
 

 

Thông Tin Bản Quyền Phần Mềm Bên Thứ Ba hoặc Phần mềm Tự do 

 

Phần mềm được tải trước, cài sẵn hay nói một cách khác là phần mềm được phân phối cùng 

với các sản phẩm do Acer cung cấp có chứa các chương trình phần mềm bên thứ ba hoặc 

Phần mềm Tự do ("Phần mềm Tự do") được cấp phép theo các điều khoản của Giấy phép 

Công cộng Chung GNU ("GPL"). Phần mềm Tự do được ký hiệu như vậy. Việc bạn sao chép, 

phân phối và/hoặc sửa đổi Phần mềm Tự do sẽ tuỳ thuộc vào các điều khoản của giấy phép 

GPL. 

 

Phần mềm Tự do được phân phối với kỳ vọng rằng nó sẽ hữu ích, nhưng KHÔNG CÓ BẤT 

KỲ SỰ BẢO HÀNH NÀO; thậm chí không có chế độ bảo hành mặc nhiên về KHẢ NĂNG 

TIÊU THỤ SẢN PHẨM hoặc SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Các quy 

định của Giấy phép Công cộng Chung GNU sẽ luôn được áp dụng. Bạn có thể truy cập trực 

tiếp trang web http://www.gnu.org hoặc gửi thư cho Công ty The Free Software Foundation, 

Inc. để xin bản sao Giấy phép GPL. Địa chỉ của Công ty The Free Software Foundation, Inc. 

tại: 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA, 02111-1307, USA.

 

Với thời hạn ba (3) năm kể từ khi bạn nhận được phần mềm này, bạn có thể nhận một bản mô 

phỏng thuật ngữ máy tính hoàn chỉnh của mã nguồn cho Phần mềm Tự do theo các điều 

khoản của giấy phép GPL mà không mất phí, ngoại trừ các chi phí cho truyền thông, vận 

chuyển và xử lý khi có yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào. Địa chỉ gửi thư cho chúng tôi 

tại: Acer Inc., 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. 

hoặc truy cập trang www.acer.com. 

 



 

 


