
Terms and Conditions 

Điều kiện và điều khoản 

 

 

Eligibility 

The Boingo Wi-Fi Visa Global Plan is being provided as a complimentary benefit to eligible Visa 

Cardholders. Eligible cards are Visa Infinite and Visa Signature debit/credit/prepaid card issued 

in Vietnam. 

Điều kiện áp dụng 

Chương trình Kết nối wifi toàn cầu của Boingo và Visa là ưu đãi miễn phí dành cho chủ thẻ của 

các loại thẻ debit/credit/prepaid Visa Infinite và Visa Signature phát hành tại Việt Nam. 

 

 

 

The Wi-Fi network service is provided by Boingo 

By subscribing to this benefit, you acknowledge that Visa is neither responsible for nor 

guarantees the quality, security, coverage or availability of Boingo's network of Wi-Fi hotspots 

or partners, and you agree that use of the Boingo Wi-Fi network is at your own risk. 

Dịch vụ mạng lưới Wifi được cung cấp bởi Boingo 

Bằng cách đăng ký nhận lợi ích này, bạn thừa nhận rằng Visa không chịu trách nhiệm cũng như 

không đảm bảo chất lượng, bảo mật, phạm vi hoặc tính khả dụng của mạng lưới các điểm truy 

cập Wi-Fi hoặc đối tác của Boingo, và bạn đồng ý rằng việc sử dụng mạng Wi-Fi của Boingo là 

có nguy cơ của riêng bạn. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Use of the Wi-Fi services is governed by Boingo's terms 

Your use of Boingo's Wi-Fi services is subject to Boingo's customer agreement, end user license 

agreement and other applicable legal terms and conditions, including Boingo's terms of use, 

privacy and security policies available at www.boingo.com. You will be given the opportunity to 

review Boingo's customer agreement, end user license agreement and other applicable legal 

terms and conditions before you enroll in the Boingo Wi-Fi Visa Global Plan. 

Việc sử dụng dịch vụ Wifi sẽ phụ thuộc vào các điều khoản của Boingo 

Việc sử dụng dịch vụ Wi-Fi của Boingo sẽ phụ thuộc vào của các điều khoản của thỏa thuận với 

khách hàng, thỏa thuận cấp phép người dùng cuối và các điều khoản và điều kiện pháp lý hiện 

hành khác, bao gồm các điều khoản sử dụng, quyền riêng tư và bảo mật của Boingo tại 

www.boingo.com. Bạn sẽ có cơ hội xem xét thỏa thuận với khách hàng, thỏa thuận cấp phép 

người dùng cuối và các điều khoản và điều kiện pháp lý hiện hành khác trước khi bạn đăng ký 

vào Chương trình Wifi toàn cầu của Visa và Boingo. 

 

 

 

 

 

 

Limit of 4 Devices 

Eligible Visa Cardholders will not be charged for enrollment in the Wi-Fi Visa Global Plan 

through Boingo, and will be permitted to register for connection on no more than four devices 

at any time to utilize the Wi-Fi network maintained by Boingo and its partners. 

Giới hạn 4 thiết bị 

Chủ thẻ Visa hợp lệ sẽ không bị tính phí khi đăng ký Gói Wi-Fi Visa Toàn cầu thông qua 

Boingom, và sẽ được phép kết nối trên không quá bốn thiết bị bất cứ lúc nào để truy cập mạng 

lưới Wifi cung cấp bởi Boingo và đối tác. 

 

 

 

http://www.boingo.com/


Changes to Boingo's Services & Hotspots 

Available hotspots in Boingo's network are subject to change at any time. 

Visit http://wifi.boingo.com for a current listing of hotspots. 

Thay đổi về dịch vụ và điểm phát sóng từ Boingo 

Các điểm phát sóng của Boingo có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Truy cập http://wifi.boingo.com 

để xem danh sách các điểm kết nối hiện tại. 

 

 

 

Enrollment 

In order to access any Boingo Wi-Fi hotspot for free through the Boingo Wi-Fi Visa Global Plan, 

eligible Cardholders will need to first enroll in the Visa Global Plan through Boingo and create a 

Boingo account. Enrollment in the Boingo Wi-Fi Visa Global Plan is limited to eligible 

cardholders only. 

Ghi danh 

Để truy cập miễn phí bất kỳ điểm truy cập Wi-Fi nào của Boingo qua chương trình Kết nối toàn 

cầu của Visa và Boingo, chủ thẻ hợp lệ cần đăng ký trước và  tạo một tài khoản trên nền tảng 

của Boingo. Việc ghi danh vào Kết nối toàn cầu của Visa và Boingo chỉ giới hạn cho chủ thẻ hợp 

lệ. 

 

 

Termination and Cancellation 

This benefit is non-transferable and may be terminated for breach of any terms or conditions, 

as well as for abuse of your Boingo Wi-Fi Visa Global account. This benefit is subject to change 

or cancellation without notice. 

Chấm dứt và hủy bỏ 

Ưu đãi này không thể chuyển nhượng và có thể bị chấm dứt do vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc 

điều kiện nào, cũng như việc lạm dụng tài khoản của bạn. Lợi ích này có thể thay đổi hoặc hủy 

bỏ mà không cần thông báo trước. 

 

 

 

 

http://wifi.boingo.com/

