
Please read these Terms
By using the Open ISPO ("Site") you agree to be bound by the following terms ("Terms").

Open ISPO reserves the right to change these Terms at any time, without notice, and you

agree to be bound by such changes. Open ISPO may add to, remove or vary any information

on this Site at any time.

You may not use the Open ISPO content or web site to supply a product or service, or to

increase traffic to your website for any commercial reasons.

COPYRIGHT
This site contains a variety of copyright material. Some of this is the intellectual property of

individuals (as named), some is owned by Open ISPO itself. Some material is owned by

others (clearly indicated) and yet other material is in the public domain. Except for material

which is unambiguously and unarguably in the public domain, only material owned by Open

ISPO and so indicated, may be copied, provided that textual and graphical content are not

altered and that the source is acknowledged. Open ISPO reserves the right to revoke that

permission at any time. Permission is not given for any commercial use or sale of this

material.

No other material anywhere on this website may be copied (except as legally allowed for

private use and study) or further disseminated without the express and written permission

of the legal holder of that copyright.



DISCLAIMER

ACCURACY This Site contains, among other things, information created by Open ISPO

or provided by third parties and links to other web sites. There may be errors or

technical inaccuracies, programming bugs or computer viruses in this Site or its

contents. Open ISPO and their respective sub-contractors, make no representations

about the performance, accuracy, completeness, currency or suitability of the

information provided on this Site.

USE

The information is provided without any warranty whether express or implied. You

may use the information and links at your own risk. Open ISPO takes no

responsibility for the content of Internet sites that link to or from this site.

No Investment Advice

The information provided on this website does not constitute investment advice,

financial advice, trading advice, or any other sort of advice and you should not treat

any of the website's content as such. Open ISPO does not recommend that any

cryptocurrency should be bought, sold, or held by you. Do conduct your own due

diligence and consult your financial advisor before making any investment decisions

EXCLUSION OF WARRANTY

Except as set out below, Open ISPO excludes:



(a) warranties whether express, implied, statutory or otherwise, relating in any way

to the information obtained from this Site or your use of this Site; and

(b) liability to you or anyone else (including for negligence) in respect of any loss or

damage (including indirect special, or consequential damage or loss or loss of

revenue or data, unavailability of systems) arising in connection with or from any

use of the information in or obtained through this Site for any reason.

Where any law or statute implies any term into your use of, or any arrangement

arising out of, the accessing of this Site and that statute prohibits exclusion of that

term, then that term is included.

If and to the extent permitted by the statute, Open ISPO and their sub-contractors'

liability for any breach of such term is limited to the re-supply of the information or

links or associated services.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

ĐỘ CHÍNH XÁC Trang web này chứa, trong số những thứ khác, thông tin được tạo bởi

Open ISPO hoặc được cung cấp bởi các bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác.

Có thể có lỗi hoặc không chính xác về kỹ thuật, lỗi lập trình hoặc vi-rút máy tính

trong Trang web này hoặc nội dung của nó. Open ISPO và các nhà thầu phụ tương



ứng của họ, không tuyên bố về hiệu suất, độ chính xác, tính đầy đủ, tiền tệ hoặc tính

phù hợp của thông tin được cung cấp trên Trang web này.

SỬ DỤNG

Thông tin được cung cấp mà không có bất kỳ bảo đảm nào dù rõ ràng hay ngụ ý. Bạn

có thể tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin và liên kết. Open ISPO không chịu trách

nhiệm về nội dung của các trang Internet liên kết đến hoặc từ trang này.

Không phải lời khuyên đầu tư

Thông tin được cung cấp trên trang web này không phải là lời khuyên đầu tư, lời

khuyên tài chính, lời khuyên giao dịch hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào khác và bạn

không nên coi bất kỳ nội dung nào của trang web là như vậy. Open ISPO không

khuyến nghị rằng bạn nên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ loại tiền điện tử nào. Thực

hiện thẩm định của riêng bạn và tham khảo ý kiến     cố vấn tài chính của bạn trước khi

đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

LOẠI TRỪ BẢO HÀNH

Ngoại trừ như được nêu dưới đây, Open ISPO không bao gồm:

(a) bảo đảm dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, liên quan theo bất kỳ

cách nào đối với thông tin thu được từ Trang web này hoặc việc bạn sử dụng Trang

web này; và



(b) trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ ai khác (kể cả do sơ suất) đối với bất

kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm thiệt hại đặc biệt gián tiếp hoặc do hậu quả

hoặc mất mát hoặc mất doanh thu hoặc dữ liệu, không có hệ thống) phát sinh liên

quan đến hoặc từ bất kỳ việc sử dụng nào của thông tin trong hoặc thu được thông

qua Trang web này vì bất kỳ lý do gì.

Trong trường hợp bất kỳ luật hoặc quy chế nào ngụ ý bất kỳ điều khoản nào đối với

việc bạn sử dụng hoặc bất kỳ thỏa thuận nào phát sinh từ việc truy cập Trang web

này và quy chế đó cấm loại trừ điều khoản đó, thì điều khoản đó sẽ được đưa vào.

Nếu và trong phạm vi được luật pháp cho phép, trách nhiệm pháp lý của Open ISPO

và các nhà thầu phụ của họ đối với bất kỳ hành vi vi phạm điều khoản nào chỉ giới

hạn ở việc cung cấp lại thông tin hoặc liên kết hoặc các dịch vụ liên quan.


