadat24h.net đồng ý, thành viên sẽ được quyền khởi tạo một tải khoản online để tiến hành đăng tin về thuê, cho thuê, mua bán bất động sản trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.


b) Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, đăng tin và dịch vụ khác của mình trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.


c) Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng tải khoản, tiến hành đăng tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.


d) Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.


e) Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.


2. 
Nghĩa vụ của thành viên

a) Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.


b) Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.


c) Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.


d) Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.


e) Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net trong bản Quy chế này.


f) Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.


VIII – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1. 
Quyền của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net

a) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net nêu ra.


b) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.


c) Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.


d) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.


e) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.


f) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.


g) Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.


h) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net theo các quy dịnh 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 Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.


i) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.


2.  Nghĩa vụ của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net

a) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net trong điều kiện và phạm vi cho phép.


b) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc đăng tin của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.


c) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.


d) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thành viên hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net.


e) Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net không phải chịu trách nhiệm liên đới.


IX – ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG.

· Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Hà Nội để giải quyết


· Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Nhadat24h.net cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

X – LIÊN HỆ.

Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Nhadat24h.net:

Sàn Giao dịch Thương mại điện tử Nhadat24h.net

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nhà đất 24h


Trụ sở chính: Số 17 lô M2 khu ĐTM Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội Phone: 04.22400123 


Fax: 04.62661512   
Email: ceo@nhadat24h.net
Website: http://www.nhadat24h.net
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