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Dịch Vụ Nâng Cao

Băng Hình/Âm Nhạc/Đoạn Nhạc
Điện Thư/Trang Mạng/ Nhắn Tin
VZ Navigator/Định Vị Gia Đình 
Push to Talk
Di Động Băng Rộng Trả Trước

MẠNG LƯỚI 4G LTE  
LỚN NHẤT CỦA HOA KỲ
Khu Vực Phủ Sóng Dữ Liệu

THÔNG TIN BẢN ĐỒ QUAN TRỌNG:
Bản đồ này không bảo đảm vùng phủ 
sóng. Bản đồ này phản ánh mô tả dự đoán 
và ước lượng vùng phủ sóng mạng di 
động và có thể bao gồm những khu vực 
có dịch vụ hạn chế hoặc không có dịch vụ. 
Ngay cả trong vùng phủ sóng, có nhiều 
yếu tố, bao gồm khả năng của mạng lưới; 
máy móc của bạn; địa hình; và gần các cao 
ốc, tán lá, và thời tiết, có thể ảnh hưởng 
đến sự sẵn có và phẩm chất của dịch vụ. 
Những vùng phủ sóng có thể bao gồm các 
mạng lưới của những hãng cung cấp điện 
thoại khác; một vài vùng phủ sóng được 
mô tả dựa trên thông tin của họ và nguồn 
tin của công chúng, và chúng tôi không 
thể bảo đảm độ chính xác của nó. Xin xem 
verizonwireless.com/coveragelocator^ 
để biết thêm thông tin.

THÔNG TIN TRÊN MÀN HÌNH  
ĐỘNG CỦA ĐIỆN THOẠI CẦM TAY
“Extended Network” (Mạng Mở Rộng) hay 
“Roaming” (Hòa Mạng): Có thể không có 
sẵn các Tính Năng Bao Gồm và Dịch Vụ 
Tùy Chọn. 

Để biết thêm chi tiết về vùng phủ sóng 4G, 
xin ghé thăm  
verizonwireless.com/4GLTE^
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VERIZON 4G LTE,  
PHỦ SÓNG HƠN 97%  
KHU DÂN CƯ HOA KỲ.
LTE (Long Term Evolution) 
là tiêu chuẩn vàng cho ngành 
công nghệ không nối dây trên 
toàn thế giới. Verizon 4G LTE 
cho phép tăng tốc độ – nhanh 
hơn 3G lên tới 10 lần – nhờ vậy 
bạn làm việc năng suất và ứng 
đáp tốt hơn bao giờ hết. Tải 
phim xuống trong vài phút. Tải 
hình xuống trong vài giây. Ứng 
Dụng. Trò Chơi. Tin Tức. Cuộc 
sống thực tại tốt đẹp hơn. 
Để biết thêm chi tiết về vùng 
phủ sóng, xin ghé thăm   
verizonwireless.com/4GLTE^ 
Xem trang 2 để biết giá biểu 
Chương Trình The MORE 
Everything. Xem trang 4 để 
biết giá biểu Chương Trình The 
MORE Everything∞ Chỉ Dùng 
Dữ Liệu.

Vùng Phủ Sóng Dữ Liệu 4G LTE

Vùng Phủ Sóng Dữ Liệu 3G 

Vùng Phủ Sóng Dữ Liệu 1X

Vùng Phủ Sóng Dữ Liệu 3G Mở Rộng 

Vùng Phủ Sóng Dữ Liệu 1X Mở Rộng 

Không Có Vùng Phủ Sóng Dữ Liệu

Chú Dẫn Bản Đồ

  ^ Thông tin trên mạng chỉ có bằng tiếng Anh. Hiện chưa có phiên bản tiếng Việt.







DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Cho những người du lịch thế giới cần dữ liệu, Gói Dữ Liệu Toàn Cầu là lựa chọn hoàn hảo nhất.

 
Không có Gói Dữ Liệu Toàn Cầu hoặc ở những quốc gia không áp dụng Gói Dữ Liệu Toàn Cầu, bạn sẽ được tính 
theo giá Trả theo Mức Sử Dụng. Giá biểu cho Canada là $2.05/MB, cho Mễ Tây Cơ là $5.12/MB và ở các nước 
khác, giá biểu là $20.48/MB.

Cho khách du lịch quốc tế, Chương Trình Tiết Kiệm Toàn Cầu có giá giảm khi gọi điện thoại trên 
toàn thế giới.4

Bạn cũng có thể sử dụng điện thoại của mình để gửi tin nhắn khi du lịch thế giới. Biểu giá Trả 
theo Mức Sử Dụng cho nhắn tin văn bản tiêu chuẩn là 50¢/người nhận/tin nhắn gửi đi và 5¢/tin 
nhắn nhận về. Giá biểu nhắn tin đa truyền thông tương tự như khi bạn đang ở Hoa Kỳ, cộng thêm 
phí hòa mạng dữ liệu.

DỊCH VỤ TOÀN CẦU
Gọi hay nhắn tin cho gia đình ở nước ngoài? Verizon có những 
chương trình tuyệt vời cho bạn.

Khi bạn cần gọi điện hoặc nhắn tin hay trình duyệt mạng ở các 
quốc gia khác, Verizon có thể giúp.

GÓI DỮ LIỆU TOÀN CẦU

ĐỊNH MỨC DỮ LIỆU  
HÀNG THÁNG3

TRUY CẬP HÀNG THÁNG  
CHO MỖI ĐƯỜNG DÂY DỮ LIỆU THÊM VÀO

100 MB $25 $25/100 MB

 3  Định mức dữ liệu có thể được sử dụng trong 120 quốc gia trên toàn thế giới. Sử 
dụng ở các nước không được bao gồm sẽ được tính $2048/MB trên hóa đơn.

 4  Giá giảm cho mỗi phút khác nhau tùy theo địa điểm. Để có danh sách đầy đủ 
các mức giá giảm, hãy xem bảng các dịch vụ có sẵn trên verizonwireless.com/
global^

Nếu bạn sử dụng máy 3G ở địa điểm bấm 10 con số có phủ sóng CDMA, dịch vụ 
hòa mạng thoại và/hoặc dữ liệu lập tức sẽ có sẵn ở mức giá áp dụng cho các quốc 
gia đó. Ở những quốc gia khác, bạn phải thỏa mãn điều kiện Hợp Lệ Dùng Quốc Tế 
và có thể cần phải mở một thẻ SIM để dùng dịch vụ hòa mạng thoại/dữ liệu toàn 

CÔNG CỤ & LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH GIÚP BẠN LÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐI DU LỊCH
Gói Dữ Liệu Toàn Cầu có sẵn ở hơn 95% những nơi khách hàng của chúng tôi du lịch tới. 
Để biết thêm chi tiết về giá biểu và danh sách đầy đủ các quốc gia có dịch vụ dữ liệu, 
xin ghé vào verizonwireless.com/global^

Để biết xem bạn cần gì để được kết nối trong chuyến đi kế tiếp của mình, xin ghé vào 
verizonwireless.com/Tripplanner^

Nếu máy móc của bạn chưa sẵn sàng dùng Global Ready™ và bạn cần có điện thoại 
quốc tế cho một chuyến đi ngắn ngày hoặc thậm chí dài ngày ở nước ngoài, Verizon có 
các chương trình Du Lịch Quốc Tế và Cho Thuê Điện Thoại Cầm Tay. Để tìm hiểu thêm, 
xin liên lạc với Chuyên Gia Dịch Vụ Quốc Tế của chúng tôi tại số 1.800.711.8300.

cầu. Để xem danh sách các quốc gia và giá biểu cho các dịch vụ như thoại và nhắn 
tin, hãy ghé vào verizonwireless.com/global^

Vùng phủ sóng ở các quốc gia khác được cung cấp bởi các đối tác đệ tam nhân của 
Verizon Wireless. Những thay đổi trong hệ thống trong tương lai của các đối tác của 
chúng tôi ở những quốc gia này có thể có nghĩa rằng bạn phải có máy Global Ready 
mới có thể thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn hoặc sử dụng dịch vụ dữ liệu. Bao gồm 
Puerto Rico và Virgin Islands của Hoa Kỳ trong Vùng Phủ Sóng Dữ Liệu 3G. Áp 
dụng biểu giá tiêu chuẩn.

Với Chương Trình Tiết Kiệm Quốc Tế, bạn sẽ có giá thấp từ vùng phủ sóng nội địa. 

GỌI QUỐC TẾ (Từ Hoa Kỳ)1

TRUY CẬP HÀNG THÁNG MỖI TRƯƠNG MỤC SỐ PHÚT GỌI VIỄN LIÊN DÙNG CHUNG

$20 1,000

GỌI CANADA & MỄ TÂY CƠ (Từ Hoa Kỳ)

TRUY CẬP HÀNG THÁNG MỖI TRƯƠNG MỤC SỐ PHÚT GỌI VIỄN LIÊN DÙNG CHUNG

$10 1,000

CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM QUỐC TẾ

TRUY CẬP HÀNG THÁNG MỖI ĐƯỜNG DÂY GIÁ THẤP ĐẾN

$5 1¢ mỗi phút cộng thêm phí sử dụng 

Cần Đủ Tiêu Chuẩn Gọi Quốc Tế. Giá gọi viễn liên quốc tế là 10¢ mỗi phút.

Nếu bạn bè và người thân của bạn ở rải rác khắp nơi trên thế giới, thêm Gọi Quốc Tế vào Chương 
Trình The MORE Everything của bạn. Nếu họ ở gần hơn, chọn Gọi Canada & Mễ Tây Cơ và trả 
bớt đi $10 mỗi tháng.

Nếu bạn không thường xuyên gọi quốc tế, giá biểu gọi quốc tế tiêu chuẩn bắt đầu ở mức thấp 
đến 49¢ mỗi phút.2 Hoặc, tiết kiệm phí gọi điện và nhắn tin: Nhắn Tin Quốc Tế được bao gồm 
trong Chương Trình The MORE Everything. 
Đã có biểu giá Nhắn Tin Quốc Tế Trả theo Mức Sử Dụng cho các tin nhắn văn bản và đa truyền 
thông. Giá gửi tin nhắn văn bản là 25¢/người nhận/tin nhắn. Giá gửi tin nhắn đa truyền thông là 
50¢/người nhận/tin nhắn. Biểu giá nhận tin nhắn văn bản tùy theo chương trình nhắn tin của bạn.

 1 Ngoại trừ một số địa điểm.
 2  Giá biểu khác nhau tùy theo nơi nhắn tin.  

Xin ghé vào verizonwireless.com/global^  
để có danh sách đầy đủ các địa điểm và biểu giá.

 ^  Thông tin trên mạng chỉ có bằng tiếng Anh.  
Hiện chưa có phiên bản tiếng Việt.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM TOÀN CẦU

TRUY CẬP HÀNG THÁNG CHO MỖI ĐƯỜNG DÂY BIỂU GIÁ THẤP ĐẾN

$499 89¢ mỗi phút.2 
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MexicoMễ Tây Cơ

THÔNG TIN BẢN ĐỒ QUAN TRỌNG:
Bản đồ này không đảm bảo về vùng phủ sóng. 
Bản đồ này mô tả vùng phủ sóng không dây được 
dự đoán hoặc ước tính và có thể bao gồm các vùng 
bị hạn chế hoặc không có dịch vụ. Ngay cả trong 
vùng phủ sóng, do nhiều yếu tố, như dung lượng 
mạng; máy, địa hình, gần các công trình, tán lá và 
thời tiết, có thể ảnh hưởng đến khả năng và chất 
lượng dịch vụ. Các vùng phủ sóng có thể bao gồm 
cả các mạng của hãng khác; một số vùng phủ sóng 
được mô tả dựa trên thông tin và các nguồn công 
cộng của họ và chúng tôi không thể bảo đảm cho 
tính chính xác của mạng. Xin ghé vào 
verizonwireless.com/coveragelocator^ để biết 
thêm thông tin.

THÔNG TIN TRÊN MÀN HÌNH ĐỘNG CỦA 
ĐIỆN THOẠI CẦM TAY
“Extended Network” (Mạng Mở Rộng) hay “Roaming” 
(Hòa Mạng): Có thể không có sẵn các Tính Năng Bao 
Gồm và Dịch Vụ Tùy Chọn.

  ^ Thông tin trên mạng chỉ có bằng tiếng Anh. Hiện chưa có phiên bản tiếng Việt.

ĐỂ NGHE TIẾNG BẠN ĐƯỢC RÕ  HƠN
 Vùng Phủ Sóng Thoại

Chú Dẫn Bản Đồ

 MORE Everything & Giá 
Biểu và Vùng Phủ Sóng 
Nationwide

Giá Biểu và Vùng Phủ 
Sóng Chương Trình 
Trả Trước của Verizon 
Wireless

 Giá Biểu và Vùng Phủ 
Sóng Hòa Mạng Trả Trước

 Giá Biểu và Vùng Phủ 
Sóng Canada

 Giá Biểu và Vùng Phủ 
Sóng Mễ Tây Cơ

 Không có Vùng Phủ Sóng
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GIÁ BIỂU NHẮN TIN CHO MỖI LẦN SỬ DỤNG  
CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CÓ NHẮN TIN 
KHÔNG GIỚI HẠN

GIÁ BIỂU

Văn Bản 
20¢ cho mỗi tin nhắn gửi đi (mỗi người nhận) 
hoặc nhận về (bao gồm cả Canada, Mễ Tây 
Cơ, Puerto Rico và Virgin Islands ở Hoa Kỳ)

Tin Nhắn Đa Phương Tiện bao gồm tin nhắn hình, 
video, âm thanh, vị trí, nhóm và liên lạc.

25¢ cho mỗi tin nhắn đa phương tiện gửi đi 
(mỗi người nhận) hoặc nhận về (bao gồm  

cả Canada, Mễ Tây Cơ, Puerto Rico và  
Virgin Islands ở Hoa Kỳ)

 VERIZON MESSAGES

Luôn được kết nối nhờ Verizon Messages. Bạn có thể 
gửi và nhận tin nhắn Wi-Fi trên smartphone, tablet, 
PC, Mac và trình duyệt trang mạng. Thể hiện cá tính 
của bạn bằng emojis, mẩu tin nhắn bằng tiếng nói, 
hình ảnh và videos! Bạn có thể cho biết hiện tại bạn 
đang ở đâu, đặt chế độ trả lời tự động và còn nhiều 
nữa. Tải xuống miễn phí và hãy bắt đầu!

Không mất thêm cước phí

PUSH TO TALK

Khi thêm gọi Push to Talk và Push to Talk Plus 
vào chương trình cho điện thoại căn bản hay 
smartphone tương ứng. Có thể áp dụng biểu  
giá dữ liệu.1

$5/tháng

BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ KIỂM SOÁT GIA ĐÌNH

Verizon FamilyBase2 $499/tháng cho mỗi trương mục

Định Vị Gia Đình $999/tháng cho mỗi thiết bị có thể định vị

Lọc Nội Dung và Chặn Cuộc Gọi,  
Tin Nhắn & Dịch Vụ không phải trả thêm cước phí

HIỂN THỊ TÊN

Tên Người Gọi $299/tháng

Tên Người Dùng Chung không mất thêm chi phí

TÍNH NĂNG CUỘC GỌI

Số Điện Thoại Người Gọi, Cuộc Gọi Chờ, Gọi 3 Chiều, 
Chuyển Tiếp Cuộc Gọi, Chuyển Tiếp Cuộc Gọi Khi Không 
Có Người Trả Lời/Máy Bận, hòa mạng nội địa và viễn liên

không mất thêm chi phí

NHẠC GIÁ BIỂU

Nhạc Chuông $299/Nhạc Chuông

Nhạc Chờ
$199/Nhạc Chờ/năm  

(cộng 99¢/tháng dịch vụ thuê bao)

VZ NAVIGATOR® (KHÔNG PHẢI MỌI GIÁ CẢ TÙY CHỌN ĐỀU CÓ SẴN TRÊN MỌI MÁY MÓC.)

Dịch Vụ Hàng Tháng
$999/đường dây (điện thoại căn bản) 

hoặc
 $499/đường dây (smartphones)

Dịch Vụ Hàng Ngày (dùng được cho 24 giờ) 99¢/đường dây 

Bản Đồ (có sẵn trên một số điện thoại) không tính lệ phí thuê bao  
(phí dữ liệu được tính theo chương trình)

THƯ THOẠI

Thư Thoại Căn Bản không phải trả thêm cước phí

Thư Thoại Hình3 
(Quản lý thư thoại trên màn hình, ngay lập 
tức)

$299/tháng

HỖ TRỢ TRÊN ĐƯỜNG CỦA VERIZON4

Dịch Vụ Hàng Tháng $3/đường dây 

Trả theo Mức Sử Dụng $6995 bằng thẻ tín dụng vào lúc gửi xe tới giúp đỡ

HÓA ĐƠN CHI TIẾT

Hóa Đơn Chi Tiết được In Ra
$199/mỗi tháng cho mỗi đường dây 

hoặc có sẵn miễn phí qua My Verizon

THÔNG TIN

411 Search5 $199 cho mỗi cuộc gọi

VERIZON CLOUD6

5 GB cho khách hàng cài đặt ứng dụng 
Verizon Cloud cho smartphone7 không tính thêm phí

25 GB
$299/tháng cho mỗi đường dây

Bao gồm cho các khách hàng Chương Trình 
 The MORE Everything mà không tính thêm phí8

75 GB $599/tháng cho mỗi đường dây

125 GB $999/tháng cho mỗi đường dây

Có tính cước phí Tin Nhắn Văn Bản và đa phương tiện trên hóa đơn khi nhận về, 
dù bạn có mở những tin nhắn này hay không
Dữ liệu sử dụng áp dụng cho Nhạc, VZ Navigator, Verizon Cloud, Định Vị Gia Đình, 
Thư Thoại Hình và Điện Thư Di Động, và sẽ được tính trên hóa đơn theo gói dữ liệu 
của bạn.

1 Việc sử dụng dữ liệu sẽ được tính vào Push to Talk Plus và sẽ được tính trên hóa 
đơn theo chương trình dữ liệu của bạn (Mức sử dụng có thể khác nhau; trung 
bình khoảng 125MB/mỗi tháng). Không có sẵn với các Chương Trình Canada  
hay Mexico.

 2 Tùy theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, có thể xem tại  
verizonwireless.com/terms/products/usage_controls.html^

3 Thư Thoại Hình là dịch vụ lưu lại mật mã và tin nhắn Thư Thoại vào máy. Bất kỳ ai 
dùng máy cũng có thể xem những tin nhắn này.

CHƯƠNG TRÌNH NHẮN TIN NATIONWIDE 
Chương trình được soạn đặc biệt cho người điếc hoặc lãng tai bao gồm Nhắn Tin Không  
Giới Hạn tới bất cứ ai trên bất cứ mạng lưới nào tại Hoa Kỳ, bắt đầu với $3499 mỗi tháng.  
Ghé thăm verizonwireless.com/accessibility^

GIÁ BIỂU DỊCH VỤ TÙY CHỌN

^ Thông tin trên mạng chỉ có bằng tiếng Anh. Hiện chưa có phiên bản tiếng Việt.

 4  Vùng phủ sóng có hiệu lực 48 giờ sau khi ghi danh vào chương trình.
 5  Giá biểu và các tính năng khác nhau khi đang ở trong Mạng Lưới Mở Rộng hoặc Hòa 

Mạng.
 6  Theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, có thể xem tại verizonwireless.com/

support/terms/products/cloud.html^

 7  Cần có máy Android có thế kết nối Verizon Cloud hoặc iOS. Các khách hàng không cài đặt 
Verizon Cloud cho smartphone sẽ chỉ nhận 1.2 GB mà không tính thêm phí.

 8 Các khách hàng không tham gia Chương Trình The MORE Everything sẽ phải trả $299/ 
  tháng cho mỗi đường dây. 
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năng này (“Vùng Phủ Sóng” của bạn), và cước phí 
hàng tháng và cước phí trả khi dùng phần ấn định. 
Bạn cũng có thể thuê bao nhiều Dịch Vụ Tùy Chọn,  
như các gói dữ liệu cộng thêm. Chương Trình và bất 
cứ Dịch Vụ Tùy Chọn Nào mà bạn chọn là Dịch Vụ 
của bạn. Có thể tìm hiểu về điều khoản và điều kiện 
của Dịch Vụ của bạn trong các tập quảng cáo sẵn có 
khi bạn mở đường dây, hoặc trên mạng điện toán tại 
verizonwireless.com^

TÔI CHẤP NHẬN HỢP ĐỒNG NÀY NHƯ THẾ NÀO? 
 Bạn chấp nhận hợp đồng này bằng cách:
•   Đồng ý bằng văn bản, qua điện thư, qua điện thoại, 

hoặc đến trực tiếp;
•   Mở một gói hàng nói rằng bạn đang chấp nhận khi 

mở nó; hoặc
•   Mở Đường Dây Dịch Vụ của mình.

 Khi bạn chấp nhận, bạn cho rằng bạn từ 18 tuổi trở 
lên và hợp pháp để chấp nhận hợp đồng. Nếu bạn 
chấp nhận cho một tổ chức, bạn cho rằng bạn được 
ủy quyền ký hợp đồng cho tổ chức đó, và trong hoàn 

HỢP ĐỒNG KHÁCH HÀNG  
VERIZON WIRELESS CỦA TÔI 
 Cảm ơn bạn đã chọn Verizon Wireless. Trong Hợp 
Đồng Khách Hàng này, bạn sẽ tìm thấy thông tin 
quan trọng về Dịch Vụ, bao gồm khả năng của 
chúng tôi để thay đổi Dịch Vụ của bạn hoặc điều 
khoản của hợp đồng này, nghĩa vụ pháp lý của 
chúng tôi nếu mọi thứ không xảy ra như đã định, 
và cách phải giải quyết bất kỳ tranh chấp nào giữa 
chúng ta qua phân xử của trọng tài hoặc tòa đòi 
bồi thường nhỏ. Nếu bạn ghi danh sử dụng Dịch Vụ 
trong thời hạn hợp đồng tối thiểu, bạn cũng sẽ tìm 
thấy thông tin về điều khoản của hợp đồng đó và 
điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hủy một đường dây Dịch 
Vụ trước thời hạn hay không trả hóa đơn đúng hạn, 
kể cả khả năng có Lệ Phí chấm dứt sớm mà bạn có 
thể mắc nợ Verizon Wireless. 

DỊCH VỤ CỦA TÔI  
 Điều khoản và điều kiện dịch vụ của bạn trở thành 
một phần của hợp đồng này. Chương Trình của bạn 
bao gồm các phần ấn định và tính năng dịch vụ hàng 
tháng, nơi bạn có thể dùng phần ấn định và tính 

cảnh quy định, “bạn” có nghĩa là tổ chức. Khi chấp 
nhận, bạn đang đồng ý với mọi điều khoản của Hợp 
Đồng này cho dù bạn có đọc hợp đồng hay không.

 Nếu bạn chấp nhận, bạn có thể bỏ một đường dây 
Dịch Vụ trong vòng 14 ngày sau khi chấp nhận Hợp 
Đồng này mà không phải trả Lệ Phí chấm dứt sớm 
miễn là bạn trả lại bất cứ máy móc nào bạn đã mua 
của chúng tôi hoặc đại lý được ủy quyền của chúng 
tôi theo giá giảm liên quan đến việc chấp nhận 
Hợp Đồng này, trong thời hạn trả lại hàng được 
áp dụng, nhưng bạn sẽ vẫn phải trả cho Dịch Vụ 
của bạn đến ngày đó. Nếu bạn đăng ký Dịch Vụ Trả 
Trước, bạn sẽ không được hoàn lại tiền sau 14 ngày 
hoặc nếu bạn đã kích hoạt trương mục của mình. 
Bạn sẽ không được hoàn trả lệ phí kích hoạt trừ khi 
bạn hủy bỏ trong vòng ba ngày sau khi chấp nhận.

 Nếu bạn thay đổi máy móc hoặc chấp nhận một 
chương trình khuyến mại Dịch Vụ, bạn có thể được 
yêu cầu phải đổi Chương Trình của bạn sang một 
chương trình khác mà chúng tôi đang có vào lúc đó.

SỰ RIÊNG TƯ CỦA TÔI 
 Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn. Chúng 
tôi thu thập một số thông tin thông qua mối quan 
hệ của chúng tôi với bạn, như thông tin về số lượng, 
cấu hình kỹ thuật, loại, nơi gọi đến và lượng dịch vụ 
viễn thông bạn sử dụng của chúng tôi. Bạn có thể 
tìm hiểu về cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ và bảo 
vệ thông tin chúng tôi thu thập về bạn trong Chính 
Sách Bảo Vệ sự Riêng Tư, có tại verizon.com/privacy^. 
Khi ký Hợp Đồng này, bạn đã đồng ý với việc thu 
thập dữ liệu của chúng tôi, các thông lệ sử dụng và 
chia sẻ thông tin được mô tả trong Chính Sách Bảo 
Vệ sự Riêng Tư. Chúng tôi cho bạn các lựa chọn để 
giới hạn việc sử dụng dữ liệu chúng tôi có về  
bạn trong một số hoàn cảnh nào đó tại  
verizon.com/privacy#limits^. Nếu có những thông 
lệ quảng cáo và tiếp thị cụ thể nào thêm mà cần có 
sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ thỉnh cầu sự đồng ý 
của bạn (chẳng hạn như qua những thông báo liên 
quan đến bí mật riêng tư mà bạn nhận được khi mua 
hoặc sử dụng sản phẩm và dịch vụ) trước khi thực 
hiện những thông lệ đó. Nếu bạn thuê bao Dịch Vụ 
mà cước sử dụng được tính vào cuối chu kỳ trả hóa 
đơn (“Dịch Vụ Trả Sau”), chúng tôi có thể kiểm tra lịch 
sử tín dụng của bạn bất cứ lúc nào và chia sẻ thông 
tin về tín dụng của bạn với các hãng phúc trình tín 
dụng và các công ty Verizon khác. Chỉ cần cho chúng 
tôi biết nếu bạn muốn có tên và địa chỉ của bất kỳ 

hãng tín dụng nào đã cung cấp cho chúng tôi bản 
phúc trình tín dụng của mình. 

 Có thể có nhiều dịch vụ và ứng dụng được các đệ 
tam nhân cung cấp trên máy móc của bạn. Trước 
khi sử dụng, kết nối hoặc tải xuống một dịch vụ do 
đệ tam nhân cung cấp, bạn nên xem kỹ các điều 
khoản của dịch vụ hoặc ứng dụng này và các chính 
sách bảo vệ sự riêng tư áp dụng. Thông tin cá nhân 
mà bạn trình nộp có thể được đọc, thu thập hoặc sử 
dụng bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc ứng dụng và/
hoặc những người sử dụng khác của các diễn đàn 
này. Bạn đồng ý cho phép Verizon Wireless và bất 
kỳ ai thu thập cho chúng tôi liên lạc với bạn để biết 
về tình trạng trương mục của bạn, bao gồm cả phí 
quá hạn và phí hiện tại, bằng cách sử dụng các cuộc 
gọi được thu âm trước, điện thư và gọi điện hoặc tin 
nhắn gửi đi qua hệ thống bấm số điện thoại tự động 
tới bất kỳ điện thoại cầm tay hay địa chỉ điện thư nào 
mà bạn cung cấp. Verizon Wireless sẽ coi bất kỳ địa 
chỉ điện thư nào mà bạn cung cấp là địa chỉ điện thư 
riêng của bạn và các đệ tam nhân không có thẩm 
quyền sẽ không được phép truy cập. Trừ khi bạn 
thông báo với chúng tôi rằng dịch vụ điện thoại cầm 
tay của bạn ở trên một múi giờ khác, các cuộc gọi 
đến điện thoại cầm tay của bạn sẽ được thực hiện 
trong quãng thời gian cho phép dựa trên múi giờ đi 
kèm với số điện thoại mà bạn cung cấp.  

ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU DỊCH VỤ TRẢ SAU CỦA 
TÔI BỊ HỦY TRƯỚC KHI KẾT THÚC THỜI HẠN  
HỢP ĐỒNG? 
 Nếu bạn đồng ý thuê bao một đường dây Dịch Vụ 
Trả Sau theo tháng hoặc theo thời hạn tối thiểu, như 
trên biên nhận hoặc xác nhận đặt hàng của bạn. 
(Nếu Dịch Vụ của bạn bị tạm ngưng mà không có 
hóa đơn, thời gian đó không được tính vào thời gian 
hoàn tất thời hạn hợp đồng của bạn.) Một khi bạn 
đã hoàn tất thời hạn hợp đồng của mình, bạn sẽ tự 
động trở thành khách hàng theo tháng cho đường 
dây Dịch Vụ đó. Nếu bạn bỏ một đường dây Dịch 
Vụ, hoặc nếu chúng tôi bỏ dịch vụ vì lý do chính 
đáng, trong thời hạn hợp đồng của dịch vụ, bạn sẽ 
phải trả Lệ Phí Chấm Dứt Sớm. Nếu thời hạn hợp 
đồng của bạn là do bạn mua máy móc cao cấp vào 
hoặc sau ngày 14 tháng Mười Một, 2014, lệ phí 
chấm dứt sớm của bạn sẽ là $350, sẽ được giảm: $10 
mỗi tháng trong các tháng từ 8–18, $20 mỗi tháng 
trong các tháng từ 19–23, và $60 trong tháng cuối 
trong hợp đồng của bạn. Đối với các điều khoản 
khác của hợp đồng ký vào hoặc sau ngày 14 tháng 

VÍ DỤ SỬ DỤNG DỮ LIỆU TRÊN SMARTPHONE 

1 Smartphone 
2 GB

2 Smartphones 
4 GB

4 Smartphones 
8 GB

Gửi/ nhận điện thư chỉ văn bản 1,000 điện thư 2,000 điện thư 8,000 điện thư

Trình duyệt trang mạng 100 trang 200 trang 800 trang

Bật đài 15 giờ 30 giờ 60 giờ

Tải hình về/ tải hình lên (1MB) trang 
mạng xã hội 20 hình        40 hình   80 hình

Video 4G Khác 2 giờ 4 giờ 8 giờ

Bật Verizon Video & Mobile NFL 2 giờ 4 giờ 8 giờ

Ví dụ sử dụng là ước tính. Kết quả của từng cá nhân sẽ khác nhau tùy theo cách sử dụng Internet của khách hàng, và các yếu tố khác. Tải xuống để bật lại, như nghe nhạc 
và xem băng hình, sẽ được tính giá cho toàn bộ dữ liệu tải xuống trên hóa đơn, ngay cả khi bạn không nghe hoặc xem toàn bộ phần tải xuống.

Verizon Video đã được tối ưu hóa để chạy tốt trên mạng lưới Verizon Wireless trong khi cung cấp trải nghiệm video tuyệt vời. Dựa trên thử nghiệm, các ứng dụng video 
khác thường sử dụng nhiều dữ liệu hơn trong cùng một khoảng thời gian phát lại. Tìm hiểu thêm về Verizon Video tại verizonwireless.com/video^
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Mười Một, 2014, lệ phí chấm dứt sớm của bạn sẽ là 
$175, sẽ được giảm: $5 mỗi tháng trong các tháng 
8–18, $10 mỗi tháng trong các tháng 19–23, và $30 
trong tháng cuối trong hợp đồng của bạn. nếu 
hợp đồng của bạn là do bạn mua máy móc cao 
cấp trước ngày 14 tháng Mười Một, 2014, lệ phí 
chấm dứt sớm của bạn sẽ là $350 trừ đi $10 mỗi trọn 
tháng mà bạn đã hoàn tất theo thời hạn hợp đồng. 
Đối với các điều khoản khác của hợp đồng ký trước 
ngày 14 tháng Mười Một, 2014 lệ phí chấm dứt 
sớm sẽ là $175 trừ đi $5 cho mỗi trọn tháng mà bạn 
đã hoàn tất theo thời hạn hợp đồng. Việc hủy dịch 
vụ sẽ có hiệu lực vào ngày cuối cùng của chu kỳ gửi 
hóa đơn của tháng đó, và bạn phải có trách nhiệm 
trả cho mọi cước phí nảy sinh cho tới lúc đó. Ngoài ra, 
nếu bạn mua máy cầm tay của mình từ một nhà bán 
lẻ được ủy quyền hoặc đệ tam nhân, bạn phải kiểm 
tra xem họ có thu Lệ Phí Chấm Dứt Sớm riêng thêm 
không.

Tôi Có Thể ChuyểN số ĐiệN Thoại Cầm 
Tay Của mìNh Tới hãNg ĐiệN Thoại KháC 
KhôNg? 
 Bạn có thể lấy, hay “mang,” số điện thoại cầm tay 
hiện tại của mình tới hãng điện thoại khác. Nếu bạn 
mang một số điện thoại đi, chúng tôi sẽ xem đó như 
là bạn đề nghị chúng tôi hủy Dịch Vụ của bạn cho số 
điện thoại đó. Sau khi chuyển số xong, bạn sẽ không 
thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho số đó, nhưng 
bạn vẫn chịu trách nhiệm cho bất cứ lệ phí và cước 
phí nào cho đến hết chu kỳ gửi hóa đơn đó, giống 
như bất cứ việc hủy bỏ dịch vụ nào khác. Nếu bạn 
là khách hàng Trả Trước, bạn sẽ không được hoàn 
trả bất cứ số tiền còn lại nào trong trương mục của 
mình. Nếu bạn chuyển một số điện thoại đến với 
chúng tôi, xin lưy ý rằng chúng tôi có thể không cung 
cấp ngay lập tức được cho bạn một số dịch vụ, như 
dịch vụ định vị 911. Bạn không có bất kỳ quyền gì đối 
với số điện thoại cầm tay của mình, trừ bất kỳ quyền 
gì có thể có của bạn để mang theo số điện thoại đó.

Thư mụC ThôNg TiN   
 Chúng tôi không đăng số điện thoại của bạn trong 
bất kỳ thư mục có sẵn nào hoặc cung cấp số điện 
thoại của bạn cho bất kỳ ai vì mục đích này, trừ khi 
bạn yêu cầu. 

Tôi Có Thể Nhờ ai Đó QuảN lý TrươNg mụC 
Trả sau Của mìNh KhôNg? 
 Không có trở ngại gì — chỉ cần cho chúng tôi biết 
qua điện thoại, nói trực tiếp, hoặc bằng văn bản. Bạn 

có thể chỉ định ai đó quản lý trương mục Trả Sau của 
mình cho một giao dịch, hoặc cho đến khi bạn có 
thông báo khác cho chúng tôi. Người được bạn chỉ 
định có thể thay đổi trương mục của bạn, bao gồm 
thêm các đường dây Dịch Vụ, mua máy móc cầm tay 
mới, và gia hạn thời hạn hợp đồng. Bất cứ thay đổi 
gì do người này thực hiện sẽ được xem là sửa đổi đối 
với hợp đồng này. 

VerizoN Wireless Có Thể Thay Đổi hợp 
ĐồNg Này hoặC DịCh Vụ Của Tôi KhôNg?  
  Chúng tôi có thể thay đổi giá cả hoặc bất cứ điều 
khoản nào trong Dịch Vụ của bạn hoặc hợp đồng 
này vào bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi sẽ có thông 
báo trước, kể cả văn bản thông báo nếu bạn có Dịch 
Vụ Trả Sau. Nếu bạn dùng Dịch Vụ của mình sau khi 
thay đổi có hiệu lực, có nghĩa là bạn đã chấp nhận 
thay đổi. Nếu bạn là khách hàng Trả Sau và thay đổi 
đối với Chương Trình của bạn hoặc hợp đồng này 
có bất lợi về vật chất đối với bạn, bạn có thể thay đổi 
đường dây Dịch Vụ bị ảnh hưởng trong vòng 60 ngày 
sau khi nhận được thông báo này mà không phải trả 
Lệ Phí Chấm Dứt Sớm nếu chúng tôi không thể phủ 
nhận sự thay đổi sau khi bạn thông báo cho chúng 
tôi về sự phản đối của bạn về sự thay đổi đó. Cho dù 
có điều khoản này, nếu chúng tôi có sửa đổi đối với 
điều khoản giải quyết tranh chấp của Hợp Đồng này, 
những thay đổi như vậy sẽ không ảnh hưởng tới việc 
giải quyết cho bất kỳ tranh chấp nào xảy ra trước thay 
đổi đó.

ĐiệN Thoại Cầm Tay Của BạN  
  Điện thoại cầm tay của bạn phải tuân theo quy định 
của Federal Communications Commission (Cơ Quan 
Truyền Thông Liên Bang), được chứng thực cho sử 
dụng trên mạng lưới của chúng tôi, và tương thích 
với Dịch Vụ của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể 
thay đổi phần mềm, các ứng dụng hay lập trình từ 
xa cho điện thoại cầm tay của bạn mà không thông 
báo trước. Điều này có thể ảnh hưởng đến dữ liệu 
bạn đã lưu giữ, hoặc cách bạn đã lập trình hay cách 
bạn sử dụng điện thoại cầm tay của mình. Khi mở 
đường dây Dịch Vụ sử dụng thẻ SIM (Đơn Vị Danh 
Tính của Thuê Bao), bạn đã đồng ý rằng chúng tôi 
sở hữu trí tuệ và phần mềm trong thẻ SIM, rằng 
chúng tôi có thể thay đổi phần mềm hoặc dữ liệu 
khác trong thẻ SIM từ xa và không cần báo trước, và 
chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ tính năng nào trong 
thẻ SIM cho các mục đích quản lý, mạng lưới, kinh 
doanh và/hoặc thương mại. Nếu bạn mua điện thoại 
cầm tay cho Dịch Vụ Trả Sau của Verizon Wireless mà 

không dùng thẻ SIM, và muốn cài lại chương trình 
cho điện thoại của bạn để sử dụng cho mạng lưới 
hãng di động khác, mã lập trình mặc định được đặt 
là “000000” hoặc “123456.” Nhưng xin lưu ý rằng, điện 
thoại cầm tay của bạn có thể không dùng được trên 
mạng lưới di động khác, hoặc hãng di động khác có 
thể không chấp nhận điện thoại cầm tay của bạn để 
sử dụng trên mạng lưới của họ. Nếu bạn mở đường 
dây cho một máy cầm tay để dùng Dịch Vụ Trả Trước, 
trong sáu tháng đầu tiên sau khi mở đường dây, máy 
này chỉ có thể được sử dụng cho Dịch Vụ Trả Trước. 
iPhone 4 được cấu hình chỉ để dùng các dịch vụ 
không nối dây của Verizon Wireless và có thể không 
dùng được trên mạng lưới của hãng cung cấp dịch 
vụ khác, ngay cả khi đã hoàn tất kỳ hạn hợp đồng 
của bạn.

DịCh Vụ VerizoN Wireless hoạT ĐộNg Ở 
Đâu Và Như Thế Nào? 
 Điện thoại cầm tay sử dụng truyền sóng vô tuyến, 
nên đáng tiếc là bạn không thể có Dịch Vụ khi điện 
thoại của bạn không ở trong phạm vi tín hiệu truyền 
phát. Và xin lưu ý rằng, ngay cả khi ở trong Vùng Phủ 
Sóng, nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự có sẵn 
và phẩm chất Dịch Vụ của bạn, bao gồm công suất 
mạng lưới, máy móc của bạn, địa hình, gần các tòa 
nhà, tán lá và thời tiết.

Tôi phải làm sao Để KhôNg phải Trả CáC 
loại phÍ KhôNg moNg muốN TrêN hóa ĐơN 
Của mìNh? 
Bạn đồng ý trả mọi phí truy cập, sử dụng và các loại 
phí khác mà bạn hoặc bất kỳ người nào khác sử 
dụng điện thoại của mình phải chịu. Nếu trương mục 
của bạn có nhiều máy, bạn đồng ý trả mọi chi phí 
mà những người khác sử dụng các máy móc đó phải 
chịu. Nhiều dịch vụ và ứng dụng có thể truy cập được 
trên hoặc thông qua máy móc cầm tay, bao gồm 
mua trò chơi điện tử, phim, nhạc và nội dung khác. 
Một số dịch vụ này được Verizon Wireless cung cấp. 
Một số dịch vụ khác được các đệ tam nhân có thể có 
tùy chọn sẽ tính vào hóa đơn của Verizon Wireless 
của bạn hoặc các hình thức trả tiền khác. Lệ phí có 
thể thu một lần hoặc có lệ phí phát sinh. Số tiền và 
quãng thời gian thu lệ phí sẽ được thông báo cho 
bạn và người sử dụng máy của bạn hoặc máy trong 
trương mục của bạn vào lúc mua dịch vụ. Nếu người 
mua chọn tính lệ phí vào trương mục của bạn, các 
loại phí này sẽ được tính trong chu kỳ hóa đơn của 
bạn. Verizon Wireless có công cụ để chặn hoặc giới 

hạn những dịch vụ này, và để chặn mọi hóa đơn 
của đệ tam nhân trên hóa đơn Verizon Wireless 
của bạn, tại verizonwireless.com/myverizon^.

CướC phÍ Nào Do VerizoN Wireless ĐặT ra?  
 Đối với Dịch Vụ Trả Sau, cước phí của chúng tôi bao 
gồm Cước Phí Dịch Vụ Phổ Thông Liên Bang, Cước 
Phí Quy Định và Hành Chính, và chúng tôi cũng có 
thể bao gồm các cước phí khác liên quan đến chi 
phí chính phủ của chúng tôi. Chúng tôi đặt ra những 
cước phí này; đó không phải là thuế, không được 
pháp luật yêu cầu, không nhất thiết liên quan tới bất 
kỳ điều gì do chính phủ yêu cầu, được chúng tôi giữ 
toàn bộ hay một phần, và các khoản tiền cũng như 
việc các khoản này được dùng để trả cho những gì 
có thể thay đổi.

Thuế, lệ phÍ, Và phụ phÍ Của ChÍNh phủ  
 Bạn phải trả mọi khoản thuế, lệ phí và phụ phí do 
chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương đặt ra. 
Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể luôn thông báo 
trước về các thay đổi đối với những cước phí này. 

Có CướC phÍ Nào Khi hòa mạNg? 
 Bạn “hòa mạng” bất cứ khi nào máy cầm tay của bạn 
sử dụng trạm truyền phát bên ngoài Vùng Phủ Sóng 
của mình hoặc dùng trạm truyền phát của một hãng 
khác. Đôi khi, hòa mạng xảy ra ngay cả khi bạn đang 
ở trong phạm vi Vùng Phủ Sóng của mình. Có thể 
có giá cao hơn và cước phí thêm (bao gồm cước phí 
viễn liên, thuế cầu đường hay các cuộc gọi không 
kết nối được) cho các cuộc gọi hòa mạng, tùy theo 
Chương Trình của bạn. 

VerizoN Wireless TÍNh CướC phÍ Của Tôi 
Như Thế Nào? 
 Đối với các cước phí phụ thuộc vào tổng thời gian sử 
dụng hoặc dữ liệu gửi đi hay nhận về, chúng tôi sẽ 
làm tròn bất kỳ phần lẻ nào thành số phút nguyên 
tiếp theo, hoặc làm tròn thành số nguyên megabyte 
hoặc gigabyte tiếp theo tùy thuộc vào cách tính hóa 
đơn cho bạn đối với việc sử dụng dữ liệu. Đối với 
những cuộc gọi đi, thời gian sử dụng bắt đầu khi bạn 
ấn send lần đầu tiên hay khi cuộc gọi kết nối tới một 
mạng lưới, và đối với các cuộc gọi đến, thời gian bắt 
đầu khi cuộc gọi kết nối tới mạng lưới (có thể là trước 
khi điện thoại đổ chuông). Thời gian sử dụng có thể 
kết thúc một vài giây sau khi bạn ấn nút End hay sau 
khi cuộc gọi bị cúp. Đối với các cuộc gọi thực hiện 
trên mạnglưới của chúng tôi, chúng tôi chỉ tính cước 
cho các cuộc gọi được trả lời, bao gồm cả các cuộc 
gọi được máy trả lời. Đối với Dịch Vụ Trả Sau, không 
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thể luôn tính ngay hóa đơn cho mức sử dụng dịch vụ 
mà có thể được bao gồm trong hóa đơn sau, nhưng 
sẽ vẫn tính lượng sử dụng vào mức ấn định của bạn 
cho tháng mà bạn thật sự sử dụng Dịch Vụ. 

Tôi Có Thể TraNh Cãi Về CướC phÍ Như Thế 
Nào Và Khi Nào? 
 Nếu bạn là khách hàng Trả Sau, bạn có thể tranh cãi 
về hóa đơn của mình trong vòng 180 ngày sau khi 
nhận hóa đơn đó, nhưng trừ khi được luật pháp quy 
định khác đi hoặc trừ khi bạn tranh cãi về cước phí 
bởi vì máy móc cầm tay của bạn bị mất hoặc bị đánh 
cắp, bạn vẫn phải trả toàn bộ cước phí cho đến khi 
việc tranh cãi được giải quyết. Nếu bạn là khách hàng 
Trả Trước, bạn có thể tranh cãi về cước phí trong vòng 
180 ngày kể từ ngày phải chịu cước phí tranh cãi. 
Bạn cÓ ThỂ gọi chÚng Tôi ĐỂ Tranh chẤP VỀ 
cƯỚc PhÍ Trên hÓa ĐƠn hoẶc BẤT cỨ (nhỮng) 
DỊch VỤ nào Mà Bạn BỊ TÍnh hÓa ĐƠn, nhƯng 
nẾu Bạn MuỐn giỮ QuyỀn cÓ Trọng Tài hÒa 
giải hoẶc TÒa Bồi ThƯỜng nhỎ Liên Quan ĐẾn 
Tranh chẤP nhƯ VẬy, Bạn Phải ViẾT ThƯ cho 
chÚng Tôi Và gỬi TỚi ĐỊa chỈ DỊch VỤ KhÁch 
hàng Trên hÓa ĐƠn của Bạn, hoẶc gỬi cho 
chÚng Tôi MẪu ĐƠn Thông BÁo Tranh chẤP 
ĐÃ ĐƯỢc ĐiỀn Đầy Đủ (cÓ sẴn Trên Trang 
VerizoNWireless.Com^), Trong Khoảng 
ThỜi gian 180-ngày nÓi Trên. nẾu Bạn Không 
Thông BÁo cho chÚng Tôi BẰng VĂn Bản VỀ 
Tranh chẤP ĐÓ Trong ThỜi hạn 180 ngày, 
Bạn sẼ Phải TỪ BỎ cÁc QuyỀn Tranh chẤP 
hÓa ĐƠn của Mình hoẶc (cÁc) DỊch VỤ ĐÓ Và 
TỪ BỎ QuyỀn cÓ Trọng Tài hÒa giải hoẶc TÒa 
Bồi ThƯỜng nhỎ VỀ BẤT KỲ Tranh chẤP nào 
nhƯ ThẾ. 

Tôi Có QuyềN gì Đối Với CáC CuộC gọi hỏNg 
hay DịCh Vụ Bị Cúp NgaNg? 
 Nếu bạn bị cắt ngang một cuộc gọi trong Vùng Phủ 
Sóng của mình, xin bấm lại. Nếu số này trả lời trong 
vòng 5 phút, gọi cho chúng tôi trong vòng 90 ngày 
nếu bạn là khách hàng Trả Sau, hoặc trong vòng 45 
ngày nếu bạn là Khách Hàng Trả Trước, và chúng 
tôi sẽ trừ lại cho bạn tín dụng cho 1 phút dùng làn 
sóng. Nếu bạn là khách hàng Trả Sau và bị mất Dịch 
Vụ trong Vùng Phủ Sóng của mình trong hơn 24 giờ 
liên tục do lỗi của chúng tôi, gọi cho chúng tôi trong 
vòng 180 ngày và chúng tôi sẽ trả lại cho bạn bằng 
tín dụng cho khoảng thời gian bị cúp dịch vụ. Xin lưu 
ý rằng đây là các quyền duy nhất của bạn đối với các 
cuộc gọi hỏng hay khi Dịch Vụ bị cắt ngang.

Về ViệC Trả TiềN Của Tôi  
 Nếu bạn là khách hàng Trả Sau và chúng tôi không 
nhận tiền của bạn trả đúng hẹn, chúng tôi có thể thu 
của bạn lệ phí do trả chậm lên đến 1. 5 phần trăm 
một tháng (18 phần trăm mỗi năm) trên khoản tiền 
chưa trả, hoặc một khoản lệ phí cố định $5 mỗi tháng, 
tùy theo khoản nào lớn hơn, nếu được luật pháp 
của tiểu bang nơi gửi hóa đơn cho bạn cho phép. 
(Nếu bạn chọn hãng khác tính hóa đơn cho bạn 
cho Dịch Vụ của chúng tôi [chẳng hạn như công ty 
Verizon khác], lệ phí do trả chậm sẽ do bên đó hoặc 
mức thuế của bên đó và có thể cao hơn lệ phí do 
trả chậm của chúng tôi.) Lệ Phí do Chậm Trả Tiền là 
một phần của giá biểu và cước phí mà bạn đồng ý 
trả cho chúng tôi. Nếu bạn không trả tiền đúng hẹn 
trên hóa đơn và Verizon Wireless chuyển (các) trương 
mục của bạn đến đệ tam nhân để đòi nợ, sẽ tính 
phí đòi nợ và khoản phí này đến hạn phải trả ngay 
khi được chuyển qua đệ tam nhân. Khoản phí này 
sẽ được tính toán tới mức tối đa theo luật áp dụng, 
không vượt quá 18 phần trăm. Chúng tôi có thể yêu 
cầu bạn có khoản đặt cọc vào lúc mở đường dây hay 
sau đó, hoặc tăng số tiền đặt cọc. Chúng tôi sẽ trả 
tiền lời đơn trên bất cứ khoản tiền đặt cọc nào ở mức 
lãi suất theo quy định của luật pháp. Chúng tôi có 
thể áp dụng các khoản tiền đặt cọc, tiền trả hóa đơn 
theo bất cứ thứ tự nào đối với bất cứ khoản nào mà 
bạn nợ chúng tôi trên bất cứ trương mục nào. Nếu số 
tiền lấy lại bằng tín dụng cuối cùng của bạn ít hơn $1, 
chúng tôi sẽ chỉ hoàn lại khoản tiền đó khi bạn yêu 
cầu. Bạn có thể phải trả lệ phí $35 để mở lại Dịch Vụ 
nếu Dịch Vụ của bạn bị chấm dứt, hoặc lệ phí $15 để 
nối lại Dịch Vụ nếu nó bị cúp vì không trả tiền hoặc bị 
tạm ngừng vì bất cứ lý do gì.

 Nếu bạn là một khách hàng Trả Trước, bạn có thể 
nạp thêm tiền vào bất cứ lúc nào trước ngày hết hạn 
bằng cách trả thêm một lần nữa. Số tiền trong trương 
mục của bạn không được quá $1,000, và bạn có thể 
không được trả tiền vào trương mục của mình nếu 
số tiền lên tới $1,000. Chúng tôi sẽ tạm ngừng dịch vụ 
khi trương mục của bạn đến ngày hết hạn và sẽ mất 
bất kỳ số tiền chưa sử dụng còn lại nào.

 Chúng tôi có thể thu của bạn đến $25 đối với bất cứ 
chi phiếu thủng nào.

Nếu Tôi Bị mấT hay Bị ĐáNh Cắp máy Cầm 
Tay Thì sao?  
 Có chúng tôi giúp đỡ. Điều quan trọng là bạn thông 
báo cho chúng tôi ngay lập tức, để chúng tôi có thể 
tạm ngừng Dịch Vụ của bạn để tránh bị người khác 
sử dụng nó. Nếu bạn là khách hàng Trả Sau và máy 
cầm tay của bạn bị sử dụng sau khi bị mất hoặc bị 
đánh cắp nhưng trước khi thông báo về việc đó, 
bạn muốn được lấy lại bằng tín dụng cho cước phí 
của việc sử dụng đó, chúng tôi sẽ vui lòng xem xét 
lại hoạt động trong trương mục của bạn và bất cứ 
thông tin nào mà bạn muốn chúng tôi xem lại. Xin 
nhớ rằng bạn có thể phải có trách nhiệm cho các 
cước phí nếu bạn chậm trễ trong việc báo cáo về 
việc bị mất hoặc bị đánh cắp điện thoại mà không 
có lý do chính đáng, nhưng bạn không phải trả bất 
kỳ cước phí nào mà bạn đang tranh cãi hay khi đang 
được điều tra. Nếu chúng tôi chưa cho bạn ưu đãi 
được ngưng trả lệ phí hàng tháng định kỳ trong năm 
trước, chúng tôi sẽ cho bạn ưu đãi trong 30 ngày, hay 
đến khi bạn thay hoặc tìm lại được máy cầm tay của 
mình, tùy theo điều nào đến trước. 

QuyềN giới hạN hay KếT ThúC DịCh Vụ hay 
hợp ĐồNg Này Của VerizoN Wireless? 
 Chúng tôi có thể, không cần thông báo, giới hạn, 
tạm ngừng, hay chấm dứt Dịch Vụ của bạn hay bất 
kỳ hợp đồng nào với bạn vì bất cứ lý do chính đáng 
nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn trong: (1) 
nếu bạn: (a) vi phạm hợp đồng này; (b) bán lại Dịch 
Vụ của mình; (c) dùng Dịch Vụ của bạn cho bất cứ 
mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm việc sử dụng 
vi phạm bất cứ sắc lệnh hay lệnh cấm do bất cứ cơ 
quan chính phủ nào của Hoa Kỳ ban hành; (d) lắp 
thêm, tháo rời hay dùng bất cứ thiết bị cải tạo hay 
máy móc tương tự nào khác (ví dụ, đồng hồ điểm 
chuông định kỳ) để tạo, tăng âm, nâng cấp, phát lại 
hay phục hồi tín hiệu được truyền phát RF mà không 
được phép của chúng tôi; (e) lấy cắp hoặc lừa dối 
chúng tôi; hoặc, nếu bạn là khách hàng Trả Sau, (f) 
chậm trễ trong việc trả hóa đơn; (g) đang chịu cước 
phí lớn hơn khoản đặt cọc được yêu cầu hoặc giới 
hạn trên hóa đơn, hoặc vượt quá ở mức nghiêm 
trọng cước phí truy cập hàng tháng của bạn (ngay 
cả khi chúng tôi chưa tính hóa đơn cho các cước phí 
đó); (h) cung cấp thông tin tín dụng mà chúng tôi 
không thể xác minh; hoặc (i) không thể trả tiền cho 
chúng tôi hoặc phá sản, hay (2) nếu bạn, bất cứ ai sử 
dụng máy của bạn hoặc bất kỳ đường dây dịch vụ 
nào trên trương mục của bạn, hoặc bất cứ quản lý 

trương mục nào trên trương mục của bạn: (a) đe dọa 
hay quấy nhiễu, hoặc dùng ngôn ngữ tục tĩu và/hay 
không thích hợp đối với đại diện của chúng tôi; (b) 
gây cản trở hoạt động của chúng tôi; (c) “spam,” hay 
liên quan đến nhắn tin hay gọi điện thoại làm phiền 
khác; (d) thay đổi điện thoại của bạn không theo đặc 
điểm kỹ thuật của nhà sản xuất; hay (e) dùng Dịch Vụ 
của bạn theo cách làm ảnh hưởng xấu đến mạng lưới 
của chúng tôi hay các khách hàng khác. Chúng tôi 
cũng có thể tạm thời giới hạn Dịch Vụ của bạn vì bất 
cứ lý do nào về hoạt động hay những lý do của chính 
phủ.

Tôi Có hợp lệ Để ĐượC giảm giá ĐặC  
BiệT KhôNg?  
 Nếu bạn là khách hàng Trả Sau, bạn có thể hợp lệ để 
được giảm giá nếu hiện tại bạn là hội viên của một cơ 
quan đã ký hợp đồng với chúng tôi. Trừ khi việc giảm 
giá của bạn là thông qua chương trình giảm giá cho 
nhân viên chính phủ, thỉnh thoảng, chúng tôi có thể 
chia sẻ thông tin nào đó về Dịch Vụ của bạn (bao gồm 
tên, số điện thoại cầm tay của bạn và tổng số cước phí 
hàng tháng) với cơ quan của bạn để xác minh rằng bạn 
vẫn còn hợp lệ. Chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc lấy đi 
sự giảm giá của bạn theo hợp đồng của cơ quan bạn 
với chúng tôi, và bỏ giảm giá sau khi sự hợp lệ của bạn 
chấm dứt hoặc thời hạn hợp đồng của bạn kết thúc. 
Dù sao đi nữa, điều này sẽ không được xem là có ảnh 
hưởng bất lợi về vật chất cho bạn.

Từ Chối Bảo hàNh  
 chúng tôi không hứa hẹn cũng không bảo hành, 
nói rõ hay ngụ ý, bao gồm, trong phạm vi luật pháp 
áp dụng cho phép, bất cứ ngụ ý bảo hành nào về 
hàng hóa hoặc sự phù hợp cho một mục đích riêng, 
về dịch vụ của bạn, máy cầm tay của bạn, hay bất 
cứ ứng dụng nào mà bạn truy cập qua máy cầm 
tay của mình. chúng tôi không bảo đảm rằng máy 
cầm tay của bạn sẽ hoạt động hoàn hảo hoặc thỉnh 
thoảng không cần nâng cấp hay chỉnh sửa, hoặc nó 
sẽ không bị ảnh hưởng bất lợi bởi những chỉnh sửa, 
nâng cấp hay hoạt động tương tự khác liên quan 
tới mạng lưới. nếu bạn tải xuống hoặc sử dụng ứng 
dụng, dịch vụ hoặc phần mềm do các đệ tam nhân 
cung cấp (kể cả ứng dụng thoại), 911 hoặc E911, 
hay chức năng gọi điện khác, có thể khác so với các 
dịch vụ do chúng tôi cung cấp, hoặc có thể không 
dùng được. Xin xem kỹ mọi điều khoản và điều 
kiện về các sản phẩm này của đệ tam nhân. Verizon 
Wireless không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông 
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khi sử dụng mạng lưới của chúng tôi, nguồn tài nguyên được hàng 
chục triệu khách hàng dùng chung. Để giúp đạt được điều này, nếu 
bạn sử dụng lượng dữ liệu lớn bất thường và nằm trong 5% người 
sử dụng dữ liệu nhiều nhất của Verizon Wireless, chúng tôi có thể 
giảm tốc độ truyền dữ liệu của bạn định kỳ cho phần còn lại của 
chu kỳ gửi hóa đơn hiện tại và chu kỳ gửi hóa đơn liền ngay sau đó 
để đảm bảo phẩm chất cho năng suất của mạng lưới cho những 
người sử dụng khác tại các địa điểm và vào giờ cao điểm của nhu 
cầu sử dụng. Việc chủ động quản lý của chúng tôi đối với mạng lưới 
Verizon Wireless được thiết kế để đảm bảo rằng 95% khách hàng 
dùng dữ liệu còn lại không bị ảnh hưởng xấu do việc tiêu thụ dữ 
liệu quá mức của chỉ một vài người sử dụng.
Nếu bạn không có Chương Trình MORE Everything, có thể có thêm 
cước phí hàng tháng khi sử dụng Điểm Nóng Di Động hoặc bất kỳ 
điểm nóng Wi-Fi nào khác hoặc khi nối dịch vụ để sử dụng máy của 
mình làm điểm nóng Wi-Fi hoặc để kết nối vào máy điện toán của 
bạn.
Khối lượng truyền dữ liệu sẽ thay đổi tùy theo ứng dụng. Nếu bạn 
tải một tập tin tiếng hay tập băng hình, có thể tải xuống từng 
phần hoặc đầy đủ cả tập tin; Sẽ tính cước dữ liệu cho phần tập tin 
đã tải về bất kể là bạn nghe hay xem cả nội dung tập tin đó hay 
không. Bạn có thể tiếp cận và kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của 
mình trong mỗi chu kỳ gửi hóa đơn cụ thể, bao gồm Khoảng Thời 
Gian Trả Lại Hàng, bằng cách truy cập vào My Verizon trên mạng 
hoặc bằng cách liên lạc với Dịch Vụ Khách Hàng.

 ■ Dịch Vụ Dữ Liệu: chương Trình Trả Trước cho TabLeT
Các Chương Trình Di Động Băng Rộng cho Tablet tự động gia hạn 
mỗi tháng vào cùng ngày lịch khi mua bản gốc (nếu mua bản gốc 
vào các ngày từ 29-31, ngày gia hạn sẽ là ngày 1 của tháng sau), 
và theo đó, thẻ tín dụng của khách hàng sẽ được gửi hóa đơn. Nếu 
toàn bộ định mức dữ liệu được sử dụng trước ngày gia hạn, dịch vụ 
sẽ không có sẵn cho đến khi chương trình tự động gia hạn, trừ khi 
mua chương trình dữ liệu mới. Nếu mua chương trình dữ liệu mới, 
ngày gia hạn tự động sẽ được điều chỉnh theo ngày mua mới.

 ■ Dịch Vụ Dữ Liệu: các Sử Dụng Được PhéP 
 Bạn có thể dùng các Dịch Vụ và Tính Năng Dữ Liệu của chúng tôi để 
truy cập Internet cho các mục đích như: (i) Lướt mạng Internet; (ii) 
điện thư; (iii) truy cập mạng nội bộ (bao gồm truy cập mạng nội bộ 
của công ty, các ứng dụng điện thư và để dùng riêng cho năng suất 
cá nhân mà công ty của bạn có); và (iv) tải lên, tải xuống và nghe, 
xem video và chơi games; và (v) Gọi điện thoại qua mạng Internet 
(Voice over Internet Protocol/VoIP).

 ■ Dịch Vụ Dữ Liệu: các Sử Dụng bị cấm 
Bạn không được dùng các Dịch Vụ và Tính Năng Dữ Liệu của 
chúng tôi cho các mục đích bất hợp pháp hay vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ của người khác, hoặc theo cách gây trở ngại cho 
dịch vụ của những người sử dụng khác; vi phạm sắc lệnh và 
lệnh cấm thương mại và kinh tế do Bộ Thương Mại, Kho Bạc 
hoặc bất kỳ cơ quan nào khác của chính phủ Hoa Kỳ ban hành; 
gây trở ngại cho khả năng phân phối dung lượng công bằng 
của mạng lưới giữa những người sử dụng hay giảm phẩm chất 
dịch vụ cho những người sử dụng khác. Các ví dụ về trường 
hợp cấm sử dụng bao gồm: (i) các máy server hoặc các ứng 
dụng máy chủ được phát sóng đến nhiều server hoặc người 
nhận cùng một lúc như thế chúng có thể biến thành “bots” 
(chạy tự động) hoặc các thông lệ tương tự (như được nêu chi 

tiết hơn ở phần (ii) dưới đây) hoặc nếu không thì làm suy 
giảm dung lượng hoặc chức năng của mạng lưới;  (ii) “auto-
responders” (máy tự động trả lời), “cancel-bots” (người máy 
khử) hoặc những thông lệ tự động hoặc vận hành bằng tay 
tương tự tạo ra lượng lưu thông mạng lưới có thể gây trở ngại 
cho các nhóm dùng mạng hoặc người khác khi dùng điện thư; 
(iii) tạo điện thư “spam” hoặc thương mại không yêu cầu hay 
thư rác (hoặc những hoạt động tạo điều kiện thuận lợi để phát 
tán điện thư này); (iv) bất cứ hành động nào có ảnh hưởng bất 
lợi cho khả năng của những người dùng hoặc hệ thống khác 
để dùng vụ của Verizon Wireless hay các nguồn tham khảo dựa 
trên Internet của những người khác, bao gồm tạo hoặc phát 
tán virus, làm máy móc trục trặc, hoặc tấn công “từ chối dịch 
vụ”; (v) truy cập, hoặc cố truy cập mà không được ủy quyền 
vào thông tin, trương mục hay máy móc của những người 
khác, hoặc thâm nhập, hoặc cố thâm nhập vào mạng lưới hoặc 
các hệ thống của Verizon Wireless hoặc của cơ quan khác; hoặc 
(vi) chạy phần mềm hoặc các thiết bị khác chứa các liên kết 
hoạt động Internet liên tục trong khi liên kết máy điện toán có 
thể để chế độ nghỉ (idle), hoặc các tính năng “keep alive” (bắt 
chạy liên tục), trừ phi chúng làm theo các yêu cầu của Verizon 
Wireless cho việc sử dụng như vậy, yêu cầu này đôi khi có  
thể thay đổi. 

 Hơn nữa, chúng tôi cũng dành quyền thực hiện các biện pháp để 
bảo vệ mạng lưới của chúng tôi và những người sử dụng khác khỏi 
bị hại, tổn thương về dung lượng hoặc giảm hiệu quả. Những biện 
pháp này có thể ảnh hưởng đến dịch vụ của bạn, và chúng tôi dành 
quyền từ chối, thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ, có hoặc không có 
thông báo, đối với bất cứ ai mà chúng tôi tin rằng đang dùng các 
Tính Năng hoặc Chương Trình Dữ Liệu theo cách có ảnh hưởng bất 
lợi tới mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi có thể giám sát việc 
tuân hành của bạn, hoặc việc tuân hành của những thuê bao 
khác, với những điều khoản và điều kiện này, nhưng chúng tôi 
sẽ không giám sát nội dung liên lạc của bạn ngoại trừ những 
điều được cho phép rõ ràng hoặc do pháp luật đòi hỏi. [Xem 
verizonwireless.com/privacy^]

 ■ Không giới hạn Số PhúT gọi bấT cứ Lúc nào
  Không Giới Hạn Số Phút Gọi Bất Cứ Lúc Nào có thể được sử dụng để 
gọi hoặc nhận các cuộc gọi trực tiếp giữa các cá nhân và không cho 
những kết nối không liên quan đến đối thoại không bị gián đoạn 
trực tiếp giữa các cá nhân.

 ■ gọi Quốc nội Từ máy cầm Tay Sang máy cầm Tay/ 
FrienDS & FamiLy
  Chỉ có Gọi Quốc Nội từ Máy Cầm Tay sang Máy Cầm Tay/Friends & 
Family cho các số điện thoại 10 con số và không có sẵn: (i) đối với 
các khách hàng có trao đổi mạng di động giới hạn không cho biết 
Số Điện Thoại của Người Gọi; (ii) với các thiết bị mạng di động được 
lắp đặt với việc sử dụng chủ yếu từ một trạm điện thoại cầm tay; 
(iii) nếu kích hoạt tính năng Chuyển Tiếp Cuộc Gọi hoặc Không có 
Người Trả Lời/Máy Bận; (iv) dành cho việc dùng dữ liệu, bao gồm 
các cuộc gọi Push to Talk, Nhắn Tin Hình hay Video; (v) dành cho 
các cuộc gọi để kiểm tra Thư Thoại của bạn; (vi) các cuộc gọi cho các 
khách hàng của Verizon Wireless dùng bất cứ dịch vụ Toàn Cầu nào; 
(vii) trong các vùng Louisiana và Mississippi nơi hiển thị hòa mạng 
của bạn lóe sáng; và (viii) dành cho các cuộc gọi đến nếu Số Điện 
Thoại của Người Gọi không hiện lên hay đang khởi động Chặn Số 
Điện Thoại của Người Gọi.

 ■ nhắn Tin Văn bản Và Đa Phương Tiện
Vào xem Các Điều Khoản và Điều Kiện Nhắn Tin Văn Bản và Đa 
 Phương Tiện tại /support/terms/products/messaging.html^. 
 Xin nhớ rằng khi bạn hủy tin nhắn hình hay video sau khi ấn Send, 
một phần nội dung có thể được gửi đi. Bạn có thể kiểm soát việc 
nhận tin nhắn đa phương tiện khi dùng tính năng “prompt mode” 
(chế độ nhắc) trên điện thoại của mình.
Chương Trình Data-Only:  Có Nhắn Tin Văn Bản ở mức giá biểu 
tiêu chuẩn.Đối với Thẻ PC, ExpressCard, USB Modem, Điểm Nóng Di 
Động và máy điện toán xách tay/netbook, và tablets được Cài Sẵn 
Di Động Băng Rộng, nếu bạn không sử dụng VZAccess Manager 
(hoặc quản lý kết nối có tính năng SMS) bạn sẽ bị tính phí cho tin 
nhắn văn bản gửi tới, nhưng bạn sẽ không thể nhận được những 
tin nhắn đó. Khi sử dụng Điểm Nóng Di Động, bạn phải kết nối qua 
dây cáp USB được cung cấp để nhận tin nhắn văn bản; nếu bạn kết 
nối qua Wi-Fi, bạn sẽ bị tính phí cho mỗi tin nhắn gửi tới, nhưng 
bạn sẽ không nhận được chúng. Có thể Chặn Tin Nhắn Văn Bản khi 
có yêu cầu.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA DỊCH VỤ TÙY CHỌN
 ■ Media Center 

 Bạn sẽ có trách nhiệm trả mọi cước phí phải chịu cho đến khi xóa 
phần Ứng Dụng khỏi trương mục của bạn, ngay cả khi bạn mất hay 
đổi điện thoại, khóa Media Center/Verizon Apps trên điện thoại 
của bạn, hoặc khi trương mục của bạn bị đình chỉ. Bạn đồng ý: 
(1) chỉ dùng Ứng Dụng trên điện thoại đã được tải xuống, ngay cả 
khi tải xuống theo thuê bao không giới hạn hay dài hạn khác, trừ 
khi chuyển nhượng sang các điện thoại thay thế đã được Verizon 
Wireless cho phép rõ ràng; (2) không (i) quấy rối, xúc phạm, đe 
dọa, gây rắc rối, làm phiền hay xâm phạm riêng tư của bất cứ cá 
nhân hay cơ quan nào; (ii) cung cấp thông tin sai hoặc giả mạo 
làm người khác; và/hoặc (iii) có bất cứ hành động nào vi phạm bản 
quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, hay (các) quyền sở hữu trí tuệ 
của đệ tam nhân nào khác; và (3) đối với Hợp Đồng Giấy Phép, nếu 
có, giữa bạn và mỗi nhà phát triển ứng dụng.

 ■ chương Trình nhắn Tin 
 Các Chương Trình Nhắn Tin sử dụng các số có năm hoặc sáu con số 
riêng, gọi là “mã ngắn”. Các chương trình này được các đệ tam nhân 
bảo trợ, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, 
thông tin hoặc dịch vụ nào được các dịch vụ của đệ tam nhân cung 
cấp qua những chương trình này. Chương trình và các yêu cầu cho 
phép dùng chương trình có thể khác nhau. Có thể áp dụng cước phí 
nhắn tin tiêu chuẩn cho các mã ngắn gửi đi hoặc nhận về.  

 Để không cho phép dùng (opt out) vào bất cứ lúc nào, gửi các chữ 
CANCEL, END, QUIT, STOP, hay UNSUBSCRIBE tới các mã ngắn áp 
dụng. Để biết thêm thông tin, bao gồm các chi tiết liên lạc với đệ 
tam nhân bảo trợ, gửi chữ HELP đến mã ngắn áp dụng. Một số 
chương trình có thể tùy thuộc thêm điều khoản và điều kiện.

 ■ bộ Định TuyẾn băng rộng 4g LTe cỦa VeriZon cÓ 
máy Thoại (“máy”) Và bộ Định TuyẾn băng rộng cỦa 
VeriZon cÓ Dịch Vụ Thoại (“Dịch Vụ”)
THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ TRẢ LỜI KHẨN CẤP 911:

Vì Máy được thiết kế chỉ để dùng trong nhà, xin vui lòng sẵn sàng 
cung cấp vị trí của bạn trong tòa nhà cho nhân viên an toàn công 
cộng trong bất kỳ cuộc gọi nào tới số 911 . Bộ chip GPS gắn sẵn vào 

Máy sẽ hoạt động tốt nhất nếu Máy được đặt gần cửa sổ hoặc cửa 
mở khác. 

Cho dù Máy có pin dự phòng, nếu điện thoại cố định mà Máy kết 
nối vào cần phải cắm điện để sử dụng, Dịch Vụ (bao gồm khả năng 
thực hiện và nhận các cuộc gọi 911) sẽ không có sẵn trong trường 
hợp bị mất điện. Pin dự phòng chỉ hỗ trợ tính năng gọi điện thoại 
(không hỗ trợ dữ liệu) cho Dịch Vụ. Không hỗ trợ tính năng sử dụng 
dữ liệu trong trường hợp bị cúp điện.

Verizon Wireless cũng như bất cứ chi nhánh nào của hãng đều 
không có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ dịch vụ nào trong khi mất 
điện và/hoặc không tiếp cận được với nhân viên dịch vụ khẩn cấp, 
ngoài ra, Verizon Wireless cũng như bất kỳ chi nhánh nào của hãng 
cũng không chịu trách nhiệm cho các hành động hoặc thiếu sót 
của nhân viên trung tâm trả lời khẩn cấp.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HẠN CHẾ: Trong khi bản đồ vùng 
phủ sóng tại verizonwireless.com/coveragelocator^ có thể chỉ 
định vùng phủ sóng dự kiến, bạn vẫn cần phải xem xét vùng phủ 
sóng thực tế tại đó để xem nó có thể được chấp nhận cho các mục 
đích sử dụng Dịch Vụ Kết Nối Điện Thoại Nhà của bạn hay không. Ít 
nhất, bạn sẽ cần phải có vùng phủ sóng Verizon Wireless vừa phải 
ở mọi nơi trong căn nhà của mình để có thể sử dụng Dịch Vụ theo 
đúng cách. Máy được thiết kế để cung cấp phủ sóng thoại tại nhà 
của bạn tương thích với các máy móc khác của Verizon Wireless, 
nhưng Verizon Wireless không trình bày rằng chất lượng thoại 
của dịch vụ sẽ tương đương với dịch vụ điện thoại bàn. Trong mọi 
trường hợp, đừng bao giờ cắm dây điện thoại vào cổng an ninh 
mạng màu vàng. Làm như vậy có thể gây hư hỏng cho máy và làm 
mất giá trị bảo hành của thiết bị. Không rút phích cắm của cổng 
an ninh màu vàng nếu không có sự hướng dẫn của nhà cung cấp 
hệ thống an ninh mạng tại nhà. Bộ Định Tuyến Băng Rộng 4G LTE 
có Thoại có thể không tương thích với các yêu cầu của hệ thống an 
ninh mạng tại nhà của bạn.  

Nếu bạn đăng ký chỉ dịch vụ thoại hoặc dịch vụ thoại và dữ liệu cho 
Bộ Định Tuyến Băng Rộng4G LTE có Thoại và Thiết Bị được kết nối 
với một trạm cơ sở điện thoại không dây, bất kỳ điện thoại mở rộng 
tương thích nào cũng có thể sử dụng Dịch Vụ, tuy nhiên chỉ điện 
thoại có dây được kết nối trực tiếp với Thiết Bị mới có thể sử dụng 
Dịch Vụ.

Dịch Vụ không tương thích với máy fax, dịch vụ DVR, máy thẻ tín 
dụng, dịch vụ cảnh bào y tế hoặc một số dịch vụ Internet tốc độ 
cao hoặc DSL. Xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn 
để xác định nếu dịch vụ Internet có sẵn như yêu cầu tiêu chuẩn. 
Không kết nối Thiết Bị với ổ cắm trên tường của điện thoại bàn. 
Thiết Bị phải được kết nới với phần cứng điện thoại không dây hoặc 
có dây, theo như mô tả trong Hướng Dẫn Sử Dụng Bộ Định Tuyến 
Băng Rộng 4G LTE có Thoại.

Dịch Vụ không thể sử dụng để làm đầu thu 500, 700, 900, 976, 0+, 
bộ điều khiển hỗ trợ, hay máy quay số cho các cuộc gọi (như 1010-
XXXX).

 ■ hiển Thị Tên 
 Một số dịch vụ Verizon Wireless cho phép khách hàng quyết định 
cách hiển thị tên, số điện thoại cầm tay và thông tin cá nhân khác 
(“Hiển Thị Tên”) của họ cho người nhận cuộc gọi. Verizon Wireless 
không sàng lọc thông tin Hiển Thị Tên mà bạn gửi khi sử dụng 
những dịch vụ này. Để sử dụng những dịch vụ này, bạn phải trình 
bày và bảo đảm với Verizon Wireless rằng thông tin bạn cung cấp 
là chính xác, không có dụng ý xúc phạm, mạo nhận, báo tin tức sai 

 v e r i z o n w i r e l e s s . c o m        3130       1 . 8 0 0 . 2 5 6 . 4 6 4 6



hoặc lừa dối người khác, và không xâm phạm hoặc vi phạm quyền 
của người khác hoặc vi phạm luật, quy tắc hoặc quy định liên quan 
đến sự riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ hoặc theo cách khác. 

 Khách hàng cũng có thể tải về các ứng dụng phần mềm của các 
nhà cung cấp đệ tam nhân không liên kết điều khiển bằng tay 
hoặc “bắt chước” Hiển Thị Tên, xuất hiện cho người nhận cuộc gọi. 
Verizon Wireless không sàng lọc các ứng dụng của đệ tam nhân mà 
bạn có thể tải về. Tuy nhiên, bạn nên xem lại bất kỳ điều khoản và 
điều kiện có thể áp dụng nào của đệ tam nhân trước khi thuê bao 
hoặc sử những dụng dịch vụ này. 

 Verizon Wireless có quyền, hoàn toàn tùy ý của mình, từ chối bỏ 
qua hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin Hiển Thị Tên nào và để điều tra 
các báo cáo dùng sai, lạm dụng hoặc các vi phạm khác. Những vi 
phạm như vậy có thể dẫn đến dịch vụ của bạn bị hạn chế, đình chỉ 
hoặc chấm dứt có lý do. Cung cấp thông tin sai lệch hoặc không 
đúng cho Verizon Wireless hoặc nhà cung cấp đệ tam nhân, hoặc sử 
dụng điện thoại cầm tay sai trái, với mục đích lừa gạt, gây tổn hại, 
hoặc thiệt hại để giành được bất kỳ thứ gì đáng giá cũng có thể bị 
phạt theo luật hình sự và dân sự.

 ■ ThiẾT bị bộ Định TuyẾn Điện Thoại Không DÂy Tại 
nhà (“ThiẾT bị”) & Dịch Vụ Điện Thoại Không DÂy Tại 
nhà (“Dịch Vụ”)
 THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ TRẢ LỜI KHẨN CẤP 911: Vì Máy Móc 
được thiết kế chỉ để dùng trong nhà, vui lòng sẵn sàng cung cấp vị 
trí của bạn trong tòa nhà cho nhân viên an toàn công cộng trong 
bất kỳ cuộc gọi nào tới số 911. Bộ chip GPS gắn sẵn vào Máy Móc sẽ 
hoạt động tốt nhất nếu Máy Móc được đặt gần cửa sổ hoặc cửa mở 
khác. 

Cho dù Máy Móc có pin dự phòng, nếu điện thoại cố định mà Máy 
Móc kết nối vào cần phải cắm điện để sử dụng, Dịch Vụ (bao gồm 
khả năng thực hiện và nhận các cuộc gọi 911) sẽ không có sẵn 
trong trường hợp bị mất điện.

Cả Verizon Wireless hay bất cứ chi nhánh nào của hãng đều không 
có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ dịch vụ nào trong khi mất điện 
và/hoặc không tiếp cận được với nhân viên dịch vụ khẩn cấp, ngoài 
ra, Verizon Wireless cũng như bất kỳ chi nhánh nào của hãng cũng 
không chịu trách nhiệm cho các hành động hoặc thiếu sót của 
nhân viên trung tâm trả lời khẩn cấp.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HẠN CHẾ: Trong khi bản đồ vùng phủ 
sóng Verizon Wireless tại verizonwireless.com/coveragelocator^  
có thể chỉ định vùng phủ sóng dự kiến, bạn vẫn cần phải xem xét 
vùng phủ sóng thực tế tại đó để xem nó có thể được chấp nhận 
cho các mục đích sử dụng Dịch Vụ của bạn hay không. Ít nhất, bạn 
sẽ cần phải có vùng phủ sóng Verizon Wireless vừa phải ở mọi nơi 
trong căn nhà của bạn để có thể sử dụng Dịch Vụ theo đúng cách. 
Máy có thể không tương thích với một số hệ thống an ninh cho nhà 
ở. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp hệ thống an ninh cho nhà 
ở của bạn để xác nhận các điều kiện tương thích cần thiết của hệ 
thống an ninh cho nhà ở của bạn.  

Nếu máy được kết nối với một trạm gốc điện thoại không dây, bất 
kỳ các điện thoại mở rộng nào tương thích với trạm gốc cũng có 
thể sử dụng Dịch Vụ, nhưng chỉ các điện thoại có dây kết nối trực 
tiếp đến Máy có thể sử dụng Dịch Vụ.

Dịch Vụ chỉ có dịch vụ thoại không dây. Những dịch vụ dữ liệu 
thường có trên điện thoại không dây cầm tay hoặc máy móc cầm 
tay khác thường không có sẵn thông qua Dịch Vụ tại Nhà. Dịch 

Vụ cũng không hỗ trợ các cuộc fax đến và đi, hoặc dịch vụ kết nối 
Internet thường hay DSL. 

Không thể sử dụng Dịch Vụ để thực hiện các cuộc gọi tới số 500, 
700, 900, 976, cuộc gọi do người được gọi trả tiền 0+, cuộc gọi 
được tổng đài giúp đỡ, hoặc các cuộc gọi nối vòng quanh (ví dụ, 
1010-XXXX).

 ■ Dịch Vụ LTe inTerneT (cài ĐẶT) 
Chúng tôi sẽ cố gắng cài đặt Dịch Vụ của bạn tại địa chỉ dịch vụ mà 
bạn cung cấp cho chúng tôi vào lúc mua hàng. Nếu bạn không 
phải là chủ nhà, hoặc nếu việc sử dụng nhà ở của bạn phụ 
thuộc vào hội chủ nhà hoặc những hạn chế khác, bạn có trách 
nhiệm phải lấy được sự đồng ý của tất cả các đệ tam nhân, và 
khi đã đặt dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn được ủy quyền để 
cho phép việc cài đặt hệ thống tại địa chỉ này. Nếu vùng phủ 
sóng 4G LTE không có sẵn tại địa chỉ này, hoặc nếu chúng tôi không 
thể thực hiện việc cài đặt vì bất kỳ lý do nào, tất cả các khoản thanh 
toán sẽ được hoàn trả cho bạn sẽ không áp dụng Lệ Phí Chấm  
Dứt Sớm.

Verizon Wireless không bảo hành hoặc đảm bảo rằng Dịch Vụ có 
thể đượccung cấp tại nơi bạn ở, hoặc việc cung cấp sẽ xảy ra theo 
kế hoạch sẵn, ngay cả khi Verizon Wireless đã chấp nhận đơn hàng 
của bạn. Verizon Wireless sẽ không chịu trách nhiệm gỡ bỏ Dịch Vụ 
của bạn hoặc bất kỳ thiết bị nào sau khi Dịch Vụ đã được kích hoạt. 
Ngoài ra, Verizon Wireless không chịu trách nhiệm cho việc bảo 
trì hoặc sửa chữa của bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào đã được 
cung cấp có liên quan với Dịch Vụ, bao gồm Ăng Ten LTE Internet (Cài 
Đặt) hoặc Bộ Định Tuyến LTE Internet (Cài Đặt), hoặc bất kỳ thiết bị 
hoặc dịch vụ nào khác mà bạn lựa chọn để sử dụng có liên quan với 
Dịch Vụ. 

Bạn không thể chuyển Ăng Ten LTE Internet (Cài Đặt) đến một địa 
điểm khác hoặc vị trí khác trong nhà sau khi đã cài đặt xong. Bạn 
không thể chuyển hệ thống hoặc Dịch Vụ đến một địa chỉ khác. 
Nếu bạn đang chuyển đến một nơi ở mới có sẵn dịch vụ và bạn 
muốn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, bạn có thể yêu cầu Verizon Wireless 
cài đặt hệ thống tại nơi ở mới của bạn, và bạn phải trả một khoản 
phí thiết bị và gia hạn hợp đồng. Sau khi Dịch Vụ được kích hoạt tại 
nơi ở mới của bạn, điều khoản của hợp đồng sẽ được kéo dài theo 
thời hạn hợp đồng mới và Verizon Wireless sẽ miễn bất kỳ Lệ Phí 
Chấm Dứt Sớm nào liên quan tới Dịch Vụ gốc của bạn.

Verizon Wireless có thể cung cấp dịch vụ điện thư thông qua một 
chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ điện thư khác. Bạn sẽ cần 
đồng ý với các điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ để sử 
dụng dịch vụ điện thư. NẾU DỊCH VỤ CỦA BẠN BỊ CHẤM DỨT VÌ 
BẤT KỲ LÝ DO NÀO, DỊCH VỤ ĐIỆN THƯ CỦA BẠN SẼ BỊ CHẤM DỨT 
VÀ TẤT CẢ DỮ LIỆU, HỒ SƠ VÀ THÔNG TIN KHÁC (BAO GỒM ĐIỆN 
THƯ, DANH BẠ VÀ NỘI DUNG LƯU TRỮ TRANG MẠNG) ĐÃ LƯU 
TRỮ TRONG HOẶC CHO TRƯƠNG MỤC CỦA BẠN SẼ BỊ XÓA MÀ 
KHÔNG CẦN THÔNG BÁO THÊM.

 ■ gameS
Nền ứng dụng Games có sẵn trên một số máy Android và cung cấp 
truy cập tới các ứng dụng trò chơi điện tử của đệ tam nhân. Một số 
ứng dụng được miễn phí khi tải xuống; một số ứng dụng khác có 
lệ phí một lần hoặc lệ phí phát sinh. Một số ứng dụng trò chơi điện 
tử cũng cho phép người sử dụng mua trong ứng dụng của trò đó. 
Tất cả các khoản phí này sẽ được tính trên hóa đơn Verizon Wireless 
của bạn. Bạn có thể chặn việc mua ứng dụng trò chơi điện tử tại 
verizonwireless.com/myverizon hoặc gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng. 

 ■ Lọc nội Dung
Cài đặt mặc định là Filter Off (Tắt Lọc Nội Dung). Lọc Nội Dung có 
thể lọc các trang mạng có thể truy cập được qua hầu hết các máy 
cầm tay và nội dung có thể truy cập qua Media Center. Hiện chưa 
lọc được nội dung từ các nguồn khác. Không áp dụng lọc nội dung 
khi máy sử dụng Wi-Fi. Có áp dụng các giới hạn khác. Ghé thăm 
verizonwireless.com/contentfilters hoặc gọi  
1. 800. 922. 0204 để biết thêm thông tin. 

 ■ VZ naVigaTor
 Đừng cố nhập hay thay đổi thông tin trong khi đang lái xe. Chỉ giới 
hạn các tính năng giao thông trong các đường chính ở một số nơi 
mà thôi. Không bảo đảm độ chính xác và đầy đủ của thông tin. 

 ■ PuSh To TaLK
 Các cuộc gọi Push to Talk chỉ có thể được thực hiện giữa các thuê 
bao Push to Talk của Verizon Wireless. Tính năng Push to Talk có thể 
được thêm vào các chương trình có mức phí truy cập hàng tháng từ 
$34.99 trở lên (hoặc đối với các đường dây của chương trình Family 
SharePlan).  

Cách Dùng Tốt Nhất:  Để dùng Push to Talk tốt nhất, tất cả người 
gọi dùng Push to Talk phải có điện thoại hỗ trợ EV-DO Rev. A và 
nhận dịch vụ EV-DO. Kết thúc một cuộc gọi Push to Talk bằng cách 
ấn End hoặc nó sẽ tự động ngắt sau 10 giây không hoạt động.  

Cách Sử Dụng Chung:  Khi bạn đang có cuộc gọi Push to Talk, các 
cuộc điện đàm nhận được sẽ chuyển thẳng đến Thư Thoại. Khi bạn 
đang có cuộc điện đàm, bạn không thể nhận được cuộc gọi Push to 
Talk. Bạn không thể ngăn người có số điện thoại cầm tay của bạn 
lưu số điện thoại của bạn vào danh sách liên lạc Push to Talk của họ.

 Mỗi lần, chỉ có một người được nói chuyện trong các cuộc gọi  
Push to Talk.

 Khi bạn sử dụng bàn phím điện thoại để thực hiện cuộc gọi Push to 
Talk, bạn phải bấm số điện thoại gồm 10 con số của người được gọi.  

 Thông tin hiện tại có thể không có sẵn cho tất cả các địa chỉ liên lạc của 
Push to Talk. Tính chính xác của thông tin hiện tại có thể bị ảnh hưởng bởi 
tình trạng đăng ký của mạng lưới của một địa chỉ liên lạc Push to Talk.

 Bạn không thể sử dụng dịch vụ Push to Talk của mình cho bất cứ 
ứng dụng nào để kết nối điện thoại của bạn tới máy điện toán và 
các máy móc khác cho bất cứ mục đích nào. 

 ■ Trợ giúP Trên Đường cỦa VeriZon  
 Có Dịch vụ Trợ Giúp Trên Đường của Verizon cho các xe hạng nhẹ 
đăng ký hợp pháp (ví dụ, sedans [xe hơi bốn cửa], coupes [xe hơi 
hai cửa], xe mô-tô, xe mui trần, SUVs, xe thùng hạng nhẹ, v.v…). 
Bảo hiểm không bao gồm bất kỳ loại dịch vụ nào cho các xe sử 
dụng cho mục đích thương mại hoặc dùng bảng số của đại lý bán 
lẻ xe hơi. Với mọi đường dây ghi danh tham gia, bạn chỉ có thể gọi 
bốn lần mỗi năm cho dịch vụ Trợ Giúp Trên Đường của Verizon.

 Dịch vụ Trợ Giúp Trên Đường của Verizon được cung cấp bởi 
Signature Motor Club, Inc. (ở California, Signature Motor Club of 
California, Inc.), là công ty con của Allstate Enterprises, LLC, công 
ty độc lập có hợp đồng cung cấp trợ giúp trên đường cho các khách 
hàng của Verizon Wireless. Bạn có thể nhận dịch vụ Trợ Giúp Trên 
Đường của Verizon hai ngày sau khi thêm tính năng này.

 ■ Tiêu chuẩn gọi Quốc TẾ 
 Cần có quá trình trả tiền hóa đơn tối thiểu và chấp thuận tín dụng 
để có Tiêu Chuẩn Gọi Quốc Tế; cũng có thể cần có điều khoản hợp 

đồng và khoản tiền đặt cọc. Không duy trì những yêu cầu này có 
thể dẫn đến việc tạm ngừng Tiêu Chuẩn Gọi Quốc Tế mà không cần 
thông báo. Bạn có thể hủy Tiêu Chuẩn Gọi Quốc Tế bất cứ lúc nào 
bằng cách gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng. Bạn chịu trách nhiệm cho 
bất kỳ việc sử dụng thẻ SIM không được phép nào của mình và giữ 
mã số an ninh. Khi chấm dứt dịch vụ, hãy hủy thẻ SIM của mình. 
Xem verizonwireless.com/global^ để biết chi tiết.

 ■ Điện Thoại Viễn Liên Quốc TẾ
 Bạn cần có Tiêu Chuẩn Gọi Quốc Tế để thực hiện các cuộc gọi quốc 
tế đến hầu hết các quốc gia, nhưng bạn có thể gọi đến một số 
nơi ở Bắc Mỹ mà không cần tính năng này. Có thể áp dụng phụ 
phí bổ sung khi gọi một số quốc gia; xem verizonwireless.com/
global^để biết thêm chi tiết.

 ■ hòa mạng Quốc TẾ  
 Một số dịch vụ, như nhắn tin văn bản ưu tiên, trợ giúp danh bạ, các 
đường dây giải trí và các dịch vụ của đệ tam nhân, có thể có sẵn, 
và cước phí cho các dịch vụ này sẽ được tính trên hóa đơn (cùng 
với phí đường dây áp dụng), thêm vào giá biểu hòa mạng. Không 
có dịch vụ hiển thị chờ tin nhắn khi không có Nhắn Tin Văn Bản. 
Khi sử dụng các dịch vụ Điện Thoại Toàn Cầu, hoặc nếu bạn thuê 
bao chương trình Nationwide Plus Canada hoặc Nationwide Plus 
Mexico và khi bạn hòa mạng ở gần biên giới, các cuộc gọi có thể 
được truyền bởi trạm di động đặt tại quốc gia lân cận và được tính 
trên hóa đơn theo mức giá của quốc gia này. Verizon Wireless sẽ 
chấm dứt dịch vụ của bạn vì lý do chính đáng nếu ít hơn một nửa 
mức sử dụng của bạn qua ba chu kỳ gửi hóa đơn liên tục là trên Giá 
Biểu và Vùng Phủ Sóng Quốc Gia Verizon Wireless.

 ■ Dịch Vụ Du Thuyền 
 Có kỳ nghỉ trên du thuyền? Bạn sẽ thấy mức giá hòa mạng Du 
Thuyền chỉ dành cho những cuộc gọi thực hiện và nhận khi ở trong 
hải phận quốc tế trên các tuyến du thuyền và tàu thủy hiện được 
công bố tại verizonwireless.com/global^

 ■ giảm giá cho chương Trình Và Tính năng 
 Verizon Wireless có giảm giá cho các chương trình và tính năng 
hợp lệ, cũng như những chương trình chỉ dành cho công ty và biểu 
giá cho máy móc, cho các doanh nghiệp hội đủ điều kiện. Nếu bạn 
không phải là khách hàng doanh nghiệp, bạn có thể được giảm giá 
truy cập hàng tháng tùy theo nơi bạn đang làm việc hoặc qua một 
tổ chức mà bạn có liên kết. Ngoại trừ khi đã nói rõ ràng, thường thì 
các chương trình có tính lệ phí truy cập hoặc lệ phí truy cập trương 
mục hàng tháng từ $34.99 trở lên và tính năng dữ liệu từ $24.99 trở lên 
là hợp lệ để được giảm giá. Chương Trình Trả Trước, lệ phí truy cập 
đồng hạng cho đường dây và, ngoại trừ khách hàng doanh nghiệp, 
Chương Trình Data-Only không hợp lệ để được giảm giá. Cước phí 
truy cập hàng tháng của trương mục các Chương Trình The MORE 
Everything cho Điện Thoại Căn Bản và cước phí truy cập đường 
dây hàng tháng cho một đường dây và truy cập trương mục hàng 
tháng của Nationwide SharePlan bao gồm cước phí truy cập trương 
mục hàng tháng và cước phí truy cập đường dây hàng tháng cho 
hai đường dây: Mỗi cước phí truy cập hàng tháng cho một đường 
dây bằng số tiền cước phí trả cho mỗi đường dây thêm. Xin nói 
chuyện với Đại Diện Bán Hàng của Verizon Wireless, hoặc quản lý 
truyền thông của hãng nơi bạn làm việc, để biết thêm thông tin về 
giảm giá mà bạn có thể hợp lệ được hưởng. Để biết thêm thông tin 
về những chương trình cho doanh nghiệp, hãy nói với Chuyên Gia 
Kinh Doanh của Verizon Wireless hoặc gọi 1. 800.VZW. 4BIZ
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chống gian lận để làm cho việc thực hiện các cuộc gọi gian lận rất 
khó, đặc biệt là trên các cuộc gọi kỹ thuật số. 

Quy Định Và nguyên Tắc cỦa cơ Quan Truyền Thông  
Liên bang  
 Cơ Quan Truyền Thông Liên Bang (FCC) quy định điện thoại cầm tay 
được hoạt động theo nguyên tắc và quy định của FCC và theo sự 
giám sát của người được cấp giấy phép.

Thông báo cỦa Fcc Về Truyền PháT Tin báo Vô TuyẾn 
Khẩn cấP(Dịch Vụ Tin báo Di Động Thương mại) 
 Verizon Wireless đã chọn cung cấp tin báo vô tuyến khẩn cấp trong 
các phần của khu vực dịch vụ, như được xác định bởi các điều khoản 
và điều kiện của hợp đồng dịch vụ, các máy móc có khả năng dùng 
tin báo khẩn cấp vô tuyến. Không có phi bổ sung cho những tin 
nhắn vô tuyến khẩn cấp này. Các tin báo vô tuyến khẩn cấp có thể 
không có sẵn trên tất cả các máy móc hoặc trong toàn bộ khu vực 
dịch vụ hoặc nếu người thuê bao dịch vụ ở bên ngoài khu vực dịch 
vụ của Verizon Wireless. Để biết thêm chi tiết về việc có sẵn của 
dịch vụ này và các máy móc có thể dùng tin báo vô tuyến khẩn cấp, 
vui lòng hỏi Đại Diện Bán Hàng hoặc ghé thăm verizonwireless.com/
govalerts^

Khoản ĐẶT cọc ThẾ chÂn  
 Bạn có thể yêu cầu phải đặt cọc thế chân lúc mở đường dây dịch vụ 
điện thoại cầm tay của mình. Bạn được hợp lệ để nhận lại khoản 
đặt cọc thế chân sau một năm dùng dịch vụ liên tục, hoặc khi chấm 
dứt dịch vụ của bạn. Tiền đặt cọc của bạn sẽ tự động được hoàn lại 
sau một năm, bao gồm tiền lãi, miễn là bạn giữ trương mục của 
mình ở “tiêu chuẩn tốt” (điều này có nghĩa là bạn trả hóa đơn liên 
tục đúng thời hạn trong một năm). Có thể mất đến ba chu kỳ hóa 
đơn để giải quyết khoản tiền hoàn lại này. Nếu bạn bị cắt dịch vụ 
vào bất cứ lúc nào trong năm đầu tiên do không trả hóa đơn đầy 
đủ, bạn mất bất cứ khoản lãi suất nào dồn lại trong khoảng thời 
gian đó. Nếu bạn chấm dứt dịch vụ của bạn, mà chưa trả cho hóa 
đơn cuối cùng, khoản đặt cọc có thể được áp dụng cho trương mục 
của bạn, và bạn sẽ nhận lại bất cứ số tiền còn lại nào trong khoản 
đặt cọc. Nếu chấm dứt dịch vụ của bạn sau 14 ngày được phép trả 
và đổi lại hàng ban đầu nhưng trước khi kết thúc thời hạn tối thiểu 
của bạn, tiền đặt cọc của bạn sẽ được áp dụng cho Lệ Phí Chấm Dứt 
Sớm thêm vào bất cứ khoản tiền trên hóa đơn còn nợ nào trước khi 
giải quyết xuất cho bạn chi phiếu.

máy mÓc 4g LTe Không Phải mua cỦa  
VeriZon WireLeSS:  
Bạn có thể mở đường dây cho bất kỳ máy móc 4G LTE nào đã được 
Verizon Wireless chứng nhận là tương thích với mạng lưới 4G LTE 
của chúng tôi, bao gồm những máy móc không mua trực tiếp 
của Verizon Wireless. Nếu bạn không mua máy móc của Verizon 
Wireless, xin lưu ý rằng việc chứng nhận máy móc để sử dụng trên 
mạng lưới Verizon Wireless không có nghĩa là Verizon Wireless đã 
có bất kỳ lời xác định nào đối với chức năng, phẩm chất của cuộc 

người Quản Lý Trương mục 
chia Sẻ Truy cậP Vào Trương mục cỦa bạn  
 Thêm một Người Quản Lý Trương Mục là cho một người khác quyền 
truy cập thông tin trương mục của bạn và quyền quản lý trương 
mục của bạn. Người Quản Lý Trương Mục có thể và thực hiện tất cả 
giao dịch ngoại trừ những điều sau đây:
•   Thay đổi mật khẩu trương mục
•   Thêm/thay đổi Quản Lý Trương Mục

an Toàn & Trợ giúP mạng Di Động 
Thông Tin Quan Trọng PháT Trên Tần Số Truyền 
Thanh Và Lái Xe cÓ Trách nhiệm  
 Bạn có thể tìm thông tin quan trọng và hữu ích phát trên Tần Số 
Truyền Thanh và Lái Xe có Trách Nhiệm, trong tiệm của chúng tôi, 
trong tập quảng cáo Thông Tin Quan Trọng cho Người Tiêu Dùng 
bao gồm trong hộp máy móc của bạn và trên trang mạng của 
chúng tôi. Xin ghé thăm verizonwireless.com^ và bấm vào các kết 
nối ở cuối trang chủ.

Thông Tin Định Vị  
  Điện thoại cầm tay của bạn có thể xác định vị trí vật lý, địa lý 
(“Thông Tin Định Vị”) của nó (và của bạn) và có thể kết hợp 
Thông Tin Định Vị với dữ liệu khác. Ngoài ra, một số ứng dụng, 
dịch vụ và chương trình có khả năng truy cập, thu thập, lưu 
trữ và sử dụng Thông Tin Định Vị và tiết lộ Thông Tin Định Vị 
cho người khác. Bạn nên thận trọng khi quyết định xem có 
cho người khác biết Thông Tin Định Vị hay không và nên xem 
xét bất cứ các chính sách nào về sự riêng tư áp dụng của đệ 
tam nhân trước khi cho họ truy cập. Để hạn chế khả năng truy 
cập trái phép vào Thông Tin Định Vị của bạn, Verizon Wireless 
có nhiều cơ chế và cài đặt để quản lý truy cập đối với dữ liệu 
khu vực. Khi cho phép cài đặt vị trí bạn đang cho phép đệ tam 
nhân truy cập vào Thông Tin Định Vị qua phần mềm, kết hợp 
widgets hay các yếu tố ngoại biên bạn chọn để tải xuống, 
thêm vào hoặc gắn vào điện thoại cầm tay của bạn hoặc thông 
qua truy cập trang mạng, khả năng nhắn tin và các phương 
tiện khác và bạn ủy quyền cho Verizon Wireless thu thập, sử 
dụng và tiết lộ Thông Tin Định Vị của bạn khi thích hợp để 
cung cấp cho bạn bất cứ dịch vụ định vị nào mà bạn cho phép. 

các cuộc gọi miễn Phí Và Dịch Vụ Khẩn cấP 
 Miễn phí khi gọi tới các số 800, 855, 866, 877 và 888; tuy nhiên, 
bạn sẽ được tính trên hóa đơn cho thời gian dùng làn sóng. Ngoại 
trừ các cuộc gọi tới Dịch Vụ Khách Hàng và Hỗ Trợ Kỹ Thuật của 
Verizon Wireless (bấm *611 Send từ điện thoại cầm tay của bạn) 
và các cuộc gọi khẩn cấp (911), vừa được miễn phí vừa không tính 
thời gian dùng làn -sóng. Trợ Giúp Khẩn Cấp 911: 911 Send (miễn 
phí và không tính thời gian dùng làn sóng từ điện thoại cầm tay 
của bạn). Mọi cuộc gọi tới *611 hoặc 911 đều được bao gồm trong 
Chương Trình của bạn.

ngăn chẶn gian Lận  
 Verizon Wireless muốn bảo vệ sự riêng tư của bạn và cố gắng hết 
sức để ngăn chặn việc sử dụng điện thoại không được ủy quyền 
hay gian lận. Những số điện thoại cầm tay và các cuộc gọi có thể 
bị người khác chặn bằng thiết bị đặc biệt. Chúng tôi dùng kỹ nghệ 

điện thoại khi mua. Mua hàng bằng tiền mặt hay chi phiếu, thẻ tín 
dụng hay thẻ quà tặng sẽ được hoàn lại tương ứng bằng chi phiếu, 
thẻ tín dụng hay thẻ quà tặng.

Nếu bạn nhận hàng qua chương trình “Mua Một, Tặng Một” hay 
chào hàng tương tự, bạn phải trả lại cả hai món hàng mới được 
hoàn lại tiền.. Khi đổi lấy loại hàng có nhãn hiệu và kiểu tương tự, 
chỉ cần gửi đi món hàng cần đổi.

Phần mềm đã mở khi mua riêng chỉ có thể được đổi lấy chính loại 
phần mềm đó tại Tiệm Viễn Thông Verizon Wireless chứ không được 
trả lại để lấy tiền.

Chỉ có thể trả lại những hộp AppleCare theo Chương Trình Bảo 
Hiểm đã mở cho Apple bằng cách gọi 1. 800.APL.CARE 
(1 . 800 . 275 . 2273). Apple sẽ hoàn lại đầy đủ tiền trong vòng 30 
ngày sau khi mua, và sau đó thì tính tiền trả lại theo tỉ lệ. Bạn sẽ 
cần phải có Hóa Đơn Khách Hàng Verizon Wireless của mình để biết 
ngày mua hàng.

Trước khi trả lại hay đổi bất cứ máy móc cầm tay hay phụ kiện nào có 
dữ liệu trong bộ nhớ của nó, hãy chuyển mọi dữ liệu mà bạn muốn 
giữ lại vào nguồn lưu giữ tập tin khác. Khi máy móc cầm tay và phụ 
kiện đã được trả lại, dữ liệu của bạn sẽ không thể được phục hồi. Hơn 
nữa, bạn nên cất lại hoặc hủy bất kỳ thẻ nhớ có thể tháo rời và mang 
theo hoặc modules (như SIM Card hay SD Card) để giúp bảo vệ thông 
tin quan trọng, như thông tin truy cập trương mục  
ngân hàng.

Bởi vì FCC quy định rằng gần như tất cả các máy cầm tay trên 
mạng lưới của hãng điện thoại đều phải có tính năng GPS, Verizon 
Wireless sẽ không cho phép những máy móc không có tính năng 
GPS được mở đường dây trên mạng lưới của chúng tôi nữa. Nếu 
bạn nâng cấp từ máy móc không có tính năng GPS thành có tính 
năng GPS và sau đó trả lại nó trong thời hạn nhận lại. Verizon 
Wireless sẽ không cho phép đưa những máy móc không có tính 
năng GPS trở lại mạng lưới của chúng tôi nữa. Tuy nhiên, chúng tôi 
sẽ cho phép bạn đổi máy cầm tay mới của mình lấy một máy cầm 
tay có tính năng GPS khác phù hợp với nhu cầu của bạn, sẽ áp dụng  
lệ phí cất lại điện thoại.

Khách hàng Doanh Nhân và Chính Phủ: Các điều khoản và điều 
kiện của Chính Sách Đổi & Trả Lại Hàng, bao gồm cả thời gian được 
trả lại hàng, có thể khác nhau tùy theo mỗi hợp đồng. Xin liên lạc với 
Người Quản Lý Trương Mục Verizon Wireless của bạn hoặc tham chiếu 
hợp đồng để biết những điều khoản và điều kiện được  áp dụng.

Trả lại hàng không tự động chấm dứt dịch vụ của bạn. Bạn hoặc 
Đại Diện Liên Lạc (Single Point of Contact, hay SPOC) cho cơ 
quan của bạn phải gọi Dịch Vụ Khách Hàng để ngừng dịch vụ.

Đổi hàng mới 
 Bạn được phép đổi lại hàng một lần. Để đổi, phải trả lại hàng (bao 
gồm điện thoại, sạc pin, pin, tài liệu hướng dẫn và bất kỳ thứ nào 
khác) trong hộp NGUYÊN BẢN. Tất cả hàng hóa phải trong tình 
trạng như mới và kèm theo biên nhận gốc. Có thể áp dụng phí vận 
chuyển khi đổi lại hàng do Verizon Wireless gửi đến cho bạn.

gọi hoặc việc thực hiện chức năng khác do máy móc cung cấp. Nhà 
cung cấp máy móc hoàn toàn chịu trách nhiệm cho phần trình 
bày về chức năng, thực hiện chức năng, giá cả và hợp đồng dịch vụ 
của họ. Verizon Wireless không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào 
rằng máy móc (a) sẽ vận hành hoặc vận hành mà không có lỗi trên 
hệ thống (bao gồm hệ thống của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào 
đã được truy cập vào trong khi hòa mạng hoặc tương tự như vậy), 
hoặc với các sản phẩm và dịch vụ có sẵn mang nhãn hiệu Verizon 
Wireless; (b) sẽ vận hành mà không cần phải cập nhật hoặc sửa đổi 
định kỳ đối với máy móc được chứng nhận; (c) sẽ vận hành vô thời 
hạn trên mạng lưới; (d) sẽ không bị cắt hoặc bị ngắt quãng dịch vụ 
theo quy định của chính phủ, khả năng hệ thống, giới hạn vùng 
phủ sóng, can thiệp của tín hiệu truyền thanh và những điều bất 
bình thường khác; hoặc (e) không bị ảnh hưởng bất lợi do sự sửa 
đổi, nâng cấp hoặc những việc tương tự liên quan đến mạng lưới. 
Và bạn cũng nên liên lạc với nhà cung cấp mà bạn đã mua máy 
móc để hỏi về sự vận hành cũng như khả năng của máy móc. Đại 
diện của Verizon Wireless không thể xử lý trục trặc kỹ thuật  
gặp phải  khi vận hành đối với máy móc không mua của  
Verizon Wireless.

Chỉ DàNh Cho KháCh hàNg CoNNeCTiCuT 
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về hóa đơn hoặc bận tâm về dịch vụ 
của mình, xin gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng tại số 1.800.922.0204 
hoặc bấm số *611 từ điện thoại cầm tay của bạn. 
Nếu chúng tôi không thể giải quyết vấn đề của bạn, bạn có quyền 
chọn liên lạc với Ban Kiểm Soát Tiện Ích Công Cộng (Department of 
Public Utility Control/DPUC):
Trực tuyến: www.state.ct.us/dpuc^

Điện thoại: 1.866.381.2355
Thư:  Connecticut DPUC 

10 Franklin Square 
New Britain, CT 06051

bạn cÓ Thể Thử Dịch Vụ cỦa chúng Tôi Trong  
14 ngày. 
 Xin xem phần Trả Lại Hàng và Chấm Dứt Dịch Vụ trong mục Chính 
Sách Đổi & Trả Lại Hàng dưới đây để biết đầy đủ chi tiết.

chính Sách Đổi & Trả Lại hàng 
(cho những thứ mua từ Verizon Wireless) 
chính Sách Trả Lại Điện Thoại/Phụ Kiện 
 Bạn có thể nhận lại hoặc đổi món đồ đã mua từ Verizon Wireless 
trong vòng 14 ngày sau khi mua. Sẽ áp dụng $35 lệ phí cất lại điện 
thoại đối với bất kỳ việc trả hoặc đổi lại máy móc nào ($70 cho 
netbook và tablet) (ngoại trừ Hawaii).

Chính sách trả và đổi lại hàng này không áp dụng cho những khách 
hàng đã mua Chương Trình Trả Trước. Nếu bạn mua hàng từ nhà bán 
lẻ khác, sẽ áp dụng chính sách trả/đổi lại hàng của nhà bán lẻ đó.

Tùy theo ý của mình, chúng tôi có thể từ chối việc trả lại hàng 
của bạn hoặc thu lệ phí cho món hàng bị mất, hay những thứ mà 
chúng tôi xác định là bị hư hỏng hoặc cần sửa chữa, hoặc nếu món 
hàng hoặc phần mềm của nó đã bị sửa đổi khác với chỉ số kỹ thuật 
của nhà sản xuất. Nếu bạn trả lại và chúng tôi chấp nhận hàng hóa 
của bạn trong thời hạn được phép trả lại hàng chúng tôi sẽ hoàn 
tiền theo giá mua hàng của bạn, sẽ áp dụng lệ phí cất lại hàng. Nếu 
bạn trả lại máy cầm tay mà không còn UPC trên hộp, tổng số tiền 
hoàn lại sẽ bị trừ đi bất cứ khoản hoàn tiền qua thư có sẵn đối với 
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Trả Lại hàng Và chấm DứT Dịch Vụ  
 Bạn có thể chấm dứt dịch vụ vì bất cứ lý do gì trong vòng 14 ngày 
sau khi mở đường dây. Nếu bạn mua máy cầm tay theo giá khuyến 
mại vào lúc mở đường dây, bạn phải trả lại máy móc đó trong 
khoảng thời gian được trả lại hàng để tránh phải nộp $175 Lệ Phí 
Chấm Dứt Sớm, hoặc $350 nếu bạn mua máy móc cao cấp. Bạn 
sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho Lệ Phí Mở Đường Dây trừ khi bạn cắt 
dịch vụ trong vòng ba ngày kể từ khi mở đường dây. Bạn cũng chịu 
trách nhiệm cho mọi lệ phí sử dụng áp dụng, cước phí truy cập cho 
phần đã dùng, thuế, cước phí phụ trội hoặc các cước phí khác tích 
lũy trên trương mục của bạn cho đến ngày chấm dứt. Nếu bạn đã 
trả một khoản đặt cọc thế chân, có thể mất từ 30 đến 60 ngày để 
giải quyết hoàn lại tiền đặt cọc thế chân của bạn. Các cước phí cho 
bất cứ dịch vụ nào dùng trong trương mục trước ngày chấm dứt 
dịch vụ có thể được trừ từ phần đặt cọc của bạn.

 Nếu bạn bỏ dịch vụ sau thời hạn 14 ngày, nhưng trước khi hết thời 
hạn tối thiểu của mình, bạn sẽ phải trả Lệ Phí Mở Đường Dây, mọi 
lệ phí sử dụng, cước phí truy cập, thuế, cước phí phụ trội hoặc các 
cước phí áp dụng khác tích lũy trong trương mục của bạn cho đến 
ngày chấm dứt, kể cả Lệ Phí Chấm Dứt Sớm.

 Nếu bạn trả lại hàng của mình, thậm chí vì nhầm lẫn, sau thời hạn 
trả lại, bạn sẽ không được hoàn tiền và hàng bạn trả sẽ không được 
gửi trả lại cho bạn.

 Nếu bạn mua hàng trên mạng hoặc qua điện thoại, hãy làm 
theo hướng dẫn trả lại hàng trên gói hàng. Nếu bạn mua hàng 
tại tiệm Verizon Wireless, bạn có thể trả lại hàng ở bất kỳ tiệm 
Verizon Wireless nào. Hãy ghé thăm verizonwireless.com/
returninstructions^ để biết thêm chi tiết. 

chính Sách Trả & Đổi Sản Phẩm Dịch Vụ LTe inTerneT 
(cài ĐẶT) 
Bạn không thể trả lại Bộ Định Tuyến LTE Internet (Cài Đặt) cho các 
đại lý bán lẻ của Verizon Wireless hoặc chi nhánh của hãng, nhưng 
trong vòng 14 ngày sau khi mở Đường Dây, bạn có thể liên lạc với 
Dịch Vụ Khách Hàng, để được hỗ trợ trong quy trình trả lại. Nếu 
bạn hủy bỏ sau khi mở đường dây trên 14 ngày, bạn sẽ không được 
hoàn lại bất kỳ lệ phí mở đường dây hoặc lệ phí cài đặt, hay lệ phí 
cho các dịch vụ bổ sung được thực hiện vào lúc cài đặt. Nếu bạn 
hủy bỏ Dịch Vụ, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ gói giảm giá nào 
(nếu có) liên quan đến Dịch Vụ đó.

Nếu bạn chuyển nhà và gọi cho chúng tôi tại số 1. 800. 922. 0204 
để hủy bỏ Dịch Vụ của mình, hoặc nếu vùng phủ sóng 4G LTE không 
có sẵn tại địa chỉ mới hoặc chúng tôi không thể thực hiện cài đặt 
tại địa chỉ đó vì bất kỳ lý do nào, bạn sẽ bị tính phí cho bất kỳ Lệ Phí 
Chấm Dứt Sớm nào. Nếu bạn không gọi được cho chúng tôi tại số   
1. 800. 922. 0204, Dịch Vụ của bạn sẽ không bị hủy và cước phí 
Dịch Vụ của bạn sẽ tiếp tục áp dụng, ngay cả khi bạn đã trả lại Bộ 
Định Tuyến LTE Internet (Cài Đặt).

máy mÓc cỦa bạn cÓ Trục TrẶc? 
 Nếu máy móc cầm tay của bạn có trục trặc, chỉ cần liên lạc với số 
miễn phí của Verizon Wireless tại 1. 866. 406. 5154 từ một điện 
thoại bàn. Chúng tôi sẽ đoán bệnh của điện thoại với bạn ngay trên 

điện thoại. Nếu chúng tôi không thể giải quyết vấn đề khi chúng ta 
nói chuyện trên điện thoại và sự trục trặc là do lỗi của nhà sản xuất 
trong một năm đầu tiên bạn có điện thoại này, chúng tôi sẽ gửi cho 
bạn Điện Thoại Thay Thế Được Chứng Thực Gần Như Mới (loại giống 
như của bạn hoặc loại có phẩm chất tương ứng) đến tận nhà bạn. 
Đối với tablets, chúng tôi sẽ gửi máy đổi lại cho bạn sau khi bạn gửi 
trả lại tablet trong hộp mà chúng tôi cung cấp. Điện Thoại Thay Thế 
Được Chứng Thực Gần Như Mới sẽ có thời hạn bảo hành còn lại của 
điện thoại lúc đầu, hoặc 90 ngày, tùy theo thời hạn nào đến sau. 
Một khi bạn đã nhận được máy móc thay thế, bạn phải gửi trả máy 
móc bị lỗi trong vòng 5 ngày. Nếu bạn không gửi trả hoặc bạn gửi 
trả máy bị hư hỏng do dùng ẩu, dùng sai, do bị ướt, thay đổi phần 
mềm, hoặc cũ và gãy vô lý, bạn sẽ bị tính cước phí tối đa tới giá bán 
lẻ cao nhất của máy móc thay thế, có thể quá $500. Nếu máy của 
bạn có hư hại không được nhà sản xuất bảo hành, gửi trả lại máy 
đã đổi trong hộp nguyên bản sẽ tránh phải trả cho giá trị của máy 
thay thế. Nếu bạn có chương trình bảo vệ máy móc, hãy liên lạc 
với nhà cung cấp dịch vụ và nói chuyện với họ về lựa chọn cho máy 
móc bị hư hại.

 Chính sách này không giới hạn hay thay thế cho bất cứ chính sách 
bảo hành hiện có nào của nhà sản xuất. Chương trình này có thể 
được xem là chương trình “bảo hành” hay “hợp đồng dịch vụ” ở 
một số tiểu bang. Trong những tiểu bang này, xin tham khảo 
phần thông tin về Gia Hạn Bảo Hành Hạn Chế hoặc Hợp Đồng 
Dịch Vụ dưới đây.

 Bạn có 30 ngày kể từ khi mở đường dây cho máy mới hay máy Đã 
Dùng Qua Được Chứng Thực để gia nhập vào chương trình Bảo 
Vệ Điện Thoại Di Động, Bảo Hiểm Toàn Thiết Bị, Bảo Vệ Điện Thoại 
Cầm Tay hay Gia Hạn Bảo Hành. Xem trang verizonwireless.com/
equipmentprotection^ để biết thêm chi tiết. 
 
 gia hạn bảo hành hạn chẾ hay hợP Đồng Dịch Vụ  
(Thông Tin Quan Trọng cho Khách Hàng Gia Nhập Gia Hạn Bảo 
Hành Hạn Chế hay Hợp Đồng Dịch Vụ)

i. hợP Đồng Dịch Vụ hay gia hạn bảo hành hạn chẾ: 
 NẾU BẠN MUA MÁY MÓC CHO MÌNH, NHƯ ĐÃ NÊU TRONG BIÊN 
NHẬN, Ở ALABAMA, CALIFORNIA, HAWAII, KENTUCKY, ILLINOIS, 
NEVADA, NEW YORK, OKLAHOMA, OREGON, SOUTH CAROLINA, 
TEXAS, VERMONT, WASHINGTON HAY WYOMING, TÀI LIỆU NÀY LÀ 
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ, HOẶC NẾU KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY, THÌ ĐÂY LÀ 
GIA HẠN BẢO HÀNH HẠN CHẾ.

ii. Lệ Phí:   
Bạn sẽ được tính hóa đơn hàng tháng với số tiền là $300 trước, để có 
Giấy Bảo Hành hay Hợp Đồng Dịch Vụ. Nếu bạn mua dịch vụ bảo vệ 
này như là một phần của Bảo Hiểm Toàn Diện cho Điện Thoại của 
Verizon Wireless, bạn sẽ được tính trên hóa đơn $181 cho tablets và 
iPhone và $282 cho tất cả các loại máy cầm tay khác. Nếu bạn mua 
bảo hiểm này trong chương trình Bảo Hiểm Toàn Diện, bạn sẽ được 
tính giá $181 trên hóa đơn. Lệ phí này dựa trên chương trình bảo vệ 
máy móc cho bạn và/hoặc giá theo chương trình. Nếu, trong thời 
hạn của thỏa thuận này, bạn thay đổi giá theo chương trình hoặc 
chương trình bảo vệ, lệ phí có thể được tăng lên.

iii. hợP Đồng này bao gồm:   
 A.  BẢO HIỂM NẾU LÀ GIA HẠN BẢO HÀNH HẠN CHẾ: 

 1. Verizon Wireless bảo hành máy móc cầm tay do cá nhân sở hữu 

(dưới đây gọi là “Sản Phẩm”) khỏi những sai sót trên máy móc 
và lỗi thủ công của máy móc trong việc sử dụng và dịch vụ thông 
thường. VIỆC BẢO HÀNH NÀY CHỈ BAO GỒM MÁY MÓC CẦM TAY 
CHỨ KHÔNG BAO GỒM CHO CÁC PHỤ KIỆN HAY PIN, KỂ CẢ NHỮNG 
THỨ BAO GỒM TRONG GÓI HÀNG NGUYÊN BẢN. 

 2. Tùy chọn, Verizon Wireless sẽ thay thế Sản Phẩm trong thời 
hạn bảo hành miễn phí, miễn là bạn trả lại nó theo các điều 
khoản của Giấy Bảo Hành này tại một Tiệm Viễn Thông Verizon 
Wireless hoặc nơi khác được Verizon Wireless chỉ định. Máy móc 
thay thế có thể là máy móc mới hoặc máy móc được sửa chữa 
có giá trị ngang bằng hoặc tương đương với Sản Phẩm. Có thể 
sử dụng những phụ tùng không phải của nhà sản xuất ban đầu 
trong máy móc được sửa chữa. Mọi Sản Phẩm trả lại cho Verizon 
Wireless sẽ trở thành tài sản của Verizon Wireless.

 B.  BẢO HIỂM NẾU ĐÓ LÀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ: 
 Nếu có lỗi (bao gồm cả lỗi từ trước) trên máy móc và/hoặc lỗi thủ 
công của máy móc cầm tay mà cá nhân bạn sở hữu (dưới đây là 
gọi “Sản Phẩm”), và Sản Phẩm chỉ dành cho việc sử dụng và dịch 
vụ thông thường, Verizon Wireless đồng ý thay thế Sản Phẩm 
miễn phí, miễn là bạn trả lại nó theo các điều khoản của Hợp 
Đồng Dịch Vụ này tại một Tiệm Viễn Thông Verizon Wireless hoặc 
một nơi do Verizon Wireless chỉ định. Máy móc thay thế có thể 
là máy móc mới hoặc máy móc được sửa chữa có giá trị ngang 
bằng hoặc tương đương với Sản Phẩm. Có thể sử dụng những 
phụ tùng không phải của nhà sản xuất ban đầu trong máy móc 
được sửa chữa. Mọi Sản Phẩm trả lại cho Verizon Wireless sẽ trở 
thành tài sản của Verizon Wireless. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NÀY CHỈ 
BAO GỒM MÁY MÓC CẦM TAY CHỨ KHÔNG BAO GỒM CÁC PHỤ 
KIỆN HAY PIN, KỂ CẢ NHỮNG THỨ BAO GỒM TRONG GÓI HÀNG 
NGUYÊN BẢN. 

iV. giấy bảo hành hay hợP Đồng Dịch Vụ này Không  
bao gồm: 
 A.  Những lỗi hoặc thiệt hại do sử dụng Sản Phẩm ngoài những 

cách bình thường và theo thông lệ;
 B.  Lỗi hoặc thiệt hại khi sử dụng sai, do rủi ro hay dùng ẩu; 
 C.  Lỗi hoặc thiệt hại do không thực hiện đúng cách khi thử máy 

móc, điều khiển, bảo trì, cài đặt, điều chỉnh hoặc bất kỳ thay đổi 
hoặc sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào;

 D.  Vỡ hay thiệt hại gây ra cho ăng-ten trừ khi nguyên  nhân là do lỗi 
của máy móc hoặc lỗi thủ công; 

 E.  Sản phẩm bị tháo rời hay sửa chữa theo cách thức làm ảnh 
hưởng bất lợi đến hiệu suất hoặc ngăn cản việc kiểm tra và thử 
máy phù hợp để xác minh bất kỳ đơn đòi bồi thường nào theo 
chương trình bảo hành;

 F.   Sản phẩm đã bị bóc nhãn và không đọc được số seri;
 G.  Lỗi hoặc thiệt hại do dính hoặc nhúng vào thức ăn hoặc  

chất lỏng; 
 H.  Xước trên các bề mặt nhựa hoặc những phần tiếp xúc bên ngoài 

do việc sử dụng thông thường; và/hoặc 
 I.  Thiệt hại do mòn và xước thông thường. 

V. giấy bảo hành hay hợP Đồng Dịch Vụ này Kéo Dài 
Trong bao LÂu: 
 Verizon Wireless sẽ cung cấp bảo hành hoặc lợi ích, được mô tả 
trong đoạn III, cho thời hạn bạn thuê bao chương trình này, kể từ 
ngày bạn mở đường dây dịch vụ hoặc trong suốt thời gian bạn có 

dịch vụ liên tục với Verizon Wireless khi dùng Sản Phẩm này, tùy 
theo thời hạn nào là ít hơn. Việc khởi đầu dùng dịch vụ được tính 
không quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày giao Sản Phẩm chủ sở 
hữu, có nghĩa là bạn. 

Vi. Làm Sao Để cÓ máy mÓc Thay ThẾ Theo hợP Đồng này:   
 Để nhận được máy móc thay thế, đem Sản Phẩm của bạn tới bất 
cứ Tiệm Truyền Thông Verizon Wireless nào, cùng với hóa đơn bán 
hàng hoặc bằng chứng mua hàng thay thế tương đương. Nếu bạn 
gia nhập chương trình Gia Hạn Bảo Hành hay Bảo Hiểm Toàn Diện 
cho Điện Thoại, xin gọi 1. 866. 406. 5154 (miễn phí từ điện thoại 
bàn) và chúng tôi sẽ chẩn đoán vấn đề này với các bạn ngay trên 
điện thoại. Bạn cũng có thể ghé thăm bất cứ tiệm Verizon Wireless 
nào để chẩn đoán và trình bày vấn đề đối với máy móc của bạn. 

Vii. nghĩa Vụ cỦa bạn Theo giấy bảo hành hay hợP 
Đồng Dịch Vụ: 
 Bạn phải sử dụng các Sản phẩm theo cách thông thường, bạn phải 
bảo vệ không để Sản Phẩm tiếp tục bị hư hại nếu có một lỗi được 
bảo hiểm; bạn phải làm theo hướng dẫn sử dụng Sản Phẩm. 

Viii. Làm Sao Và Khi nào Thì bạn hoẶc chúng Tôi cÓ 
Thể chấm DứT giấy bảo hành hoẶc hợP Đồng Dịch Vụ:
 A.  Theo Đoạn VIII.B., chúng tôi có thể chấm dứt Giấy Bảo Hành hoặc 

Hợp Đồng Dịch Vụ bất kỳ lúc nào.Bạn có thể chấm dứt Giấy Bảo 
Hành hoặc Hợp Đồng Dịch Vụ bất kỳ lúc nào. Nếu dịch vụ điện 
thoại cầm tay của bạn với Verizon Wireless chấm dứt hay hết 
hạn vì bất cứ lý do gì, bạn sẽ được xem là đã chấm dứt Giấy Bảo 
Hành hoặc Hợp Đồng Dịch Vụ này. Nếu bạn hoặc Verizon Wireless 
chấm dứt Giấy Bảo Hành hoặc Hợp Đồng Dịch Vụ này sau hơn ba 
mươi (30) ngày kể từ khi nhận Giấy Bảo Hành hoặc Hợp Đồng 
Dịch Vụ này, bạn sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại theo tỷ lệ cho 
lệ phí hàng tháng của bạn cho Giấy Bảo Hành hoặc Hợp Đồng 
Dịch Vụ này, nếu áp dụng. 

 B.  Đối với cư dân Georgia, Hợp Đồng Dịch Vụ này chỉ có thể được 
chấm dứt bởi Verizon Wireless vì gian lận, trình bày tài liệu sai 
sót hoặc bạn không trả số tiền phải đóng sau đó. Đối với cư dân 
Nevada, Verizon Wireless không thể chấm dứt Hợp Đồng Dịch Vụ 
này trước khi hết hạn của điều khoản đã thoả thuận, nếu Hợp 
Đồng Dịch Vụ này đã có hiệu lực bảy mươi (70) ngày, ngoại trừ 
nếu bạn: (1) không trả một khoản tiền khi đến hạn; (2) gian lận 
hoặc trình bày sai sót một tài liệu để có Hợp Đồng Dịch Vụ này, 
hoặc khi đưa ra đơn đòi bồi thường; hoặc (3) thực hiện bất kỳ 
hành động hoặc bỏ sót hay là vi phạm bất cứ điều kiện nào của 
Hợp Đồng Dịch Vụ này, sau ngày có hiệu lực của Hợp Đồng Dịch Vụ 
này và tăng đáng kể dịch vụ cần thiết theo Hợp Đồng Dịch Vụ này. 
Việc hủy bỏ Hợp Đồng Dịch Vụ này của Verizon Wireless sẽ có hiệu 
lực mười lăm (15) ngày sau khi bạn nhận được thông báo hủy. 

 C.  Nếu bạn muốn hủy bỏ dịch vụ trong vòng ba mươi (30) ngày 
kể từ ngày nhận được Giấy Bảo Hành hay Hợp Đồng Dịch Vụ này 
và bạn đã không có đơn đòi bồi thường theo Giấy Bảo Hành hay 
Hợp Đồng Dịch Vụ này, chỉ cần thông báo cho Verizon Wireless 
và chúng tôi sẽ hoàn lại tất cả các lệ phí bạn đã trả cho đến ngày 
chấm dứt. 

 D.  NẾU BẠN HỦY BỎ, NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG ĐOẠN LIỀN TRƯỚC, 
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THIỆT HẠI NÀO VỀ SỬ DỤNG, THIỆT HẠI VỀ THỜI GIAN, BẤT TIỆN, 
THIỆT HẠI VỀ THƯƠNG MẠI, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC KHÔNG TIẾT 
KIỆM ĐƯỢC, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC BẤT NGỜ XẢY RA, ĐẶC 
BIỆT HOẶC LÀ DO HẬU QUẢ HAY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG HAY 
PHÍ LUẬT SƯ PHÁT SINH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ 
DỤNG SẢN PHẨM NÀY, Ở CHỪNG MỰC ĐẦY ĐỦ NHẤT MÀ ĐIỀU 
NÀY CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT CÔNG NHẬN.

 C.  MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HAY HẠN CHẾ 
CÁC HƯ HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC LÀ HẬU QUẢ, HOẶC HẠN CHẾ 
XEM MỘT BẢO HÀNH NGỤ Ý SẼ KÉO DÀI TRONG BAO LÂU, NÊN 
CÁC HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG 
CHO BẠN.

Xi. những Điều Khoản chung nẾu ĐÂy Là hợP Đồng 
Dịch Vụ: 
 A.  Hợp Đồng Dịch Vụ này đặt ra những trách nhiệm của chúng tôi 

liên quan đến Sản Phẩm. Máy móc thay thế Sản Phẩm, như mô 
tả ở đây, là đền bù riêng cho bạn. TÀI LIỆU NÀY KHÔNG PHẢI LÀ 
GIẤY BẢO HÀNH.

 B.  Nghĩa vụ của Verizon Wireless trong Hợp Đồng Dịch Vụ này 
được hậu thuẫn bởi sự tin tưởng hoàn toàn và tín nhiệm đối với 
Verizon Wireless. 

Xii. các Quyền Khác:  
 A.  Giấy Bảo Hành hoặc Hợp Đồng Dịch Vụ này cho bạn những 

quyền hợp pháp rõ ràng. Bạn có thể có thêm quyền lợi tùy theo 
mỗi tiểu bang.

 B.  Cư dân của Georgia và Kentucky có thể trực tiếp nộp đơn đòi 
bồi thường với Federal Insurance Co., 15 Mountain View Road, 
Warren, NJ 07059, nếu Verizon Wireless không giải quyết đơn 
đòi bồi thường của bạn trong vòng sáu mươi (60) ngày sau 
khi bạn nộp bằng chứng về thiệt hại của mình. Cư dân của 
Connecticut có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp với Balboa 
Insurance Company, Suite 200, 3349 Michelson Drive, Irvine, 
CA 92612-8893 nếu Verizon Wireless không thực hiện theo các 
điều khoản trong tài liệu này. 

 C.  Chỉ Dành để Giải Quyết Tranh Chấp cho Cư Dân Connecticut: Bất 
kỳ tranh chấp nào giữa Verizon Wireless và cư dân Connecticut 
phát sinh theo Giấy Bảo Hành này sẽ được quyết định theo quy 
trình phân xử bằng trọng tài. Một văn bản than phiền bao gồm 
mô tả về tranh chấp, giá mua, chi phí sửa chữa Sản Phẩm và 
một bản sao của hình thức bảo hành có thể được gửi qua bưu 
điện tới: State of Connecticut, Insurance Department, P.O. Box 
816, Hartford, CT 06142 - 0816, Attn.: Consumer Affairs 

 D.  Máy móc bị lỗi phải được trả lại nếu không, người có máy móc 
sẽ phải chịu lệ phí do không trả lại máy móc tương đương với 
giá bán lẻ máy móc khi không có khuyến mại. Tùy thuộc vào 
máy móc có sẵn vào lúc giải quyết. Khách hàng đồng ý nhận 
máy “tương tự”, nếu không còn máy móc kiểu đó nữa.

 

VERIZON WIRELESS PHẢI HOÀN TRẢ ĐẦY ĐỦ CHO BẠN TRONG 
VÒNG KHÔNG QUÁ BA MƯƠI (30) NGÀY SAU KHI BẠN THÔNG 
BÁO VỚI VERIZON WIRELESS RẰNG BẠN MUỐN HỦY BỎ GIẤY BẢO 
HÀNH HAY HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ NÀY. NẾU VERIZON WIRELESS 
KHÔNG HOÀN LẠI TIỀN CHO BẠN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÀY, 
BẠN CÓ QUYỀN ĐƯỢC NHẬN KHOẢN HOÀN TRẢ CHO SỐ TIỀN MÀ 
BẠN ĐÃ NỘP, CỘNG THÊM MƯỜI PHẦN TRĂM (10%) CHO MỖI 
THÁNG MÀ TIỀN CỦA BẠN CHƯA ĐƯỢC HOÀN LẠI. 

iX. Điều Kiện Khác: 
 A.  Giấy Bảo Hành hay Hợp Đồng Dịch Vụ này chỉ được mở rộng đến 

cho người mua là thuê bao ban đầu và không thể được chỉ định 
hoặc chuyển cho những người mua là thuê bao tiếp sau. Đây là 
Giấy Bảo Hành hay Hợp Đồng Dịch Vụ đầy đủ của Verizon Wireless 
cho Sản Phẩm của bạn. Verizon Wireless không thừa nhận nghĩa 
vụ hoặc trách nhiệm pháp lý cho việc bổ sung hoặc sửa đổi đối với 
Giấy Bảo Hành hay Hợp Đồng Dịch Vụ này, trừ khi có văn bản và 
chữ ký của chuyên viên của Verizon Wireless. Nếu tài liệu này là 
Giấy Bảo Hành, Verizon Wireless không bảo hành việc cài đặt, bảo 
dưỡng hoặc sửa chữa máy móc, phụ kiện, pin hay phụ tùng. 

 B.  Verizon Wireless không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức 
theo Giấy Bảo Hành hay Hợp Đồng Dịch vụ này cho bất kỳ máy 
móc phụ kèm theo hoặc được sử dụng khi kết nối với Sản Phẩm, 
hoặc để vận hành Sản Phẩm với bất kỳ máy móc phụ nào.Tất cả 
các máy móc như vậy rõ ràng không được bao gồm trong Giấy 
Bảo Hành hay Hợp Đồng Dịch Vụ này. Ngoài ra, Verizon Wireless 
không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào cho Sản Phẩm 
do việc sử dụng những máy móc không được Verizon Wireless 
trang bị để dùng với máy móc do cá nhân sở hữu. 

 C.  Khi Sản Phẩm được sử dụng cùng với máy móc phụ hoặc ngoại 
vi không được Verizon Wireless trang bị, Verizon Wireless không 
bảo hành và sẽ không cung cấp các dịch vụ liên quan đến vận 
hành của kết hợp Sản Phẩm/máy móc ngoại vi, và Verizon 
Wireless sẽ không giải quyết đơn đòi bồi thường bảo hành hoặc 
sửa chữa máy móc khi Sản Phẩm được sử dụng trong kết hợp 
như vậy và được Verizon Wireless xác định là không có lỗi của 
Sản Phẩm. Verizon Wireless đặc biệt từ chối bất cứ trách nhiệm 
đối với bất kỳ thiệt hại gây ra dưới bất kỳ hình thức nào vì việc 
sử dụng các sản phẩm phụ kiện và máy móc ngoại vi (ví dụ cụ 
thể bao gồm, nhưng không giới hạn trong, pin, bộ sạc và bộ tiếp 
hợp và các nguồn điện) khi các phụ kiện và máy móc ngoại vi 
này không được Verizon Wireless trang bị. 

X. những Điều Khoản chung nẾu ĐÂy Là giấy bảo 
hành: 
 A.  Giấy Bảo Hành này đặt ra những trách nhiệm của chúng tôi liên 

quan đến Sản Phẩm. Máy móc thay thế Sản Phẩm, như mô tả 
ở đây, là đền bù riêng cho bạn. GIẤY BẢO HÀNH NÀY THAY CHO 
MỌI GIẤY BẢO HÀNH ĐÃ NÓI RÕ, NGỤ Ý KHÁC, BAO GỒM KHÔNG 
GIỚI HẠN, BẢO HÀNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN VÀ SỰ PHÙ HỢP 
CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG THỜI HẠN CỦA 
BẢO HÀNH HẠN CHẾ NÀY. NGOÀI RA, KHÔNG ĐƯA RA BẢO HÀNH 
NÀO ĐỐI VỚI PHỦ SÓNG, SỰ CÓ SẴN HOẶC MỨC DỊCH VỤ DO 
VERIZON WIRELESS CUNG CẤP.

 B.  VERIZON WIRELESS KHÔNG BAO GIỜ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO 
NHỮNG HƯ HẠI VƯỢT QUÁ GIÁ MUA SẢN PHẨM, CHO BẤT CỨ 

người bán: 
 (Cơ Quan Trách Nhiệm về Tài Chính và Nghĩa Vụ Pháp Lý để Thực 
Hiện Dịch Vụ) 
 Verizon Wireless Services, LLC  
 One Verizon Way  
Basking Ridge, NJ 07920-1097
 Bài dịch này do Verizon Wireless cung cấp để tiện cho bạn. Phiên 
bản tiếng Anh chi phối pháp quy cho hợp đồng này. Verizon 
Wireless không có trách nhiệm cho các lỗi không chủ tâm hay sai 
sót khi dịch sang tiếng Việt. 

các chương Trình, giá biểu và Vùng Phủ Sóng, các mức 
giá, các điều khoản hợp đồng, thông lệ kinh doanh, các 
thủ tục và chính sách của Verizon Wireless có thể thay 
đổi như được nêu rõ trong hợp Đồng Khách hàng.
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