Thỏa Thuận Dành Cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ Về
Việc Sử Dụng Thiết Bị Hot Spot Trong Dự Án 1Million
Project Của Sprint
(Vui lòng hoàn thành một mẫu đơn cho mỗi học sinh tham gia)

Họ tên Phụ huynh/Người giám hộ _________________________________ ______________________________________
(Tên)
(Họ)
Họ tên Học sinh ________________________________ ______________________________________
(Tên)
(Họ)
Ngày sinh của Học sinh ____________________ Lớp___________________ ID Học sinh ____________________________

Tôi cho phép __________________________________ tham gia dự án 1Million Project của Sprint(Dự án). Dự án cung cấp các thiết bị hot spot
miễn phí, cho phép học sinh truy cập được Internet mà không cần có đường kết nối tại nhà.

Tôi xác nhận rằng học sinh của tôi không có truy cập Internet tại nhà và Dự án sẽ là nguồn cung cấp truy cập Internet duy nhất tại nhà của học
sinh tôi. Thiếu truy cập Internet tại nhà có nghĩa là: a.) không có truy cập Internet trong nhà, b.) nhiều học sinh trong gia đình truy cập vào một máy
tính hoặc c.) đường truy cập Internet dạng quay số tại nhà.
Tôi hiểu rằng học sinh của tôi sẽ nhận được một thiết bị cùng với truy cập Internet cho mục đích học tập. Tôi hiểu rằng Sprint, Dự án và/hoặc
Denver Public Schools có thể thu thập dữ liệu liên quan đến học sinh của tôi và/hoặc giám sát việc sử dụng bất kỳ thiết bị nào của học sinh được
cung cấp thông qua Dự án. Tôi hiểu rằng việc sử dụng thông tin cá nhân của học sinh của Sprint được điều chỉnh bởi Chính Sách Bảo Mật của Sprint
(có sẵn tại www.sprint.com/privacy) và việc học sinh của tôi sử dụng các thiết bị phải tuân thủ Chính Sách Sử Dụng Được Chấp Thuận của Sprint
(www.sprint.com/en/legal/acceptable-use-policy). Tôi hiểu rằng học sinh của tôi phải tuân thủ Thỏa Thuận Tài Nguyên Mạng Và Thiết Bị MyTech.
Tôi cũng hiểu rằng (các) thiết bị được cung cấp cho Học sinh của tôi có thể được thu lại, dịch vụ Internet có thể tạm dừng hoặc toàn bộ Dự án có
thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào mà có hoặc không có thông báo, và cả Sprint và Denver Public Schools đều không có nghĩa vụ liên tục phải cung cấp
thiết bị, dịch vụ Internet hoặc các lợi ích khác của Dự án trên cơ sở liên tục.
Tôi từ bỏ bất kỳ và tất cả các khiếu nại chống lại Sprint; Sprint Prepaid; Sprint Foundation; Denver Public Schools; hoặc thành viên hội đồng được
bầu của học khu, các nhân viên, đại lý và nhà thầu (gọi chung là Nhà cung cấp Dự án) liên quan đến dự án 1Million Project của Sprint. Sự từ bỏ của
tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc thu thập dữ liệu và giám sát sử dụng thiết bị của Nhà cung cấp Dự án;
việc Nhà cung cấp Dự án sử dụng thông tin cá nhân của học sinh của tôi thu thập được thông qua Dự án, cho dù có được lưu trữ trên các thiết bị
được cung cấp thông qua Dự án hay không; truy cập trái phép của bên thứ ba, thay đổi hoặc đánh cắp thông tin, tệp hoặc chương trình của học
sinh của tôi được lưu trữ trên các thiết bị được cung cấp thông qua Dự án; việc học sinh có thể hoặc không thể truy cập một nội dung cụ thể thông
qua bất kỳ thiết bị nào được cung cấp thông qua Dự án; việc học sinh có thể hoặc không thể truy cập một nội dung cụ thể ở tốc độ cụ thể (ví dụ:
4G).
Tôi cho phép dự án 1Million Project sử dụng công khai ảnh của học sinh để quảng bá cho Dự án. Tôi hiểu rằng hình ảnh có thể được sử dụng trong
các ấn phẩm in, ấn phẩm trực tuyến, bài thuyết trình, trang web và mạng xã hội. Tôi cũng hiểu rằng tôi sẽ không được trả tiền bản quyền, các
khoản phí hoặc khoản bồi thường khác cho việc sử dụng đó.
Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin trong mẫu đơn này là chính xác và tôi có thẩm quyền cung cấp sự đồng ý này.

____________________________________________________
Chữ ký của Phụ huynh/Người Giám hộ

PHỤ LỤC A – CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Chính sách Quản lý Thiết bị này được áp dụng cho các thiết bị Sprint và tài nguyên mạng được cung cấp cho Học sinh bởi DPS. Các điều khoản và
điều kiện được quy định trong Chính sách Quản lý Thiết bị này được dự định để tăng thêm – và không thay thế -- các điều khoản và điều kiện được
quy định trong Thỏa thuận giữa Học sinh và Phụ huynh/Người giám hộ về Sử dụng các Thiết bị MyTech và Thỏa thuận Tài nguyên Mạng (“Thỏa
thuận”). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Chính sách Quản lý Thiết bị và Thỏa thuận, Chính sách Quản lý Thiết bị sẽ đóng vai trò quyết định.
Phụ huynh và Học sinh đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

A. Dịch vụ Không dây của quý vị được cung cấp bởi Sprint Forward (www.prepaid.sprint.com). Các quy tắc dưới đây chi phối việc quý vị sử dụng dịch
vụ Sprint Forward. Quý vị có thể mua Refill (Nạp tiền) cho tài khoản của mình bằng cách mua thẻ Sprint Forward Refill, bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ
ghi nợ trực tuyến, hoặc ghé qua cửa hàng của Sprint. Khi quý vị nạp tiền vào tài khoản, quý vị có thể mua gói dữ liệu trực tuyến tại sprint.com/prepaid
bằng cách nhấp chọn Plans (Gói cước) và chọn Additional Services (Dịch vụ Bổ sung). Xin lưu ý rằng không phải tất cả các gói cước/ưu đãi đều có sẵn
cho Học sinh trong dự án 1Million Project. Phí dịch vụ và số dư tài khoản sẽ không được hoàn trả hoặc chia theo tỷ lệ nếu chấm dứt hoặc thay đổi
dịch vụ. Có thể sẽ phải trả thuế và phí bán hàng của tiểu bang, địa phương khi nạp tiền vào tài khoản. Sprint sẽ không cộng tiền hoặc hoàn trả vào tài
khoản của quý vị dựa trên bất kỳ thay đổi nào mà quý vị thực hiện trong Dịch vụ của mình.

B. Dịch vụ có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào vì lý do bất kỳ hoặc không có lý do nào. Ví dụ, Sprint có thể tạm dừng hoặc chấm dứt bất
kỳ Dịch vụ nào sau đây: (a) không có hoặc duy trì số dư tài khoản phù hợp cho các khoản phí áp dụng; (b) quấy rối/đe dọa/lạm dụng/xúc phạm nhân
viên hoặc đại lý của chúng tôi; (c) cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác; (d) can thiệp vào hoạt động của Sprint; (e) sử dụng/nghi ngờ sử
dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào bị hạn chế hoặc không phù hợp với Thỏa thuận và Chính sách hợp nhất; (f) vi phạm, không tuân theo hoặc lạm
dụng Thỏa thuận hoặc Chính sách hợp nhất; (g) sửa đổi thiết bị so với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (ví dụ: root thiết bị); hoặc (h) nếu Sprint tin
rằng hành động này bảo vệ lợi ích của chúng tôi, bất kỳ lợi ích nào của khách hàng hoặc các mạng của Sprint.

C. Không sử dụng Dịch vụ của Sprint để gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng xấu đến bất kỳ khách hàng nào khác của Sprint hoặc danh tiếng, mạng, tài sản
hoặc Dịch vụ của Sprint. Quý vị không thể bán lại Dịch vụ cho bất kỳ bên nào dưới mọi hình thức. Sprint có thể thực hiện bất kỳ hành động nào để:
(1) bảo vệ mạng của chúng tôi, quyền và lợi ích của chúng tôi hoặc quyền của người khác; hoặc (2) tối ưu hóa hoặc cải thiện việc sử dụng chung các
mạng và Dịch vụ của chúng tôi.

D Chính sách Bảo mật của Sprint có sẵn tại sprint.com/privacy. Chính sách Bảo mật chi phối việc Sprint sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân, và giải
thích các lựa chọn thông tin của quý vị. Sprint có thể cập nhật Chính sách Bảo mật theo thời gian và khuyến khích quý vị xem lại thường xuyên. Khi
sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba, việc sử dụng của quý vị phải tuân theo các điều khoản và điều kiện và chính sách của bên thứ ba, bao gồm cả
chính sách bảo mật của bên thứ ba. Các ứng dụng của bên thứ ba của quý vị có thể truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý
vị hoặc yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin của quý vị—bao gồm cả thông tin vị trí (khi có thể)—cho nhà cung cấp ứng dụng hoặc một số bên thứ ba
khác. Nếu quý vị sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba, quý vị đồng ý và ủy quyền cho Sprint cung cấp thông tin liên quan đến việc quý vị sử dụng
Dịch vụ hoặc (các) ứng dụng.

E Các mạng của Sprint thường biết vị trí của thiết bị của quý vị khi thiết bị ở ngoài trời và/hoặc được bật nguồn. Bằng cách sử dụng các công nghệ
khác nhau để định vị thiết bị của quý vị, Sprint có thể cung cấp các dịch vụ 9-1-1 khẩn cấp nâng cao và các dịch vụ hỗ trợ vị trí tùy chọn do chúng tôi
hoặc bên thứ ba cung cấp. Vùng phủ sóng hoặc các yếu tố môi trường (như cấu trúc, tòa nhà, thời tiết, địa lý, cảnh quan và địa hình) có thể ảnh
hưởng đáng kể đến khả năng truy cập thông tin vị trí của thiết bị và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ vị trí.

F. Quý vị sẽ có thể truy cập Internet, văn bản, hình ảnh, video, trò chơi, đồ họa, âm nhạc, email, ứng dụng, âm thanh và các tài liệu khác ("Nội dung
Dữ liệu") hoặc gửi Nội dung Dữ liệu ở nơi khác bằng Dịch vụ của Sprint và thiết bị của quý vị. Một số Nội dung Dữ liệu có sẵn từ chúng tôi hoặc các
nhà cung cấp của chúng tôi, trong khi Nội dung Dữ liệu khác có thể được truy cập từ những người khác (ví dụ: trang web của bên thứ ba, trò chơi,
ringer, ứng dụng, v.v.). Sprint hoàn toàn không đảm bảo về Nội dung Dữ liệu mà quý vị truy cập trên thiết bị của mình. Nội dung Dữ liệu có thể sẽ:
(1) không phù hợp với trẻ nhỏ/trẻ vị thành niên; (2) không đáng tin cậy hoặc không chính xác; hoặc (3) mang tính công kích, không đứng đắn hoặc
phản cảm. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá Nội dung Dữ liệu được quý vị hoặc bất kỳ ai truy cập thông qua Dịch vụ của quý vị. Nội dung
dữ liệu từ bên thứ ba cũng có thể gây hại cho thiết bị hoặc phần mềm của thiết bị. Sprint không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung Dữ liệu nào.
Sprint không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ Nội dung Dữ liệu nào mà quý vị truy cập thông qua Dịch vụ của quý vị, mà quý vị tải
trên thiết bị của mình hoặc quý vị yêu cầu đại diện của chúng tôi truy cập hoặc tải trên thiết bị của quý vị. Sprint có thể đặt ra các hạn chế khi truy
cập một số Nội dung Dữ liệu nhất định (như một số trang web, ứng dụng, v.v.); áp đặt phí riêng; giới hạn lưu lượng hoặc lượng dữ liệu mà quý vị có
thể truyền; hoặc giới hạn hoặc chấm dứt Dịch vụ. Nếu Sprint cung cấp cho quý vị dung lượng lưu trữ cho Nội dung Dữ liệu mà quý vị đã mua, thì
Sprint có thể xóa Nội dung Dữ liệu mà không cần thông báo hoặc đặt giới hạn/hạn chế đối với việc sử dụng các vùng lưu trữ. Nội dung dữ liệu được
lưu trữ trên thiết bị, được truyền qua mạng của Sprint hoặc được lưu trữ bởi Sprint Forward có thể bị xóa, sửa đổi hoặc bị hỏng. Quý vị không thể
thực hiện hoặc nhận cuộc gọi thoại trong khi sử dụng Dịch vụ dữ liệu. Nội dung Dữ liệu do nhà cung cấp hoặc bên thứ ba của Sprint cung cấp có thể
bị hủy hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho quý vị và quý vị không được hoàn tiền cho bất kỳ phần nào của Nội dung Dữ liệu
không sử dụng. Quý vị thừa nhận rằng Sprint có thể sử dụng các phương pháp, công nghệ hoặc quy trình để lọc hoặc chặn tin nhắn, lọc "thư rác"
hoặc ngăn chặn "hack", "vi-rút" hoặc các tác hại tiềm ẩn khác mà không liên quan đến bất kỳ ưu tiên nào quý vị có thể đã liên lạc với chúng tôi.

G. Quý vị không thể sử dụng Dịch vụ dữ liệu của Sprint: (1) với các thiết bị máy chủ hoặc ứng dụng máy chủ hoặc các hệ thống khác mà có chức năng
điều khiển các phiên dữ liệu hoặc lưu lượng truy cập nặng, liên tục; (2) thay thế hoặc dự phòng cho các đường truyền riêng hoặc kết nối rơle khung; hoặc
(3) cho bất kỳ mục đích sử dụng ngoài ý muốn nào khác do Sprint xác định theo quyết định riêng của mình. Sprint có quyền hạn chế, đình chỉ hoặc giới
hạn bất kỳ việc sử dụng dữ liệu nặng, liên tục nào ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của mạng hoặc cản trở truy cập vào các mạng của chúng tôi.

H Khi gọi 9-1-1 hoặc các cuộc gọi khẩn cấp khác, quý vị phải luôn sẵn sàng cung cấp thông tin vị trí của mình. Không giống như điện thoại hữu tuyến
truyền thống, tùy thuộc vào một số yếu tố (ví dụ: thiết bị của quý vị có bật GPS hay không, quý vị đang ở đâu, nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp địa
phương có nâng cấp thiết bị của họ không, v.v.), các nhà điều hành 9-1-1 có thể không biết số điện thoại, vị trí của quý vị hoặc vị trí của thiết bị. Trong
một số trường hợp nhất định, cuộc gọi khẩn cấp có thể được chuyển đến người điều phối tuần tra tiểu bang hoặc địa điểm thay thế được đặt bởi
các nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp địa phương. Dịch vụ Enhanced 9-1-1 ("E9-1-1")—nơi được các cơ quan khẩn cấp địa phương cho phép—sử dụng
công nghệ GPS để cung cấp thông tin vị trí. Tuy nhiên, ngay cả khi khả dụng, E9-1-1 không phải lúc nào cũng cung cấp thông tin vị trí chính xác. Nếu
thiết bị của quý vị ở trong nhà hoặc vì một số lý do khác không thể thu được tín hiệu vệ tinh, quý vị có thể sẽ không được định vị. Một số thiết bị có
tính năng an toàn ngăn sử dụng bàn phím sau khi quay số 9-1-1—quý vị nên làm theo lời nhắc bằng giọng nói khi tương tác với các nhà cung cấp dịch
vụ khẩn cấp sử dụng hệ thống phản hồi bằng giọng nói tương tác để sàng lọc các cuộc gọi.

I. TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG BẰNG VĂN BẢN, CẢ QUỸ 1MILLION PROJECT FOUNDATION VÀ SPRINT KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BIỂU HIỆN HAY
BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM (TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP) BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý NÀO VỀ TÍNH
THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ LIÊN QUAN DỊCH VỤ CỦA QUÝ VỊ (BAO GỒM THIẾT BỊ CỦA QUÝ VỊ VÀ
MỌI PHẦN MỀM HOẶC ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ CỦA QUÝ VỊ). QUỸ 1MILLION PROJECT FOUNDATION VÀ SPRINT KHÔNG HỨA HẸN VỀ CÁC DỊCH
VỤ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI VÀ KHÔNG ỦY QUYỀN CHO BẤT KỲ AI THAY MẶT ĐỂ THỰC HIỆN BẢO ĐẢM. QUỸ 1MILLION PROJECT
FOUNDATION VÀ SPRINT, KHI THÍCH HỢP, CUNG CẤP TẤT CẢ CÁC PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN BẢN" VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI, SAI
SÓT VÀ KHIẾM KHUYẾT.

J. Quý vị đồng ý rằng cả Quỹ 1Million Project và Sprint cũng như bất kỳ công ty mẹ, công ty con hoặc công ty liên kết nào, hoặc bên bán, nhà cung
cấp hoặc bên cấp phép của họ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, chậm trễ, gián đoạn hoặc thất bại nào khác xảy ra do: (a) bất cứ điều
gì được thực hiện hoặc không được thực hiện bởi người khác; (b) cung cấp hoặc không cung cấp Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiếu
sót hoặc sự cố với phạm vi phủ sóng của thiết bị hoặc mạng (ví dụ: Dịch vụ bị rớt, bị chặn, bị gián đoạn, v.v.); (c) tai nạn giao thông hoặc tai nạn khác,
hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến sức khỏe liên quan đến Dịch vụ của Sprint; (d) Nội dung Dữ liệu hoặc thông tin được truy cập trong khi sử
dụng Dịch vụ của Sprint; (e) gián đoạn hoặc thất bại trong việc truy cập hoặc cố gắng truy cập các dịch vụ khẩn cấp từ thiết bị, bao gồm cả thông qua
9-1-1, Enhanced 9-1-1 hoặc loại khác; (f) dịch vụ thông tin vị trí bị gián đoạn, thất bại hoặc không chính xác; (g) thông tin hoặc liên lạc bị chặn bởi bộ
lọc thư rác; (h) làm hỏng thiết bị của quý vị hoặc bất kỳ máy tính hoặc thiết bị nào được kết nối với thiết bị của quý vị, hoặc làm hỏng hoặc mất bất
kỳ thông tin nào được lưu trữ trên thiết bị, máy tính hoặc không gian lưu trữ của Sprint Forward từ việc quý vị sử dụng Dịch vụ hoặc từ virus, sâu
máy tính hoặc tải xuống nội dung độc hại, tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh; hoặc (i) những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của
Sprint, bao gồm các trường hợp thiên tai (ví dụ: các hiện tượng liên quan đến thời tiết, hỏa hoạn, động đất, bão, v.v.), bạo loạn, đình công, chiến
tranh, khủng bố, lệnh hoặc hoạt động của chính phủ. Quý vị nên thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp để bảo mật thiết bị hoặc máy tính của mình,
và sao lưu thông tin được lưu trữ trên mỗi thiết bị của quý vị

K. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA QUỸ 1MILLION PROJECT FOUNDATION VÀ SPRINT ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI
TIỀN TỆ CHO BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ CÓ ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI BỊ GIỚI HẠN KHÔNG QUÁ SỐ TIỀN TƯƠNG ỨNG CỦA PHÍ DỊCH VỤ,
NẾU CÓ, DO THỜI GIAN BỊ ẢNH HƯỞNG. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SPRINT HOẶC QUỸ 1MILLION PROJECT FOUNDATION KHÔNG CHỊU TRÁCH
NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, TRỪNG PHẠT, PHỨC HỢP HOẶC ĐẶC BIỆT CỦA BẤT KỲ BẢN CHẤT NÀO PHÁT SINH TỪ
HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT BỊ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở MẤT LỢI
NHUẬN, MẤT KINH DOANH HOẶC CHI PHÍ CỦA CÁC THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ.

L. Nếu bạn chọn thêm Dịch vụ bằng thẻ nạp tiền Sprint Forward Refill: Nạp tiền vào tài khoản được đề cập chi tiết tại sprint.com/prepaid.
(1) Sprint tính phí sử dụng dữ liệu như thế nào: Tùy thuộc vào Dịch vụ của quý vị, quý vị có thể bị tính phí sử dụng dữ liệu. Trừ khi Sprint thông báo
khác cho quý vị, việc sử dụng dữ liệu được đo bằng byte, kilobyte, megabyte và gigabyte—không tính theo phút/lần. 1024 byte bằng 1 kilobyte ("KB"),
1024 KB bằng 1 megabyte và 1024 megabyte bằng 1 gigabyte. Byte được làm tròn lên đến KB, do đó quý vị sẽ được tính phí ít nhất 1 KB cho mỗi
phiên sử dụng dữ liệu ("phiên dữ liệu"). Làm tròn xảy ra vào cuối mỗi phiên dữ liệu và đôi khi là trong phiên dữ liệu. Tùy thuộc vào Dịch vụ dữ liệu
của quý vị, việc sử dụng có thể được tính theo mức trợ cấp hoặc theo giá cố định trên mỗi KB và quý vị có thể bị giới hạn về lượng sử dụng dữ liệu.
Nếu quý vị được tính phí theo giá cố định trên mỗi KB, mọi phần nhỏ của một xu sẽ được làm tròn thành xu tiếp theo. Quý vị phải trả phí cho tất cả
dữ liệu được chuyển đến địa chỉ Internet của thiết bị của quý vị, bao gồm cả các phiên dữ liệu quý vị không bắt đầu và truyền nhận chưa hoàn tất.
Khi thiết bị của quý vị được kết nối với mạng dữ liệu của Sprint, quý vị có thể sẽ phát sinh cước phí dữ liệu. Ví dụ về dữ liệu mà quý vị sẽ bị tính phí
bao gồm kích thước của tệp được yêu cầu hoặc Nội dung Dữ liệu (trò chơi, ringer, v.v.); Đồ họa trang web (logo, hình ảnh, biểu ngữ, quảng cáo, v.v.);
dữ liệu bổ sung được sử dụng trong việc truy cập, vận chuyển và định tuyến tệp trên mạng của chúng tôi; dữ liệu từ các bản tải xuống một phần hoặc
bị gián đoạn; dữ liệu được gửi lại; và dữ liệu liên quan đến những nỗ lực không thành công để tiếp cận các trang web hoặc sử dụng các ứng dụng.
Các khoản cước phí dữ liệu này nằm ngoài mọi khoản phí cho bản thân Nội dung Dữ liệu (trò chơi, ringer, v.v.). Dữ liệu được sử dụng và tính phí cho
quý vị sẽ rất khác nhau, ngay cả giữa các hoạt động hoặc phiên dữ liệu giống hệt nhau. Các ước tính về mức sử dụng dữ liệu—ví dụ, kích thước của
các tệp có thể tải về—không phải là các yếu tố dự đoán đáng tin cậy về mức sử dụng thực tế.

(2) Thiết lập Số dư Tài khoản. Thông tin về cách quý vị có thể thiết lập và duy trì số dư tài khoản có tại sprint.com/prepaid hoặc thông qua bộ phận
Chăm sóc Khách hàng của Sprint Forward. Các phương pháp bổ sung khả dụng cho quý vị sẽ phụ thuộc vào các điều khoản của Dịch vụ của quý vị.
Một khoản phí có thể áp dụng cho các phương pháp nạp tiền nhất định. Một số gói dịch vụ có thể cung cấp chức năng nạp tiền tài khoản tự động
thông qua, ví dụ, thanh toán tự động vào thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc trừ tiền tự động từ tài khoản đủ điều kiện với một tổ chức tài chính.
Thanh toán thông qua các phương thức này có thể bị giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn trong số lần tài khoản có thể bị trừ tiền hoặc tính phí
trong một khoảng thời gian cụ thể; số tiền có thể bị trừ hoặc tính phí từ tài khoản; hoặc các giới hạn khác do chúng tôi hoặc tổ chức tài chính quản
lý tài khoản áp đặt.

