ข้อตกลงว่าด้วยเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Microsoftฎ

ข้อมูลสำคัญ - โปรดอ่านให้ละเอียด: ให้แน่ใจว่าได้อ่านและทำความเข้าใจสิทธิและข้อจำกัดทั้งหมดที่อธิบายไว้ในข้อตกลงว่าด้วยเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์นี้อย่างละเอียด (“ข้อตกลง”) ข้อตกลงนี้มีสาม (3) ส่วน: 1) ข้อตกลงว่าด้วยเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ 2) ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับทั้งเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ (3) การรับประกันแบบมีข้อจำกัดสำหรับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน (ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะถูกอ้างถึงในข้อตกลงนี้เป็น “ท่าน” และ “ของท่าน”) กับ Microsoft Corporation ผลิตภัณฑ์เมาส์ แป้นพิมพ์ เว็บแคม ชุดหูฟังหรือ Fingerprint Reader ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องจะถูกเรียกว่า “อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์” ในข้อตกลงนี้ “ซอฟต์แวร์” หมายถึงซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้โดย Microsoft เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่นำมาใช้ และรวมถึงสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งสำเนาต่างๆ) เอกสารที่พิมพ์ และเอกสารกำกับแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ “ออนไลน์” หรือโปรแกรมปรับรุ่นหรือส่วนประกอบเพิ่มเติมที่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft สำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าว ข้อตกลงนี้ให้สิทธิการใช้งานแก่ท่านเฉพาะหากซอฟต์แวร์นั้นเป็นซอฟต์แวร์ของแท้ของ Microsoft

ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง การติดตั้งซอฟต์แวร์แสดงว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานบางอย่างผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงลงในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบและการเก็บข้อตกลง:: ไม่ว่าท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาต หรือท่านได้รับซอฟต์แวร์มาพร้อมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะไม่ติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชัน เว้นแต่หรือจนกว่าท่านจะยอมรับข้อตกลงนี้ (ดูด้านล่างสำหรับการขอรับเงินคืน หากท่านไม่ยอมรับ) ท่านอาจพิมพ์ข้อความของข้อตกลงนี้ หรืออ้างถึงสำเนาที่สามารถพบได้ในส่วนข้อมูลด้านกฎหมายของแฟ้มวิธีใช้บนหน้าจอภายในซอฟต์แวร์ โปรดทราบ: เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับพิมพ์หรือข้อตกลงที่จัดส่งให้ท่านจะมีผลใช้แทนเงื่อนไขของข้อตกลงบนหน้าจอที่พบภายในซอฟต์แวร์

ข้อตกลงของท่าน การคลิกหรือทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก “ยอมรับ” การใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือการติดตั้ง ทำสำเนาหรือใช้งานซอฟต์แวร์ แสดงว่าท่านยอมรับที่จะมีผลผูกพันกับข้อตกลงนี้แล้ว การคลิกที่ตัวเลือก “ยอมรับ” เป็นเครื่องหมายแทนลายเซ็นและการยอมรับทุกส่วนของข้อตกลงนี้ของท่าน หากท่านไม่ยอมรับ ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ ข้างต้น แต่ให้ส่งคืนทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังสถานที่ที่ท่านได้รับมาเพื่อขอรับเงินคืน หากท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ โปรดติดต่อบริษัทสาขาของ Microsoft ที่ให้บริการในประเทศของท่าน หรือเขียนจดหมายมาที่: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.microsoft.com

ส่วนที่ 1: เงื่อนไขและสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และอนุสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและอนุสัญญาต่างๆ ซอฟต์แวร์ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ใช่การอนุญาตให้จำหน่าย

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิทั่วไปสำหรับซอฟต์แวร์ ข้อตกลงนี้ให้สิทธิต่อไปนี้แก่ท่าน:

การติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ ท่านอาจติดตั้ง ใช้งาน เข้าถึง เรียกใช้ หรือโต้ตอบ (“เรียกใช้”) กับซอฟต์แวร์ได้เพียงหนึ่งสำเนาเท่านั้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว เช่น เวิร์กสเตชัน เทอร์มินัล หรืออุปกรณ์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (“คอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชัน”) เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง

ห้ามใช้ในเวลาเดียวกัน ห้ามติดตั้ง เข้าถึง แสดง เรียกใช้ แบ่งปัน หรือใช้งานซอฟต์แวร์ในเวลาเดียวกันบนหรือจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

โปรแกรมของ Microsoft ที่รวมอยู่ ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยโปรแกรมอื่นๆ ของ Microsoft เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มาพร้อมกับโปรแกรมเหล่านั้นจะนำมาใช้กับการใช้ของท่าน

การปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์อาจประกอบด้วยการปรับรุ่นซอฟต์แวร์ของคอมโพเนนต์ของระบบปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ถูกต้องของซอฟต์แวร์ การปรับรุ่นซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการดังกล่าวได้ให้สิทธิการใช้งานแก่ท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้แยกต่างหากที่มาพร้อมกับการปรับรุ่นดังกล่าว ไม่ใช่ข้อตกลงนี้

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลายชิ้น หากท่านมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลายชิ้นอยู่ภายในชุด ท่านอาจทำสำเนาของซอฟต์แวร์ได้หนึ่ง (1) สำเนาสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นที่ท่านมีในชุด และท่านอาจใช้แต่ละสำเนาในลักษณะที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

ข้อจำกัดว่าด้วยการทำวิศวกรรมย้อนกลับ การแยกส่วนประกอบ และการแยกชิ้นส่วน ห้ามท่านทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ หรือแยกชิ้นส่วนซอฟต์แวร์ ยกเว้นและเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การกระทำดังกล่าวได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยไม่พิจารณาถึงข้อจำกัดนี้

การเช่า ห้ามท่านให้เช่าหรือเช่าซื้อซอฟต์แวร์

ไม่มีการแยกส่วน ซอฟต์แวร์ได้รับการอนุญาตให้ใช้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ข้อตกลงนี้เท่านั้น ซอฟต์แวร์สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เท่านั้น ห้ามใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ห้ามถ่ายโอนซอฟต์แวร์แยกส่วนจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

การถ่ายโอนซอฟต์แวร์ ท่านอาจถ่ายโอนสิทธิทั้งหมดของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างถาวร โดยที่ท่านห้ามเก็บสำเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ไว้ ท่านต้องถ่ายโอนซอฟต์แวร์ทั้งหมด (รวมทั้งส่วนคอมโพเนนต์ทั้งหมด วัสดุที่พิมพ์และสื่อ การปรับรุ่นใดๆ ข้อตกลงนี้ และใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ หากมี) ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และผู้รับโอนต้องยอมรับข้อตกลงนี้ หากซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นการปรับรุ่น การถ่ายโอนใดๆ ต้องรวมถึงซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้าทั้งหมด

ไม่ใช่ซอฟต์แวร์สำหรับการจำหน่ายต่อ หากซอฟต์แวร์มีคำว่า “ห้ามจำหน่ายต่อ” หรือ “NFR” โดยไม่พิจารณาถึงส่วนอื่นของข้อตกลงนี้ ห้ามท่านจำหน่ายต่อซอฟต์แวร์ หรือถ่ายโอนโดยมีมูลค่า

การปรับปรุงอัตโนมัติ ท่านยอมรับและตกลงว่า ซอฟต์แวร์อาจตรวจสอบรุ่นของซอฟต์แวร์ และ/หรือคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติเป็นระยะ ท่านมีการใช้งานและอาจเรียกคืนการปรับรุ่น และ/หรือส่วนประกอบเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์ และ/หรือคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์ ซึ่งมีการดาวน์โหลด และ/หรือติดตั้งโดยอัตโนมัติลงในคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชัน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ/หรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดที่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ คุณลักษณะนี้จะ (ก) เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของ Microsoft หรือผู้ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ข) ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลเพื่อส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานไปยังระบบที่เหมาะสม เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของท่าน ประเภทของระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ รวมทั้งชื่อและรุ่นของซอฟต์แวร์ และ/หรือคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์ที่ท่านกำลังใช้ และรหัสภาษาของอุปกรณ์ที่ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์ และ/หรือคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์ และ (ค) ดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ หรือพร้อมท์ให้ท่านดาวน์โหลด และ/หรือติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงปัจจุบัน และ/หรือส่วนประกอบเพิ่มเติมลงในซอฟต์แวร์ และ/หรือคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้า  ท่านยินยอมให้ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของท่าน รวมทั้งดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง และ/หรือส่วนประกอบเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ  การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโปรแกรมปรับปรุง และ/หรือส่วนประกอบเพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกควบคุมโดยข้อตกลงนี้ (เป็นการเพิ่มเติมหรือการแก้ไขโดยข้อตกลงของ Microsoft ใดๆ ที่มาพร้อมกับโปรแกรมปรับปรุง และ/หรือส่วนประกอบเพิ่มเติม) ในบางกรณี ท่านจะไม่ได้รับคำประกาศเตือนแยกต่างหากเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ทำการเชื่อมต่อ ท่านอาจจะปิดคุณลักษณะเหล่านี้หรือไม่ใช่คุณลักษณะเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้ โปรดดูที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646 ด้วยการใช้คุณลักษณะเหล่านี้ แสดงว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูลนี้ Microsoft ไม่ได้ใช้ข้อมูลเพื่อระบุถึงตัวท่านหรือติดต่อท่าน 

การยกเลิก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิอื่นใด Microsoft อาจยกเลิกสิทธิของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ในกรณีดังกล่าว ท่านต้องทำลายสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์และส่วนคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์

เครื่องหมายการค้า ข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิแก่ท่านในการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการใดๆ ของ Microsoft หรือผู้จัดหาสินค้าของบริษัท

บริการสนับสนุน Microsoft อาจให้บริการสนับสนุนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และ/หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (“บริการสนับสนุน”) แก่ท่าน การใช้บริการสนับสนุนถูกควบคุมโดยนโยบายและโปรแกรมของ Microsoft ที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ ในเอกสารกำกับ “ออนไลน์” และ/หรือวัสดุอื่นๆ ที่ Microsoft จัดเตรียมให้ รหัสซอฟต์แวร์เพิ่มเติมใดๆ ที่จัดเตรียมให้ท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการสนับสนุนจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ และเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ยกเว้นว่าการรับประกันแบบมีข้อจำกัดไม่มีผลใช้กับบริการสนับสนุนหรือรหัสเพิ่มเติมนั้น สำหรับข้อมูลทางเทคนิคที่ท่านแจ้งมายัง Microsoft เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการสนับสนุน Microsoft อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าวในรูปแบบที่ระบุถึงตัวท่านโดยตรง

การสงวนสิทธิ์ Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่มิได้ให้สิทธิแก่ท่านไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

ลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและที่มีต่อซอฟต์แวร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียง เพลง ข้อความ และ/หรือ “แอปเพล็ต” ที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์) วัสดุที่พิมพ์ที่ให้มาด้วย และสำเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ เป็นของ Microsoft หรือผู้จัดหาสินค้าของบริษัท กรรมสิทธิ์และสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและที่มีต่อเนื้อหาซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ แต่อาจเข้าถึงได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ เป็นผลิตภัณฑ์ของเจ้าของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและอนุสัญญาอื่นๆ ที่ใช้บังคับ ข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิการใช้งานเนื้อหาดังกล่าวแก่ท่าน การใช้บริการออนไลน์ใดๆ ที่อาจเข้าถึงผ่านทางซอฟต์แวร์อาจถูกควบคุมโดยเงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว หากซอฟต์แวร์นี้มีเอกสารกำกับซึ่งให้มาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท่านอาจพิมพ์เอกสารกำกับแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้หนึ่งชุด ห้ามท่านทำสำเนาวัสดุที่ไม่ใช่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Microsoft และผู้จัดหาสินค้าของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่มิได้ให้สิทธิโดยเฉพาะเจาะจงภายใต้ข้อตกลงนี้

ข้อจำกัดในการส่งออก ท่านยอมรับว่าซอฟต์แวร์ได้รับการอนุญาตภายใต้กฎหมายการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและในประเทศทั้งหมดที่บังคับใช้กับซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้ใช้ การใช้ และจุดหมายปลายทางที่รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลอื่นใช้บังคับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.microsoft.com/exporting

การจัดเก็บ/การใช้เครือข่าย ท่านอาจเก็บหรือติดตั้งสำเนาของซอฟต์แวร์ลงบนอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย ซึ่งใช้เฉพาะเพื่อเรียกใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายภายในเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ท่านต้องมีใบอนุญาตใช้งานโดยเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่มีการเรียกใช้งานซอฟต์แวร์จากอุปกรณ์เก็บข้อมูล และคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องดังกล่าวต้องใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่นำมาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์

สำเนาข้อมูลสำรอง หลังจากการติดตั้งสำเนาหนึ่งชุดของซอฟต์แวร์ตามข้อตกลงนี้แล้ว ท่านอาจเก็บสื่อที่บรรจุซอฟต์แวร์ต้นฉบับไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูลหรือเก็บถาวรเท่านั้น หากต้องใช้สื่อต้นฉบับเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ ท่านอาจทำสำเนาหนึ่งชุดของซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูลหรือเก็บถาวรเท่านั้น โดยทั่วไป การทำสำเนาของซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการหลบเลี่ยงเทคโนโลยีการป้องกันการทำสำเนาที่ใช้ในซอฟต์แวร์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย โดยมีข้อยกเว้นเพียงบางสถานการณ์ที่อาจหรือไม่อาจนำมาใช้กับท่าน

โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูล หากซอฟต์แวร์มีโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลของ Microsoft ท่านอาจใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ดังกล่าวเพื่อทำสำเนาข้อมูลสำรองได้หนึ่งครั้ง และหลังจากทำสำเนาข้อมูลสำรองหนึ่งครั้งแล้ว โปรแกรมอรรถประโยชน์ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ ห้ามท่านทำสำเนาซอฟต์แวร์หรือวัสดุที่พิมพ์ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์

การเลือกรุ่นภาษา Microsoft อาจให้ท่านเลือกรุ่นภาษาได้หนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้นสำหรับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้ หากซอฟต์แวร์มีรุ่นภาษามากกว่าหนึ่งภาษา ท่านจะได้รับสิทธิการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของท่านเพียงครั้งละหนึ่งรุ่นภาษา ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับซอฟต์แวร์ ท่านจะมีตัวเลือกในการเลือกรุ่นภาษาสำหรับการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 2: ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดต่อไปนี้มีผลใช้กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

การเพิกถอนสิทธิของการรับประกัน

ยกเว้นสำหรับการรับประกันโดยชัดแจ้งที่ระบุไว้ในการรับประกันแบบมีข้อจำกัด และยกเว้นสำหรับการรับประกันโดยนัยใดๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและไม่สามารถเพิกถอนสิทธิได้ ท่านตกลงว่าซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และบริการสนับสนุนใดๆ: (1) ให้มาในแบบที่เป็นและภายใต้ข้อบกพร่องที่มี และท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความพยายาม และ (2) ว่า Microsoft และผู้จัดหาสินค้าของบริษัท บริษัทในเครือและตัวแทน ไม่ให้และขอปฏิเสธการรับประกันอื่นใดทั้งหมดทุกรูปแบบ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง: การรับประกันโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือของความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ หรือของการรวมระบบ หรือที่สร้างขึ้นจากการใช้งานทางการค้าหรือการจัดการ  ภาระหน้าที่ทั้งหมดของความพยายามในด้านฝีมือที่เหมาะสมหรือการปราศจากความประมาท และภาระผูกพันโดยนัยหรือที่คล้ายกัน (หากมี) ที่เกี่ยวกับการรับส่ง ความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง หน้าที่การทำงาน หรือการปราศซึ่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ ยังไม่มีการรับประกันกรรมสิทธิ์หรือต่อการรบกวนความต่อเนื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือบริการสนับสนุนใดๆ หรือต่อการละเมิด หรือที่คล้ายกัน

การยกเว้นต่อความเสียหายจากอุบัติการณ์หรืออันเป็นผลจากอุบัติการณ์ และความเสียหายเฉพาะบางอย่าง ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด Microsoft และผู้จัดหาสินค้าของบริษัท บริษัทในเครือและตัวแทนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ:

(i) ความเสียหายจากอุบัติการณ์หรืออันเป็นผลจากอุบัติการณ์

(ii) ความเสียหายหรือความสูญเสียในรูปแบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียผลกำไร ความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือความเป็นส่วนตัวหรือความลับ ความบกพร่องในการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์บางส่วนหรือทั้งหมด การบาดเจ็บ หรือความบกพร่องในการตอบสนองอันพึงมี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระหน้าที่ใดๆ จากการละเลย ค่าความนิยมหรือของความพยายามในด้านฝีมือ) หรือ

(iii) ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายจากการลงโทษที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ กับซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือบริการสนับสนุน เงื่อนไขข้างต้นจะมีผลใช้แม้ว่า Microsoft หรือผู้จัดหาสินค้ารายใด บริษัทในเครือหรือตัวแทนได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความสูญเสียและความเสียหายดังกล่าว และแม้ในกรณีของข้อบกพร่อง การละเมิด (รวมทั้งการละเลย) ความรับผิดชอบอันจำกัดหรือต่อผลิตภัณฑ์ การตีความหมายผิดหรือเหตุผลอื่น

ข้อจำกัดการรับผิดชอบและการชดเชยโดยสิทธิ์ขาด การชดเชยโดยสิทธิ์ขาดสำหรับการละเมิดการรับประกันแบบมีข้อจำกัดถูกกำหนดไว้ในการรับประกันแบบมีข้อจำกัด สำหรับการละเมิดอื่นใดทั้งหมดในข้อตกลงนี้โดย MICROSOFT ผู้จัดหาสินค้าของบริษัท บริษัทสาขา หรือตัวแทน ท่านตกลงว่าการชดเชยของท่านสำหรับการละเมิดใดๆ ดังกล่าวและสำหรับสาเหตุอื่นใดของการกระทำในรูปแบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ 1 หรือ 2 ของข้อตกลงนี้หรือกับซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือบริการสนับสนุนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ MICROSOFT โดยทำการ (1) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนของซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือบริการสนับสนุน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของ Microsoft) หรือ (2) คืนเงินเป็นจำนวนที่ท่านชำระจริงสำหรับซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือบริการสนับสนุนที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน โดยจำนวนเงินที่คืนให้จะไม่เกินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับท่านเมื่อพิจารณาตามสมควร หรือ (3) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการสนับสนุน มีการจำกัดหรือการชดเชยที่น้อยกว่าและแตกต่างที่อยู่ในสัญญาสำหรับบริการเหล่านั้น ท่านตกลงว่าการยกเว้นต่อความเสียหายในข้อตกลงนี้ และการจำกัดความรับผิดชอบนี้จะมีผลใช้ แม้ว่าการชดเชยใดๆ จะไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์สำคัญได้ การจำกัดเหล่านี้ไม่มีผลใช้กับขอบเขตความรับผิดชอบใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับได้

กฎหมายที่ใช้บังคับและอำนาจศาล หากท่านได้รับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกา ทุกส่วนของข้อตกลงนี้ (รวมทั้งการรับประกันแบบมีข้อจำกัด) จะได้รับการตีความและควบคุมโดยกฎหมายของรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และท่านยินยอมโดยไม่เพิกถอนว่าจะอยู่ภายใต้อำนาจศาลและการดำเนินการโดยสิทธิ์ขาดของศาลรัฐบาลกลางที่นั่งพิจารณาความในคิงเคาน์ตี้ รัฐวอชิงตัน ยกเว้นเมื่อไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ท่านยินยอมอยู่ภายใต้อำนาจศาลและการดำเนินการโดยสิทธิ์ขาดของศาลสูงสุดของคิงเคาน์ตี้ รัฐวอชิงตัน หากท่านได้รับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในแคนาดา ยกเว้นในกรณีที่มีข้อห้ามอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายที่ใช้บังคับในมณฑลออนตาริโอ ประเทศแคนาดาจะมีผลใช้ และแต่ละฝ่าย ณ ที่นี้ ยอมรับอำนาจศาลของมณฑลออนตาริโอ และตกลงที่จะระงับข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในศาลที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลของยอร์ค มณฑลออนตาริโอ หากท่านได้รับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นอกประเทศที่กล่าวมาข้างต้น กฎหมายท้องถิ่นจะมีผลใช้

คำถาม หากท่านมีคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือหากท่านต้องการติดต่อ Microsoft ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ โปรดใช้ข้อมูลที่อยู่ที่ให้มากับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อติดต่อกับบริษัทสาขาของ Microsoft ที่ให้บริการในประเทศของท่าน หรือเข้าไปที่ www.microsoft.com



Part 3: การรับประกันแบบมีข้อจำกัด

ก. การรับประกัน

1. การรับประกันโดยชัดแจ้ง ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ และการรับประกันโดยชัดแจ้งอื่นๆ (หากมี) Microsoft รับประกันภายใต้การใช้งานและบริการตามปกติ ในวันที่ได้รับมาตามที่แสดงในใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระเงินที่คล้ายกัน และต่อจากนี้ i) 90 วันสำหรับซอฟต์แวร์ และ ii) ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ด้านล่างสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง (โดยให้ระบุต่อไปนี้เป็น "ระยะเวลารับประกัน") ว่าซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นไปตามบรรจุภัณฑ์และเอกสารกำกับของ Microsoft ทั้งนี้ไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใดสำหรับข้อบกพร่องใดๆ ที่พบภายหลังระยะเวลารับประกัน

ระยะเวลารับประกัน:

Xbox 360 Accessories for Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: รับประกันเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วัน
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000:: หนึ่ง (1) ปี 
LifeCam VX-500; LifeCam VX-700; LifeCam VX-800; Microsoft Optical Mouse 200; Microsoft Wired Keyboard 200; Comfort Optical Mouse 3000; Compact Optical Mouse 500; Wheel Mouse Optical: สอง (2) ปี
IntelliMouse®  Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: ห้า (5) ปี
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base:สาม (3) ปี
สำหรับเว็บแคมของ Microsoft อื่นๆ ทั้งหมด (ยกเว้น Microsoft Xbox Live Vision Camera): สาม (3) ปี
สำหรับชุดแป้นพิมพ์และเมาส์เดสก์ท็อปของ Microsoft อื่นๆ ทั้งหมด: สาม (3) ปี
สำหรับอุปกรณ์แป้นพิมพ์ของ Microsoft อื่นๆ ทั้งหมด: สาม (3) ปี
สำหรับอุปกรณ์เมาส์ของ Microsoft อื่นๆ ทั้งหมด: สาม (3) ปี

การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ไม่ครอบคลุม และไม่มีการรับประกันอื่นใด สำหรับคุณสมบัติอันเป็นนามธรรมหรือคุณสมบัติในเชิงทัศนียภาพของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ การรับประกันโดยชัดแจ้งที่ระบุข้างต้นเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งแบบเดียวที่ทำขึ้นกับท่านและใช้แทนการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด (ยกเว้นการรับประกันโดยนัยที่ไม่สามารถเพิกถอนสิทธิความรับผิดชอบที่มีอยู่ได้) รวมทั้งการรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเอกสารกำกับหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆ (ทั้งโดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) จาก Microsoft ตัวแทน บริษัทในเครือหรือผู้จัดหาสินค้าของบริษัท หรือลูกจ้างและตัวแทนของผู้จัดหาสินค้า ไม่ถือเป็นการให้ประกันหรือตั้งเงื่อนไขหรือขยายขอบเขตของการรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ “กฎหมายที่ใช้บังคับและอำนาจศาล” ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงมีผลใช้กับการรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขโดยการกล่าวอ้างนี้

2. การจำกัดระยะเวลาของการรับประกันแบบมีข้อจำกัด หากท่านเป็นผู้บริโภค ท่านอาจได้รับการรับประกันแบบมีข้อจำกัด และ/หรือเงื่อนไขภายใต้กฎหมายในบางเขตอำนาจศาล ซึ่งจำกัดระยะเวลาของระยะเวลารับประกัน เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการกำหนดข้อจำกัดด้านระยะเวลาของการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไข ในกรณีนี้ข้อจำกัดต่อไปนี้จึงไม่มีผลกับท่าน

ข. การชดเชยโดยสิทธิ์ขาด ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ท่านต้องส่งคืนซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไปยังสถานที่ที่ท่านได้รับมา (หรือหากสถานที่ดังกล่าวไม่ยอมรับคืน ให้ส่งคืนไปยัง Microsoft) พร้อมกับสำเนาใบเสร็จหรือหลักฐานยืนยันอื่นๆ ว่าได้ชำระเงินระหว่างช่วงระยะเวลารับประกันจริง Microsoft จะดำเนินการชดเชยโดยสิทธิ์ขาดให้กับท่านสำหรับการละเมิดการรับประกันแบบมีข้อจำกัดและการรับประกันโดยนัยที่เกิดขึ้น โดยทำการ

ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนของซอฟต์แวร์ที่บกพร่องหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่สมบูรณ์ หรือ

ชำระเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งท่านเรียกร้องตามสมควรโดยไม่เกินจำนวนเงินที่ชำระจริง (หากมี) สำหรับซอฟต์แวร์ และ/หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยพิจารณาค่าเสื่อมราคาตามการใช้งานจริง

การชดเชยข้างต้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้

ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับแต่งใหม่ หรือใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพจริงเทียบได้กับการทำงานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เดิม (หรือซอฟต์แวร์) และอาจรวมถึงชิ้นส่วนของบุคคลภายนอกด้วย

ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ภายใต้การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้เป็นการให้ประกันสำหรับระยะเวลาที่เหลือของระยะการรับประกันตั้งแต่เริ่มแรก หรือ 30 วันนับจากวันที่จัดส่งผลิตภัณฑ์กลับไปให้ท่าน ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดยาวนานกว่า หากมีการปรับรุ่นซอฟต์แวร์พร้อมกับการรับประกันแบบมีข้อจำกัดใหม่ เงื่อนไขของการรับประกันแบบมีข้อจำกัดใหม่จะมีผลใช้เฉพาะกับซอฟต์แวร์ในส่วนของการปรับรุ่น แต่จะไม่มีผลใช้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เดิม

ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายในเขตอำนาจศาลของท่านระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการขนส่ง (รวมทั้งบรรจุภัณฑ์) สำหรับบริการรับประกันให้เป็นความรับผิดชอบของท่าน และ

Microsoft ไม่ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับบริการอื่นๆ ที่จัดให้ภายใต้การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ และเพิกถอนภาระหน้าที่ทั้งหมด (หากมี) ของความพยายามในด้านฝีมือหรือการปราศจากความประมาทที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว

ค. การยกเว้นต่อความเสียหายอื่นๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด Microsoft และผู้จัดหาสินค้าของบริษัท บริษัทในเครือและตัวแทนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ:

(i) ความเสียหายจากอุบัติการณ์หรืออันเป็นผลจากอุบัติการณ์

(ii) ความเสียหายหรือความสูญเสียในรูปแบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียผลกำไร ความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือความเป็นส่วนตัวหรือความลับ ความบกพร่องในการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์บางส่วนหรือทั้งหมด การบาดเจ็บ หรือความบกพร่องในการตอบสนองอันพึงมี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระหน้าที่ใดๆ จากการละเลย ค่าความนิยมหรือของความพยายามในด้านฝีมือ) หรือ

(iii) ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายจากการลงโทษที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ กับซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เงื่อนไขข้างต้นจะมีผลใช้แม้ว่า Microsoft หรือผู้จัดหาสินค้ารายใด บริษัทในเครือหรือตัวแทนได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความสูญเสียและความเสียหายดังกล่าว และแม้ในกรณีของข้อบกพร่อง การละเมิด (รวมทั้งการละเลย) ความรับผิดชอบอันจำกัดหรือต่อผลิตภัณฑ์ การตีความหมายผิดหรือเหตุผลอื่น

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการแยกหรือจำกัดความเสียหายเนื่องจากอุบัติการณ์หรืออันเป็นผลจากอุบัติการณ์  ในกรณีนี้การจำกัดและการยกเว้นต่อความเสียหายข้างต้นไม่มีผลใช้กับท่าน

ง. การยกเว้นจากความคุ้มครอง การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ไม่มีผลบังคับใช้ และ Microsoft ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ภายใต้การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ หากซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์:

- ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (รวมทั้งการเช่าหรือเช่าซื้อ) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือขอบเขตของใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์

- ปรับแต่งหรือแก้ไขโดยละเมิด

- เสียหายเนื่องจากเหตุสุดวิสัย กระแสไฟเกิน การใช้งานไม่ถูกต้อง การละเลย อุบัติเหตุ การสึกหรอ การจัดการไม่เหมาะสม การปรับใช้ที่ผิดพลาด และสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องในตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

- เสียหายเนื่องจากโปรแกรม ข้อมูล ไวรัสหรือแฟ้ม หรือระหว่างการจัดส่งหรือถ่ายโอน

- ไม่ได้ใช้งานตามคำแนะนำในการใช้งานและเอกสารกำกับที่แนบมาให้ หรือ

- ซ่อมแซม ปรับแต่งหรือแก้ไขโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Microsoft และศูนย์บริการดังกล่าวมีเหตุให้เกิดความบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น

การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ไม่รวมถึงการรับประกันในส่วนของสิทธิหรืออำนาจตามกฎหมาย เช่น การรับประกันในส่วนของกรรมสิทธิ์ ความบันเทิงใจ หรือการไม่ละเมิด

จ. การลงทะเบียน ท่านไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งการได้รับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อให้การรับประกันแบบมีข้อจำกัดมีผลใช้

ฉ. ผู้รับประโยชน์ ตามขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ทำขึ้นกับท่าน ซึ่งถือเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตรายแรกสำหรับซอฟต์แวร์หรือผู้ซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยไม่มีบุคคลภายนอกที่ได้รับประโยชน์ภายใต้การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ ยกเว้นในกรณีที่มีข้อบังคับตามกฎหมาย การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ไม่ได้มีเป้าหมายและไม่มีผลใช้กับบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่ท่านถ่ายโอนให้ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง

ช. ข้อมูลเพิ่มเติม Microsoft เป็นผู้ให้ประกันภายใต้การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตามการรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ โปรดติดต่อบริษัทสาขาของ Microsoft ที่ให้บริการในประเทศของท่าน หรือเขียนจดหมายมาที่ Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.microsoft.com

ท่านจะต้อง:

1. แสดงหลักฐานการชำระเงินหรือหลักฐานยืนยันอื่น ใบเสร็จที่ลงวันที่ หรือใบกำกับการขาย (หรือสำเนา) เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้รับประโยชน์ภายใต้การรับประกันแบบมีข้อจำกัดและท่านร้องขอการชดเชยภายในระยะเวลารับประกันที่กำหนด

2. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดส่งและคำแนะนำอื่นจาก Microsoft หากบริษัทเห็นว่าต้องมีการส่งคืนบางส่วนหรือทั้งหมดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ เพื่อใช้สิทธิการรับประกันแบบมีข้อจำกัด ท่านจะต้องรับหรือส่งผลิตภัณฑ์โดยบรรจุไว้ในหีบห่อเดิมหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถให้การป้องกันได้เท่าเทียมกันไปยังสถานที่ที่ Microsoft ระบุ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายในเขตอำนาจศาลของท่านระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการขนส่ง (รวมทั้งบรรจุภัณฑ์) สำหรับบริการรับประกันให้เป็นความรับผิดชอบของท่าน

3. ลบหรือเอาแฟ้มหรือข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือความลับของท่านออกก่อนส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ Microsoft

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ การดำเนินการอาจล่าช้าได้ ทำให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือเสียสิทธิตามการรับประกัน

การรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้กำหนดสิทธิโดยเฉพาะตามกฎหมายให้แก่ท่าน ท่านยังอาจมีสิทธิอื่นซึ่งแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล ในกรณีที่กฎหมายระบุห้ามเงื่อนไขใดๆ ของการรับประกันแบบมีข้อจำกัดนี้ ให้ถือว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่มีผลหรือเป็นโมฆะ โดยเงื่อนไขส่วนที่เหลือของการรับประกันแบบมีข้อจำกัดยังคงมีผลใช้บังคับอย่างครบถ้วน หากการจัดสรรความเสี่ยงไม่ผลจากปัจจัยทางวัตถุอื่นๆ




