"MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS"
สั ญญาการให้ บริการเชิงพาณิชย์
ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
อ ย่ า ลื ม ล ง ท ะ เ บี ย น สั ญ ญ า ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง ท่ า น ท า ง อ อ น ไ ล น์ !
เพือ่ ประโยชน์ สูงสุ ดของท่ าน โปรดไปที่ https://mybusinessservice.surface.com/ และลงทะเบียนสัญญาการให้ บริการนี้ภายใน 10 วันหลังจากการซื้อสินค้า มิฉะนั้น ท่ านอาจได้ รับบริการล่ าช้ าอย่ างมากเมื่อท่ านใช้ สิทธิการประกัน
ขอแสดงความยินดี
ขอบคุณสำหรับกำรซื้อ
"Microsoft
Complete
for
Business"
"สัญญา")
ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสำรสัญญำนี้มีเจตนำใช้เป็ นคู่มืออ้ำงอิงที่มีค่ำเพื่อช่วยท่ำนพิจำรณำและทำควำมเข้ำใจว่ำอะไรที่ได้รับควำมคุม้ ครองตำมสัญญำของท่ำน
โปรดติดต่อผูด้ ูแลระบบที่ 65-63709000

โปรดเก็บเอกสำรข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญนี้ไว้
("สัญญาการให้ บริการ",
และหลักฐำนกำรซื้อสินค้ำในที่ที่ปลอดภัยเนื่องจำกต้องใช้เมื่อถึงเวลำกำรใช้สิทธิกำรประกัน
หำกมีคำถำมเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุอยูใ่ นเอกสำรสัญญำนี้หรื อเกี่ยวกับควำมคุม้ ครองทัว่ ไปของท่ำน

นิ ย า ม
ตลอดทั้งสัญญานี ้ คาที่เขียนด้ วยตัวอักษรตัวใหญ่ จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ ดังนี ้ –
 "เรา",
"เรา",
"ของเรา",
"ผู้ให้บริการ",
"ผู้มภี าระผูกพัน",
"ผู้ดูแลระบบ"
หมำยถึง
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งหรื อหลำยฝ่ ำยที่มีหน้ำที่ให้บริ กำรตำมสัญญำนี้ในฐำนะผูใ้ ห้บริ กำร/ผูม้ ีภำระผูกพันตำมสัญญำบริ กำร
รวมทั้งผูด้ ูแลระบบตำมสัญญำนี้ในฐำนะผูด้ ูแลสัญญำบริ กำร คือ Microsoft Regional Sales Corp ซึ่งตั้งอยูท่ ี่ Blk 438 B,
Alexandra Technopark, #04-09/12, Alexandra Road, Singapore 119968

 "ไฟกระชาก"
หมายถึง
ความเสียหายต่อสินค้าที่เป็ นผลมาจากแรงดันไฟฟ้าที่มากเกินส่ งเข้ าไปยังสินค้าของท่ านขณะที่ต่อกับอุปกรณ์ป้องกันไฟกร
ะชากที่ผ่านการอนุมตั จิ าก
Underwriter’s
Laboratory
Inc.
(UL)
ไว้อย่างเหมาะสม
แต่ ไม่ รวมถึงความเสียหายทีเ่ ป็ นผลมาจากการติดตั้งทีไ่ ม่เหมาะสมหรื อการเชื่อมต่อสินค้ากับแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เหมาะสม

 "ผู้ค้าปลีก" หมำยถึง ผูข้ ำยที่ได้รับอนุญำตจำกเรำเพื่อขำยสัญญำนี้ให้ท่ำน
 "ท่ าน", "ของท่ าน" หมำยถึง ผูซ้ ้ือ/เจ้ำของสินค้ำที่ได้รับควำมคุม้ ครองตำมสัญญำนี้

 "ค่าธรรมเนียมบริการ"
หมำยถึง
จำนวนเงินที่ท่ำนต้องจ่ำยต่อกำรใช้สิทธิกำรประกันแต่ละครั้งเพื่อรับบริ กำรที่ได้รับควำมคุม้ ครองตำมสัญญำนี้ (ถ้ำมี)

 "สินค้า"
หมำยถึง
สิ่งที่ท่ำนซื้อในครั้งแรกหรื อสินค้ำที่ใช้เปลี่ยนแทนสินค้ำที่มีปัญหำตำมดุลยพินิจของเรำซึ่งได้รับควำมคุม้ ครองตำมสัญญำ
นี้

 "ความเสียหายทีเ่ กิดจากอุบัตเิ หตุ"
หมำยถึง
ควำมเสียหำยที่เกิดจำกอุบตั ิเหตุจำกกำรจับถือใช้งำน
เช่น
ควำมเสียหำยที่เป็ นผลมำจำกกำรทำสินค้ำที่ได้รับควำมคุม้ ครองตก
ของเหลวหกใส่
หรื อหน้ำจอแตก
จาเป็ นจะต้ องทาการซือ้ ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างหาก

 "ราคาซื้อครั้งแรก"
หมำยถึง
จำนวนเงินที่ท่ำนจ่ำยสำหรับสินค้ำที่ได้รับควำมคุม้ ครอง
ซึ่งไม่รวมถึงภำษีและ/หรื อค่ำธรรมเนียมใดๆที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ระบุอยูใ่ นหลักฐำนกำรซื้อสินค้ำของท่ำน

 "การซ่ อมแซม"
หมำยถึง
กำรดำเนินกำรของเรำในกำรซ่อมแซม
เยียวยำ
หรื อคืนสภำพสินค้ำของท่ำนให้กลับสู่สภำพที่ใช้ได้ดีภำยหลังเกิดชำรุ ดเสียหำยที่ได้รับควำมคุม้ ครอง
ชิ้นส่วนที่ใช้ในกำรซ่อมแซม สินค้ำอำจเป็ นชิ้นส่วนใหม่ ใช้แล้ว หรื อเป็ นชิ้นส่วนที่ผลิตจำกสินค้ำเดิมที่มปี ัญหำ
หรื อชิ้นส่วนที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ที่ทำงำนได้ตำมข้อกำหนดคุณลักษณะของโรงงำนสำหรับสินค้ำชิ้นเดิม

 "หลักฐานการซื้อสินค้า"
หมายถึง
ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ให้ไว้
ซึ่งยืนยันวันที่ซื้อสัญญาการให้บริ การและสินค้า
รวมทั้งระยะเวลาของสัญญาและทางเลือกแผนความคุ้มครองที่เฉพาะเจาะจง

ณ

จุดขาย

 "เปลีย่ น"
หรื อ
"สินค้าที่ใช้ เปลีย่ นแทน"
หมำยถึง
สินค้ำที่ใช้เปลี่ยนแทนสินค้ำที่มีปัญหำที่เรำส่งให้ท่ำนในกรณี ที่เรำพิจำรณำว่ำสินค้ำเดิมของท่ำนนั้นไม่เหมำะสมต่อกำรซ่อ
มแซม
เรำขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสินค้ำที่ชำรุ ดของท่ำนด้วยสินค้ำใหม่
สินค้ำที่นำมำประกอบใหม่
หรื อสินค้ำที่ผลิตจำกสินค้ำเดิมที่มีปัญหำ ซึ่งมีลกั ษณะและทำงำนได้เทียบเท่ำหรื อใกล้เคียง

 "ระยะเวลาของสัญญา" หมายถึง ระยะเวลาที่เงื่อนไขในสัญญานีม้ ผี ลสมบูรณ์
 "การใช้ สิทธิการประกัน" หมายถึง การร้ องขอให้ มกี ารจ่ายเงินตามสัญญานีท้ ี่ท่านส่ งเข้ ามา
 "การชารุดเสียหาย" หมำยถึง ควำมบกพร่ องทำงกลไก และ/หรื อ ไฟฟ้ำ ของสินค้ำของท่ำนในกำรทำงำนที่ควรจะทำ
รวมถึงข้อบกพร่ องในวัสดุหรื อคุณภำพของงำนซึ่งเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรใช้งำนสินค้ำตำมปกติ

ร ะ ย ะ เ ว ล า สั ญ ญ า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร - วั น ที่ มี ผ ล คุ้ ม ค ร อ ง
1.

ความคุ้มครองสาหรับความเสียหายต่างๆ
หรื อความเสียหายที่เกิดจากอุบัตเิ หตุในกรณีที่ท่านซื้อประกัน/หรื อหากเกีย่ วข้อง เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ซ้ือสินค้ำจนถึงระยะเวลำของสัญญำที่ระบุอยูใ่ นหลักฐำนกำรซื้อสินค้ำของท่ำน

ต่อสินค้าของท่านที่เป็ นผลมาจากไฟกระชาก

2.

ความคุ้มครองสาหรับการชารุดเสียหาย เริ่ มขึ้นเมื่อกำรรับประกันชิ้นส่วนแท้และ/หรื อคุณภำพงำนของผูผ้ ลิตในส่วนที่ส้ นั ที่สุดหมดอำยุ และจะดำเนินต่อไปตำมระยะเวลำที่เหลือของระยะเวลำของสัญญำของท่ำนที่ระบุอยูใ่ นหลักฐำนกำรซื้อสินค้ำ
สิ น ค้ า ที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง

เพื่อให้ มสี ิทธิ์รับความคุ้มครอง (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ตามสัญญานี้ สินค้าต้อง (ก) ซื้อจากผู้ค้าปลีกทีไ่ ด้ รับอนุญาต และ (ข) ไม่ได้ รับความคุ้มครองโดยกรมธรรม์ การรับประกัน การคา้ ประกัน และ/หรื อ สัญญาการให้บริการใดๆ
ที่ให้ ผลประโยชน์ เหมือนกันกับที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
อ ะ ไ ร ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง – ทั่ ว ไ ป
ในระหว่ำงระยะเวลำของสัญญำกำรให้บริ กำรที่ระบุไว้ดำ้ นบน
ในกรณีกำรใช้สิทธิกำรประกันที่ได้รับควำมคุม้ ครอง
สัญญำนี้จะคุม้ ครองคุณภำพงำน
เรำอำจใช้ดุลยพินิจให้กำรเปลี่ยนสินค้ำสำหรับสินค้ำที่ได้รับควำมคุม้ ครองแทนกำรซ่อมแซม ("ความคุ้มครอง")

และ/หรื อชิ้นส่วนที่ตอ้ งใช้ในกำรซ่อมแซมสินค้ำที่ได้รับควำมคุม้ ครอง

หรื อ

ควำมคุม้ ครองที่บรรยำยไว้ในสัญญำนี้ไม่แทนที่หรื อให้ผลประโยชน์ที่ซ้ ำซ้อนกันในระหว่ำงระยะเวลำรับประกันใดๆ
ของผูผ้ ลิตที่ยงั มีผลอยู่
ซึ่งในระหว่ำงระยะเวลำดังกล่ำว
สิ่งใดที่ได้รับควำมคุม้ ครองตำมกำรรับประกันนั้นจะเป็ นควำมรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ ำยเดียวของผูผ้ ลิต
และจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำตำมสัญญำนี้ไม่ว่ำผูผ้ ลิตจะสำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อผูกพันของตนได้หรื อไม่
เรำจะให้กำรซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนสินค้ำของท่ำนตำมเงื่อนไขในสัญญำนี้
หำกเรำตัดสินใจว่ำจะเปลี่ยนสินค้ำของท่ำน
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอำจส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนสินค้ำที่มีรำคำขำยต่ำกว่ำสินค้ำชิ้นก่อนที่ได้รับควำมคุม้ ครอง
และจะไม่มีกำรคืนเงินส่วนต่ำงสำหรับสินค้ำที่ใช้เปลี่ยนแทนสินค้ำที่มีปัญหำใดๆ ชิ้นส่วนใดๆและชิ้นส่วนทั้งหมดหรื อเครื่ องที่เปลี่ยนตำมสัญญำนี้จะเป็ นทรัพย์สินของเรำทั้งสิ้น เมื่อมีการเปลีย่ นสินค้ าแทนการซ่ อมแซม ส่ วนประกอบ ส่ วนยึดติด และ/หรื อ
อุปกรณ์ พ่วงที่ประกอบขึน้ เป็ นสินค้ า แต่ ที่ผ้ผู ลิตไม่ได้ ให้ ไว้ และไม่ได้ รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ และไม่ได้ รวมในการขายสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองตั้งแต่ แรก จะไม่รวมอยู่ในสินค้ าที่ใช้ เปลีย่ นแทน
ท า ง เ ลื อ ก แ ผ น ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง
( ต า ม ที่ ร ะ บุ อ ยู่ ใ น ห ลั ก ฐ า น ก า ร ซื้ อ สิ น ค้ า แ ล ะ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ท่ า น )
1.

แ ผ น ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง S U R F A C E :
A) แผนความคุ้มครอง SURFACE (กรณีการชารุดเสียหายเท่านั้น) – หำกมีกำรซื้อแผนควำมคุม้ ครอง Surface ("แผน") (ตำมที่ระบุอยูใ่ นหลักฐำนกำรซื้อสินค้ำของท่ำน) ควำมคุม้ ครอง จะรวมถึงสิ่งที่บรรยำยไว้ในหัวข้อ "อะไรที่ได้รับควำมคุม้ ครอง
– ทัว่ ไป" ด้ำนบน หมายเหตุ: ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุไม่ได้ รับความคุ้มครองตามแผนนี ้
ค่ำธรรมเนียมบริ กำร – แผนควำมคุม้ ครอง SURFACE (กรณี กำรชำรุ ดเสียหำยเท่ำนั้น): แผนนี้ไม่มีค่ำธรรมเนียมบริ กำร
ข้อจำกัดกำรรับผิดชอบ – แผนควำมคุม้ ครอง SURFACE (กรณี กำรชำรุ ดเสียหำยเท่ำนั้น): ในระหว่ำงระยะเวลำของแผนคุม้ ครองของท่ำน จำนวนเงินสูงสุดที่เรำมีหน้ำที่ตอ้ งจ่ำยในส่วนของกำรใช้สิทธิกำรประกันทั้งหมดตำมสัญญำนี้ คือ
(ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของเรำ):
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สาหรั บการใช้ สิทธิการประกันที่ได้ รับความคุ้มครองกรณีการชารุ ดเสียหาย:
 ขีดจากัดยอดรวมค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซม:
การซ่ อมแซมแบบไม่จากัดสาหรั บสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองของท่ านจนถึงจานวนเงินเท่ ากับราคาซือ้ ครั้ งแรกของสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครอง
เมื่อถึงขีดจากัดยอดรวมค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซมแล้ว จะถือว่ าเราทาหน้ าที่ของเราครบถ้วนและความคุ้มครองตามแผนของท่ านจะสิน้ สุดลง




B)

ขีดจากัดการเปลีย่ นสินค้ า:
การเปลีย่ นสินค้ าสูงสุดหนึ่ง
(1)
หากสินค้ าของท่ านได้ รับการเปลีย่ นแล้วครั้ งหนึ่งสาหรั บการชารุ ดเสียหาย
(เช่ น
จะถือว่ าเราทาหน้ าที่ของเราครบถ้วนและความคุ้มครองตามแผนของท่ านจะสิน้ สุดลง

ชิน้ สาหรั บสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองในกรณี ที่เราพิจารณาแล้วว่ าไม่สามารถซ่ อมแซมสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองได้
การชารุ ดเสียหายเนื่องจากการชารุ ดเสียหายทางกลไก/ไฟฟ้า
หรื อความเสียหายที่เป็ นผลมาจากไฟกระชาก)

สาหรั บการใช้ สิทธิการประกันกรณี ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 ไม่ค้ ุมครอง

แผนความคุ้มครอง SURFACE (กรณีชารุดเสียหายและความเสียหายที่เกิดจากอุบัตเิ หตุ) – หำกมีกำรซื้อแผนควำมคุม้ ครอง Surface ซึ่งรวมถึงควำมเสียหำยที่เกิดจำกอุบตั ิเหตุ ("แผน") (ตำมที่ระบุอยูใ่ นหลักฐำนกำรซื้อสินค้ำของท่ำน)
ควำมคุม้ ครอง จะรวมถึงสิ่งที่บรรยำยไว้ในหัวข้อ "อะไรที่ได้รับควำมคุม้ ครอง – ทัว่ ไป" ด้ำนบน และควำมคุม้ ครองควำมเสียหำยที่เกิดจำกอุบตั ิเหตุ
ค่ำธรรมเนียมบริ กำร – แผนควำมคุม้ ครอง SURFACE (กรณี กำรชำรุ ดเสียหำยและควำมเสียหำยที่เกิดจำกอุบตั ิเหตุ): แผนนี้ไม่มีค่ำธรรมเนียมบริ กำร
ข้อจำกัดกำรรับผิดชอบ
–
แผนควำมคุม้ ครอง
SURFACE
(กรณี ชำรุ ดเสียหำยและควำมเสียหำยที่เกิดจำกอุบตั ิเหตุ):
จำนวนเงินสูงสุดที่เรำมีหน้ำที่ตอ้ งจ่ำยในส่วนของกำรใช้สิทธิกำรประกันทั้งหมดตำมสัญญำนี้ ได้แก่ (ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของเรำ):


สาหรั บการใช้ สิทธิการประกันที่ได้ รับความคุ้มครองกรณีการชารุ ดเสียหาย:
 ขีดจากัดยอดรวมค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซม:
การซ่ อมแซมแบบไม่จากัดสาหรั บสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองของท่ านจนถึงจานวนเงินเท่ ากับราคาซือ้ ครั้ งแรกของสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครอง
ขีดจากัดยอดรวมค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซมแล้ว จะถือว่ าเราทาหน้ าที่ของเราครบถ้วนและความคุ้มครองตามแผนของท่ านจะสิน้ สุดลง




ในระหว่ำงระยะเวลำของแผนคุม้ ครองของท่ำน

เมื่อถึง

ขีดจากัดการเปลีย่ นสินค้ า:
การเปลีย่ นสินค้ าสูงสุดหนึ่ง
(1)
ชิน้ สาหรั บสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองในกรณี ที่เราพิจารณาแล้วว่ าไม่สามารถซ่ อมแซมสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองได้
หากสินค้ าของท่ านได้ รับการเปลีย่ นแล้วครั้ งหนึ่งสาหรั บการชารุ ดเสียหาย
(เช่ น
การชารุ ดเสียหายเนื่องจากการชารุ ดเสียหายทางกลไก/ไฟฟ้า
หรื อความเสียหายที่เป็ นผลมาจากไฟกระชาก)
จะถือว่ าเราทาหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการชารุดเสียหายของเราครบถ้วนและความคุ้ มครองการชารุ ดเสียหายตามแผนของท่ านจะสิน้ สุดลง

สาหรั บการใช้ สิทธิการประกันที่ได้ รับความคุ้มครองกรณีความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ:
 ขีดจากัดยอดรวมค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซม:
การซ่ อมแซมแบบไม่จากัดสาหรั บสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองของท่ านจนถึงมูลค่ าสูงสุดสองเท่ าของจานวนเงินราคาซือ้ ครั้ งแรกของสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครอง
สาหรั บการใช้ สิทธิการประกันที่ได้ รับความคุ้มครองใดๆ แต่ ละครั้ ง จานวนเงินสูงสุดที่เราจะจ่ ายนั้นจะไม่เกินราคาซือ้ ครั้ งแรกของสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองของท่ าน เมือ่ ถึง ขีดจากัดยอดรวมค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซมแล้ว
จะถือว่ าเราทาหน้ าที่ของเราครบถ้วนและความคุ้มครองตามแผนของท่ านจะสิน้ สุดลง


ขีดจากัดการเปลีย่ นสินค้ า:
การเปลีย่ นสินค้ าสูงสุดสอง
(2)
ชิน้ สาหรั บสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองในกรณี ที่เราพิจารณาแล้วว่ าไม่สามารถซ่ อมแซมสินค้ าที่ได้ รับความคุ้มครองได้
หากสินค้ าของท่ านได้ รับการเปลีย่ นแล้วสองครั้ งสาหรั บความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
จะถือว่ าเราทาหน้ าที่ของเราในส่ วนของความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุครบถ้วนและความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบั ติเหตุตามแผนของท่ านจะสิน้ สุดลง

ประกาศ – เกีย่ วกับการเปลีย่ นสินค้าตาม "แผนคุ้มครอง SURFACE": เรามีดุลยพินิจในการพิจารณาว่ าจะซ่ อมแซมหรื อเปลีย่ นสินค้ าที่ชารุ ด หากมีการเปลีย่ นสินค้ า จะถือเป็ น "สินค้ า" ที่ได้ รับความคุ้มครองตามที่อ้างอิงในเงื่อนไขในสัญญานี ้
และหากระยะเวลาของสัญญายังคงมีผลและยังไม่มกี ารทาตามเงื่อนไขข้ อจากัดการรั บผิดชอบอย่างครบถ้วน ความคุ้มครองสาหรั บสินค้ าที่ใช้ เปลี่ยนแทนจะดาเนินต่ อไปดดยอัตดนมัติตลอดระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลาของสัญญา หมายเหตุ:
การซ่ อมแซม หรื อการเปลีย่ นสินค้ าจะไม่ขยายระยะเวลาของสัญญาออกไป
หากเราเลือกที่จะให้ การเปลีย่ นสินค้ า
เราอาจให้ บริ การแลกเปลีย่ นล่วงหน้ า
หากเราให้ บริ การแลกเปลีย่ นล่วงหน้ า
สินค้ าที่ใช้ เปลีย่ นแทนจะถูกส่ งให้ ท่านล่วงหน้ าก่ อนที่เราจะได้ รับสินค้ าที่ชารุ ด
ในกรณี ที่มกี ารแลกเปลีย่ น
สินค้ าที่ชารุ ดต้ องถูกส่ งคืนส่ งคืนให้ กับเราภายในสิบ
(10)
วันนับตามปฏิทินนับจากวันที่ยืนยันว่ าได้รับสินค้ าที่ใช้ เปลีย่ นแทนแล้ว
หากเราไม่ได้ รับการส่ งคืนสินค้ าที่ชารุ ดภายในสิบ
(10)
วันนับตามปฏิทินนับจากวันที่ยนื ยันว่ าได้ รับสินค้ าที่ใช้ เปลีย่ นแทนแล้ว ท่ านจะถูกประเมินค่ าธรรมเนียมอุปกรณ์ ที่ไม่ได้ ส่งคืนซึ่งเท่ ากับ MSRP ของสินค้ าที่ใช้ เปลีย่ นแทน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นสินค้ าที่ชารุ ดด้ วยสินค้ าใหม่
สินค้ าที่นามาประกอบใหม่ หรื อสินค้ าที่ผลิตจากสินค้ าเดิมที่มปี ั ญหาที่มกี ารทางานและคุณลักษณะเทียบเท่ า หรื อใกล้เคียงซึ่งอาจไม่ใช่ ร่ ุ นหรื อสีเดียวกันกับสินค้ าชิน้ ก่ อนที่ได้ รับความคุ้มครอง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ เ พิ่ ม เ ติ ม ที่ ร ว ม อ ยู่ ใ น สั ญ ญ า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ฉ บั บ นี้
ในระหว่ำงระยะเวลำของสัญญำ หำกสินค้ำของท่ำนมีกำรซ่อมแซมที่ได้รับควำมคุม้ ครองตำมสัญญำของท่ำนสำม (3) ครั้งสำหรับปัญหำเดียวกันและต้องมีกำรซ่อมแซมครั้งที่สี่ (4) สำหรับปัญหำเดิมซึ่งพิจำรณำแล้วว่ำได้รับควำมคุม้ ครองตำมสัญญำของท่ำน
("การซ่ อมแซมที่เหมาะสม")
เรำจะเปลี่ยนสินค้ำของท่ำนเป็ นสินค้ำประเภทและคุณภำพเหมือนกันแต่ไม่จำเป็ นต้องเป็ นยีห่ อ้ เดียวกันหรื อเรำอำจใช้ดุลยพินิจคืนเงินให้ท่ำนเท่ำกับมูลค่ำตลำดที่ยตุ ิธรรมสำหรับสินค้ำตำมที่เรำพิจำรณำโดยยึดตำมอำยุของสินค้ำและขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขในหัวข้อ
"ข้อจำกัดกำรรับผิดชอบ"
บริ กำรซ่อมแซมใดๆ
ที่ทำระหว่ำงที่สินค้ำของท่ำนยังอยูภ่ ำยใต้ระยะเวลำรับประกันของผูผ้ ลิตหรื อในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับควำมเสียหำยที่เกิดจำกอุบตั ิเหตุจำกกำรจับถือใช้งำนสินค้ำ
(หำกซื้อไว้/เกี่ยวข้อง)
จะไม่ถือเป็ นกำรซ่อมแซมที่เหมำะสมตำมผลประโยชน์น้ ี
ส ถ า น ที่ บ ริ ก า ร
สำหรับทุกกรณี กำรใช้สิทธิกำรประกันที่ได้รับควำมคุม้ ครอง สัญญำนี้บริ กำรขนส่งสินค้ำที่ได้รับผลกระทบแบบจ่ำยค่ำบริ กำรล่วงหน้ำไปยังสถำนที่บริ กำรที่กำหนดโดยผูด้ ูแลระบบ เช่นเดียวกับกำรจัดส่งสินค้ำที่ซ่อมแซมแล้ว (หรื อสินค้ำที่ใช้เปลี่ยนแทน)
กลับไปยังที่อยูท่ ี่ท่ำนลงทะเบียนไว้
ข้ อ จา กั ด ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ
นอกจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ทางเลือกแผนความคุ้มครอง" ที่บังคับใช้ กบั แผนที่ท่านซื้อแล้ว เราหรื อผู้ค้าปลีกจะไม่รับผิดสาหรับค่าเสียหายอันเนื่องมาจากความบังเอิญหรื อสื บเนื่อง รวมถึงแต่ ไม่จากัดเพียงแต่ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การเสียเวลา
หรื อการสู ญเสียข้อมูลอันเป็ นผลมาจากการชารุดเสียหายของสินค้าหรื ออุปกรณ์ใดๆ ความล่ าช้ าในการบริการหรื อการไม่สามารถให้บริการ หรือที่เป็ นผลมาจากการไม่มชี ิ้นส่ วน/ส่ วนประกอบเพื่อการซ่ อมแซม เราหรื อผู้ค้าปลีกจะไม่รับผิดสาหรับอาการใดๆ
และทั้งหมดที่มมี าก่อน (ดังระบุไว้ด้านล่าง) ที่ท่านทราบอยู่แล้ว รวมถึงตาหนิในตัวสินค้า
อ ะ ไ ร ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง – ข้ อ จา กั ด ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง
สัญญานีไ้ ม่ค้มุ ครองการใช้ สิทธิการประกันใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับหรื อที่เป็ นผลมาจาก
(a)

อาการที่เป็ นมาก่อนที่เกิดขึน้ หรื อทีท่ ่ านทราบ
("ความเสียหายที่มมี าก่อน"
อาการที่เกีย่ วข้องกับความสมบูรณ์ทางกลไกของสินค้าของท่ านก่อนที่จะมีการซื้อสัญญานี้
เมื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ ที่สมเหตุผลด้ านกลไลและไฟฟ้าทั้งปวง)

หมายถึง

(b)

การบรรจุหีบห่ อ
และ/หรื อการขนส่ งทีไ่ ม่เหมาะสมในส่ วนของท่ านหรื อตัวแทนของท่ าน
ซึ่งส่ งผลให้ เกิดความเสียหายต่อสินค้าขณะขนส่ ง รวมถึงการกระชับการวางสินค้าที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการขนส่ ง

(c)

การแก้ไข
การเปลีย่ นแปลง
การดัดแปลง
ที่ไม่ใช่ ช่างเทคนิคบริการที่ได้ รับอนุญาตจากเรา

การปรับ

หรื อ

การซ่ อมแซม
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โดยบุคคลใดๆ

(d)

ความเสียหายจากการแช่ แข็งหรือร้ อนเกินไป

(e)

การสึกหรอจากการใช้ งานปกติ

(f)

การกระทาที่เป็ นการจงใจหรื อการละเลยต่อตัวสินค้าในลักษณะที่ให้ โทษ เป็ นอันตราย มุ่งร้ าย ประมาท หรื อก้าวร้ าว
ซึ่งส่ งผลให้ เกิดความเสียหาย และ/หรื อ สินค้าไม่ทางาน

(g)

ไวรัส การทาลายทรัพย์สิน การสู ญหาย การลักทรัพย์ หรื อการมุ่งร้ ายหมายให้ เสียทรัพย์ หรือการสาบสูญ

(h)

สนิม การกัดกร่ อน การบิด การงอ
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(i)

สัตว์ (รวมถึงสัตว์เลีย้ ง) การที่สัตว์ใช้ เป็ นที่อยู่อาศัย หรื อ การเข้ าอาศัยโดยแมลง

(q)

(j)

เหตุบงั เอิญ; รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ การจราจลการแผ่รังสีนิวเคลียร์ สงคราม/การดาเนินการที่เป็ นปรปักษ์
หรื อการปนเปื้ อนกัมมันตภาพรังสี สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ หรื อภัยธรรมชาติ การยุบตัว การระเบิดหรื อ
หรื อการชนกับวัตถุอื่น อัคคีภัย ฝนหิมะหรื อลูกเห็บหรื อความชื้นใดๆ ฟ้าผ่า ฝุ่ น/ทราย ควัน กัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์
หรื อการปนเปื้ อนกัมมันตภาพรังสี การจราจล สงคราม/การดาเนินการที่เป็ นปรปักษ์

ปัญหาที่ไม่ใช่ การชารุดเสียหาย
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ความไม่สมบูรณ์
เสียงดัง
เสียงเบา
หรื อความเสียหายในส่ วนของความสวยงาม
("ความเสียหายในส่ วนของความสวยงาม"
หมายถึง
ความเสียหายหรื อการเปลีย่ นแปงทางรูปลักษณ์กายภาพของตัวสินค้าที่ไม่ขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการทางานปกติ
ของสินค้า เช่ น รอยขีดข่ วน รอยครูด หรื อการเปลีย่ นสี ผิวสัมผัส หรื อรูปลักษณ์สุดท้ าย)

(r)

การซ่ อมบารุงเชิงป้องกันหรื อเป็ นครั้งคราวตามปกติ การสอนผู้ใช้ หรื อการปรับการตั้งค่าเริ่มต้น

(s)

บริการใดๆ ของสินค้าทีไ่ ด้ รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน สัญญาการให้บริการอื่นๆ หรื อกรมธรรม์

(t)

อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์พ่วง (เช่ น แป้ นพิมพ์ที่ถอดได้ ) หรื อส่ วนยึดติดที่จาเป็ นต่อการทางานขั้นพื้นฐานของสินค้า
แต่ผ้ผู ลิตไม่ได้ จดั หาให้ และไม่ได้ รวมไว้ในแพ็กเกจและที่มากับการขายสินค้าในครั้งแรก

(u)

ความไม่สมบูรณ์ของหน้าจอ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่: หน้ าจอไหม้สาหรับจอ ซีอาร์ ที แอลซีดี แอลอีดี หรื อพลาสม่า
ที่เกิดจากวิดโี อเกม
การแสดงสัญญาณวิดโี อหนึ่งหรื อหลายสัญญาณเป็ นเวลานาน
หรื อหน้ าจอแตก
(ยกเว้นกรณีทไี่ ด้ รับความคุ้มครองหากมีการระบุความเสียหายที่เกิดจากอุบตั เิ หตุไว้ในหลักฐานการซื้อสินค้าของท่ าน)

(v)

ค่าใช้ จ่ายจากชิน้ ส่ วนสูญหายทีไ่ ม่ได้ รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันเดิมของผู้ผลิตสินค้า
หรื อชิ้นส่ วนทีไ่ ม่ได้ใช้ ไฟฟ้าหรื อไม่ใช่ ชนิ้ ส่ วนทีใ่ ช้ ทางาน
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ :
ชิ้นส่ วนพลาสติกหรื อชิน้ ส่ วนอื่น เช่ น สายเคเบิล้ อุปรณ์เสริม แบตเตอรี่ (ยกเว้นที่ระบุไว้ในสัญญานี)้ ตัวเชื่ อมต่อ
สายพ่วง
ฟิ วส์
แผงแป้ น
ส่ วนตัวหรื อส่ วนที่หล่อขึน้ มาทีเ่ ป็ นพลาสติก
สวิตช์ และสายไฟ
หรื อ
ความคุ้มครองที่จะเป็ นการฝ่ าฝื นการควา่ บาตรทางการค้าหรื อทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

(w)

การรับผิดชอบหรื อความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรื อการบาดเจ็บ หรื อการเสียชีวติ ของบุคคลใดๆ ที่เกิดจากการทางาน
การซ่ อมบารุง หรื อการใช้ สินค้า หรื อ

(x)

บริการใดๆ ทีท่ านอกประเทศไทย

(k)

ความเสียหายที่เกิดจากอุบัตเิ หตุจากการจับถือใช้ งาน
(ความเสียหายที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ);
เว้นแต่จะมีการระบุความเสียหายทีเ่ กิดจากอุบัตเิ หตุไว้ในหลักฐานการซื้อสินค้าของท่ าน

(l)

การไม่ซ่อมบารุงตามคาแนะนาของผู้ผลิต
การใช้ /เก็บสินค้าในสภาพที่อยู่นอกเหนือข้ อกาหนดคุณลักษณะหรื อคาแนะนาของผู้ผลิต

(m)

การใช้ ไฟฟ้าทีไ่ ม่เหมาะสมและปริมาณไฟฟ้าไม่คงที่

(n)

สินค้าถูกผู้ผลิตเรียกคืน
อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
หรื อต้องมีการทาใหม่เพื่อการซ่ อมแซมข้อบกพร่ องด้ านการออกแบบหรื อชิ้นส่ วน
การประกอบที่ไม่เหมาะสม
ความผิดพลาดของผู้ผลิต ไม่ว่าผู้ผลิตจะสามารถจ่ายเงินสาหรับการซ่ อมแซมดังกล่าวได้ หรื อไม่

(o)

สินค้าที่เลขประจาเครื่ องลบเลือนหรื อถูกแก้ไข

(p)

ความเสียหายสื บเนื่องหรื อความล่าช้ าในการให้ บริการตามสัญญาการให้บริการนี้
หรื อการสู ญเสียการใช้ งานหรื อข้อมูลในระหว่างระยะเวลาที่สินค้าอยู่กบั ผู้ให้ บริการทีไ่ ด้ รับอนุญาตหรื อระหว่างรอชิน้
ส่ วนที่เราอนุญาต

ท่ำนต้องรับผิดชอบในกำรสำรองทั้งซอฟต์แวร์และข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอและก่อนที่จะเริ่ มกำรซ่อมแซมใด
ๆ
สัญญำนี้ไม่ครอบคลุมถึงกำรเรี ยกคืนซอฟต์แวร์หรื อข้อมูล
หรื อกำรดึงข้อมูลกลับคืนสู่/จำกสินค้ำที่ได้รับควำมคุม้ ครองของท่ำน
และเรำไม่สำมำรถโอนซอฟต์แวร์หรื อข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนแทนใดๆ ที่อำจมีให้กบั ท่ำน เรำจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับกำรเรี ยกคืนซอฟต์แวร์หรื อข้อมูล หรื อกำรดึงข้อมูลจำกสินค้ำใด ๆ
หำกสินค้ำของท่ำนประสบเหตุใดๆ ที่ไม่อยูภ่ ำยใต้ควำมคุม้ ครองตำมหัวข้อนี้
รวมถึงค่ำจัดส่งและ/หรื อค่ำใช้จ่ำยกำรบริ กำรนอกสถำนที่

หรื อในกรณี ที่มีกำรวินิจฉัย
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"ไม่พบปัญหำ"
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จำกผูใ้ ห้บริ กำรที่ได้รับอนุญำตของเรำ

ท่ำนจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้บริ กำรดังกล่ำว

วิ ธี ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ก า ร ป ร ะ กั น
ข้ อสาคัญ:
การยื่นการใช้ สิทธิการประกันไม่ได้ หมายความโดยอัตโนมัตวิ ่าความเสียหายหรื อการชารุดเสียหายต่อสินค้าของท่ านจะได้ รับความคุ้มครองตามสัญญาการให้บริการของท่ าน
ท่ านจะต้องติดต่อเราเพื่อตรวจสอบอาการของสินค้าของท่านเบื้องต้น สัญญานีอ้ าจไม่ให้ ความคุ้มครองใด ๆ หากท่ านทาการซ่ อมแซมโดยไม่ได้ รับอนุญาต

เพื่อให้การใช้ สิทธิการประกันได้ รับการพิจารณา

เพื่อกำรบริ กำรที่ดีที่สุด
โปรดเตรี ยมหลักฐำนกำรซื้อสินค้ำของท่ำนและโทรศัพท์หำเรำที่
65-63709000
ตัวแทนที่ได้รับอนุญำตของเรำจะขอรับรำยละเอียดเกี่ยวกับปัญหำที่ท่ำนกำลังประสบกับสินค้ำอย่ำงพร้อมเพรัยง
และจะเริ่ มต้นด้วยกำรพยำยำมแก้ไขปัญหำทำงโทรศัพท์
และ/หรื อผ่ำนทำงไกล
หำกเรำไม่ประสบควำมสำเร็ จในกำรแก้ไขปัญหำทำงโทรศัพท์
และ/หรื อผ่ำนทำงไกล
ท่ำนจะได้รับเลขที่คาขอบริ การใช้ สิทธิการประกัน
และคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขอรับบริ กำรสำหรับสินค้ำของท่ำน
ดปรดอย่านาหรื อคืนสินค้ าของท่ านไปยังผู้ค้าปลีกหรื อส่ งสินค้ าของท่ านไปที่ใดๆ
เว้ นแต่ เราจะแจ้ งท่ านให้ ทาเช่ นนั้น
หำกเรำขอให้ท่ำนส่งสินค้ำที่มีขอ้ บกพร่ องกลับมำ สัญญำนี้บริ กำรขนส่งสินค้ำแบบจ่ำยค่ำบริ กำรล่วงหน้ำทั้งขำไปและกลับจำกผูใ้ ห้บริ กำรที่ได้รับอนุญำตของเรำ และโปรดรวมสิ่งต่อไปนี้ไว้ในชุดส่งแบบจ่ำยค่ำบริ กำรล่วงหน้ำ:
(1)
(2)
(3)
(4)

สินค้ำที่ชำรุ ด
สำเนำหลักฐำนกำรซื้อสินค้ำของท่ำน
คำอธิบำยสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหำที่ท่ำนกำลังประสบกับสินค้ำ และ
เลขที่คาขอบริ การใช้ สิทธิการประกันที่ผดู ้ ูแลระบบให้ท่ำนโดยเขียนให้เห็นเด่นชัด

ควำมคุม้ ครองให้ไว้เฉพำะบริ กำรที่สำมำรถใช้สิทธิ์ได้ที่ดำเนินกำรโดยผูใ้ ห้บริ กำร
ผูค้ ำ้ ปลีก
หรื อศูนย์คลังสินค้ำที่ได้รับอนุญำตจำกเรำ
ควำมคุม้ ครองตำมสัญญำนี้จะขยำยออกไปจนถึงวันที่กำรใช้สิทธิกำรประกันที่ได้รับอนุมตั ิดำเนินกำรเสร็ จสมบูรณ์ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญำนี้

หำกระยะเวลำของสัญญำของท่ำนหมดอำยุในระหว่ำงกำรใช้สิทธิกำรประกันที่ได้รับอนุมตั ิ

ก า ร ต่ อ อ า ยุ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง
หลังจำกสิ้นสุดระยะเวลำของสัญญำของท่ำน เรำอำจเสนอทำงเลือกให้ท่ำนต่ออำยุควำมคุม้ ครองของท่ำน หำกเรำเสนอให้ท่ำนต่ออำยุควำมคุม้ ครอง รำคำต่ออำยุที่เสนอจะเป็ นไปตำมอำยุของสินค้ำของท่ำนและต้นทุนกำรเปลี่ยนสินค้ำ ณ เวลำที่มีกำรต่ออำยุ
ก า ร โ อ น ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง
ควำมคุม้ ครองตำมสัญญำนี้ไม่สำมำรถโอนให้บุคคลหรื อสินค้ำอื่นได้
ก า ร ย ก เ ลิ ก
ท่ านอาจยกเลิกสัญญานีใ้ นเวลาใดก็ได้ดดยแจ้ งผู้ดูแลระบบที่ 65-63709000 (หรื อแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษร) ให้ ทราบถีงคาขอยกเลิก ข้ อสังเกตุ: เงื่อนไขการยกเลิกดังต่ อไปนีบ้ ังคับใช้ กับผู้ที่ซือ้ สัญญาเป็ นรายแรกเท่ านั้น


หำกท่ำนส่งคำขอยกเลิกของท่ำนภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ซ้ือสัญญำ ท่ำนจะได้รับเงินคืนทั้งหมดตำมรำคำซื้อสัญญำที่ท่ำนชำระไว้ หักลบกับกำรใช้สิทธิกำรประกันใดๆที่เรำจ่ำย หำกท่ำนไม่ได้รับเงินคืนหรื อไม่มีเงินเข้ำบัญชีภำยใน 30
วันหลังจำกที่ท่ำนส่งคำขอยกเลิกของท่ำนมำให้เรำ เรำจะบวกเพิ่ม 10% ของยอดเงินที่ท่ำนจะได้คืนสำหรับทุกๆ 30 วันที่เรำไม่ได้คืนเงินให้ท่ำน



หำกท่ำนส่งคำขอยกเลิกของท่ำนหลัง 30 วันนับจำกวันที่ซ้ือสัญญำ ท่ำนจะได้รับเงินคืนตำมสัดส่วนของรำคำซื้อสัญญำที่ท่ำนชำระไว้ หักกำรใช้สิทธิกำรประกันใดๆ ที่เรำจ่ำย



เรำอำจยกเลิกสัญญำนี้ดว้ ยเหตุผลต่อไปนี้: (ก) ท่ำนไม่ได้ชำระรำคำซื้อสัญญำ/ค่ำธรรมเนียม (ข) ท่ำนแจ้งข้อควำมเป็ นเท็จในส่วนสำระสำคัญ หรื อ (ค) ท่ำนฝ่ ำฝื นหน้ำที่ตำมสัญญำนี้หลำยประกำรในส่วนของสินค้ำที่ได้รับควำมคุม้ ครองหรื อกำรใช้งำน
 หากเรายกเลิกสัญญานี ้ เราจะส่ งคาแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรอย่างน้ อย 15 วันก่ อนวันที่การยกเลิกมีผล คาแจ้ งนั้นจะส่ งไปยังที่อยู่ปัจจุบันของท่ านในแฟ้มของเรา (อีเมลหรื อที่อยู่จริ ง แล้วแต่ กรณี ) พร้ อมเหตุผลและวันที่การยกเลิกมีผล
หากเรายกเลิกสัญญานี ้ ท่ านจะได้ รับเงินคืนตามสัดส่ วนดดยยึดเกณฑ์ เดียวกันกับที่ระบุไว้ด้านบน และจะไม่มกี ารเรี ยกเก็บ ค่ าธรรมเนียมการยกเลิก
ขั้ น ต อ น ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น

เรำมีควำมประสงค์ให้บริ กำรท่ำนในระดับดีเยีย่ มเสมอ อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนไม่พอใจกับกำรให้บริ กำร โปรดแจ้งตัวแทนของเรำที่ระบุอยูใ่ นหลักฐำนกำรซื้อสินค้ำของท่ำน
เรำจะตอบท่ำนภำยในห้ำ
(5)
วันทำกำรนับจำกวันที่เรำได้รับกำรร้องเรี ยนของท่ำน
หำกเรำไม่สำมำรถให้คำตอบครบถ้วนแก่ท่ำนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว
(เช่น
เนื่องจำกต้องมีกำรตรวจสอบโดยละเอียด)
เรำจะให้คำตอบเป็ นกำรชัว่ ครำวเพื่อแจ้งท่ำนว่ำกำลังมีกำรดำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำงที่เกี่ยวเนื่องกับกำรร้องเรี ยนของท่ำน และท่ำนจะสำมำรถได้รับคำตอบที่ครบถ้วนเมื่อใดและจำกใคร ในเกือบทุกกรณี กำรร้องเรี ยนของท่ำนจะได้รับกำรแก้ไขภำยในสี่ (4) สัปดำห์
ค ว า ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว แ ล ะ ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล
ท่ำนตกลงว่ำสำรสนเทศหรื อข้อมูลใดๆ
ที่เปิ ดเผยแก่เรำตำมสัญญำนี้น้ นั ไม่เป็ นควำมลับ
ซึ่งอำจรวมถึงกำรโอนข้อมูลของท่ำนไปยังบริ ษทั ในเครื อหรื อผูใ้ ห้บริ กำรที่เป็ นบุคคลที่สำม
และเรำจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยควำมเป็ นส่วนตัวและกำรคุม้ ครองข้อมูลในพื้นที่ของท่ำน

ท่ำนตกลงว่ำเรำอำจรวบรวมและจัดกำรข้อมูลในนำมของท่ำนเมื่อเรำให้บริ กำรตำมสัญญำนี้
เรำจะไม่แบ่งปันข้อมูลของท่ำนกับบุคคลที่สำมโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกท่ำนยกเว้นเพื่อกำรให้บริ กำรตำมสัญญำนี้

เว้นแต่กฎหมายความเป็ นส่ วนตัวและการคุ้มครองข้ อมูลในพื้นที่ของท่ านจะมีข้อห้ ามไว้เป็ นการเฉพาะ เราอาจโอนข้อมูลของท่ านไปยังประเทศอื่นและเขตอานาจศาลอื่นโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่เราโอนข้ อมูลของท่ านไปให้ จะให้ ความคุ้มครองในระดับทีเ่ พียงพอ
นอกจากนีข้ ้อมูลของท่ านอาจเข้ าถีงได้ โดยหน่ วยงานบังคับใช้ กฎหมายและหน่ วยงานอื่นๆ เพื่อป้องกันและตรวจจับอาชญากรรมและปฏิบัตติ ามข้อกาหนดทางกฎหมาย
เ งื่ อ น ไ ข ทั่ ว ไ ป
1.

การจ้างช่ วง เรำอำจจ้ำงช่วงหรื อมอบหมำยกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเรำให้บุคคลที่สำม แต่เรำจะไม่ถูกปลดเปลื้องจำกหน้ำที่ของเรำที่มีต่อท่ำนหำกมีกำรจ้ำงช่วงหรื อมอบหมำยกำรปฏิบตั ิหน้ำที่

2.

การสละสิทธิ์
การตัดขาดสิทธิ์
กำรที่คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดไม่กำหนดให้คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใดๆ
ในสัญญำนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิอย่ำงสมบูรณ์ในกำรกำหนดให้มีกำรปฏิบตั ิดงั กล่ำวในเวลำใดในภำยหลัง
และกำรสละสิทธิ์โดยคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งในกรณี ที่มีกำรทำผิดเงื่อนไขใดๆ ในสัญญำนี้ จะไม่นบั หรื อถือว่ำเป็ นกำรสละสิทธิ์ในเงื่อนไขนั้นๆ ในกรณี ที่บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บงั คับใช้ไม่ได้หรื อเป็ นโมฆะตำมกฎหมำยใดๆ
ที่บงั คับใช้หรื อตำมคำตัดสินของศำลที่เกี่ยวข้อง
กำรบังคับใช้ไม่ได้หรื อกำรเป็ นโมฆะดังกล่ำวจะไม่ทำให้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขนี้บงั คับใช้ไม่ได้หรื อเป็ นโมฆะโดยรวมทั้งหมด
และในกรณีดงั กล่ำว
บทบัญญัติน้ นั จะถูกแก้ไขและตีควำมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบทบัญญัติที่บงั คับใช้ไม่ได้หรื อเป็ นโมฆะภำยในขอบเขตที่กฎหมำยที่บงั คับใช้หรื อคำตัดสินของศำลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

3.

คาบอกกล่าว
ท่ำนให้ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งในกำรได้รับกำรติดต่อ
เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
และทั้งหมด
ตำมหมำยเลขโทรศัพท์ใดๆ
คำบอกกล่ำวหรื อคำขอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญำนี้ตอ้ งทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและอำจส่งด้วยวิธีใดๆ
ที่สมควรรวมถึงทำงไปรษณี ย ์
อีเมล
โทรสำร
ข้อควำมสั้น
คำบอกล่ำวที่ส่งให้ท่ำนจะถือว่ำนำส่งถึงแล้วเมื่อส่งไปยังท่ำนทำงอีเมลหรื อหมำยเลขโทรสำรที่ท่ำนให้เรำไว้ หรื อสำม (3) วันหลังจำกกำรส่งทำงไปรษณี ยไ์ ปยังที่อยูท่ ี่ท่ำนให้ไว้

4.

กฎหมาย สัญญำกำรให้บริ กำรฉบับนี้้้อยูภ่ ำยใต้กฎหมำยของประเทศสิงคโปร์

หรื อที่อยูจ่ ริ งหรื อที่อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์ที่ท่ำนให้เรำไว้
หรื อบริ กำรส่งเอกสำรด่วนข้ำมคืนที่ได้รับกำรยอมรับ

ข้ อ ต ก ล ง ทั้ ง ห ม ด
สัญญาการให้ บริ การฉบับนี ้ รวมถึงหลักฐานการซือ้ สินค้ า ข้ อกาหนด เงื่อนไข ข้ อจากัด ข้ อยกเว้ น ข้ อจากัดความคุ้มครอง และหลักฐานการซือ้ สินค้ าของท่ าน ถือเป็ นข้ อตกลงทั้งหมดระหว่ างเราและท่ าน และการแสดงตน คาสัญญา
หรื อเงื่อนไขที่ไม่ได้ ระบุในสัญญานีจ้ ะแก้ ไขหัวข้ อเหล่านีไ้ ม่ได้ เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้
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