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 “MICROSOFT COMPLETE ”  

สญัญาการใหบ้รกิาร  

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข 

อย่าลืมลงทะเบียนสัญญาการใหบ้ริการของท่าน  

ทางออนไลน์ !  

เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น โปรดไปที ่myservice.Surface.com (หรอื myservice.xbox.com หากทา่นซื้อ “แผนคุม้ครอง XBOX”) 

และลงทะเบยีนสญัญาการใหบ้รกิารของทา่นภายใน 10 วนัหลงัจากการซือ้สนิคา้ มฉิะนัน้ 

ทา่นอาจไดร้บับรกิารลา่ชา้อยา่งมากเมือ่ทา่นใชส้ทิธกิารประกนั 

ขอแสดงความยนิด!ี ขอบคณุที่ท่านเพิ่งซื้อ “Microsoft Complete” โปรดเก็บเอกสารข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ส าคัญนีไ้ว้ 

(“สญัญาการใหบ้รกิาร”, “สญัญา”) และหลักฐานการซื้อสินค้าในที่ที่ปลอดภัยเนื่องจากต้องใช้เมื่อถึงเวลาการใช้สิทธิการประกัน 

ข้อมูลที่ระบุไวใ้นเอกสารสัญญานีม้ีเจตนาใชเ้ป็นคูม่ืออ้างอิงที่มีค่าเพื่อช่วยท่านพิจารณาและท าความเข้าใจว่าอะไรทีไ่ด้รับความคุม้ค

รองตามสัญญาของท่าน หากมีค าถามเกี่ยวกบัข้อมลูที่ระบุอยู่ในเอกสารสัญญานี้หรือเกี่ยวกับความคุม้ครองทั่วไปของท่าน 

โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบที ่65-63709000 

นิยาม  

ตลอดทั้งสัญญานี้ ค าที่เขียนด้วยตัวอักษรตัวใหญ่จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้ – 

 “เรา”, “เรา”, “ของเรา”, “ผูใ้หบ้รกิาร”, “ผูม้ภีาระผกูพนั”, 

“ผูด้แูลระบบ” หมายถึง 

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายที่มีหน้าที่ให้บริการตามสัญญานี้

ในฐานะผู้ให้บริการ/ผู้มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการ 

รวมทั้งผู้ดูแลระบบตามสัญญานี้ในฐานะผู้ดูแลสัญญาบริการ คือ 

Microsoft Regional Sales Corp ซึ่งต้ังอยู่ที่ Blk 438 B, 

Alexandra Technopark, #04-09/12, Alexandra Road, 

Singapore 119968 

  “ผูค้า้ปลกี” หมายถึง 

ผู้ขายที่ได้รับอนุญาตจากเราเพื่อขายสัญญานี้ให้ท่าน 

 “ทา่น”, “ของทา่น” หมายถึง 

ผู้ซื้อ/เจ้าของสินค้าที่ไดร้ับความคุม้ครองตามสัญญานี ้

 “สนิคา้” หมายถึง 

สิ่งที่ท่านซื้อในครั้งแรกหรือสินค้าที่ใช้เปลี่ยนแทนสนิค้าที่มปีัญห

าตามดุลยพินิจของเราซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสัญญานี้ 

 “ราคาซือ้ครัง้แรก” หมายถึง 

จ านวนเงินที่ท่านจ่ายส าหรับสินค้าที่ได้รบัความคุ้มครอง 

ซึ่งไม่รวมถึงภาษีและ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆที่เกี่ยวข้อง 

ตามที่ระบุอยู่ในหลกัฐานการซื้อสนิค้าของท่าน 

 “หลกัฐานการซือ้สนิคา้” หมายถึง ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีใ่ห้ไว ้

ณ จดุขาย ซึ่งยืนยันวันที่ซื้อสัญญาการใหบ้ริการและสินค้า 

รวมทั้งระยะเวลาของสัญญาและทางเลือกแผนความคุม้ครองที่เฉ

พาะเจาะจง 

 “ระยะเวลาของสญัญา” หมายถึง ระยะเวลาทีเ่ง่ือนไขในสัญญานี้ 

มีผลสมบรูณ ์

 “การใชส้ทิธกิารประกนั” หมายถึง 

การร้องขอให้มีการจ่ายเงินตามสัญญานี้ที่ท่านส่งเข้ามา  

 “การช ารดุเสยีหาย” หมายถึง ความบกพร่องทางกลไก และ/หรือ 

ไฟฟ้า ของสินค้าของท่านในการท างานที่ควรจะท า 

รวมถึงข้อบกพร่องในวัสดุหรือคณุภาพของงาน 

ซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานสินค้าตามปกติ 

 “ไฟกระชาก” หมายถึง 

ความเสียหายต่อสินค้าที่เป็นผลมาจากแรงดันไฟฟ้าทีม่ากเกนิส่งเ

ข้าไปยังสินค้าของท่านขณะที่ต่อกับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากไว้

อย่างเหมาะสม 

แตไ่ม่รวมถึงความเสียหายที่เป็นผลมาจากการติดต้ังที่ไม่เหมาะสม

หรือการเชื่อมต่อสินค้ากับแหล่งจ่ายไฟที่ไมเ่หมาะสม 

 “คา่ธรรมเนยีมบรกิาร” หมายถึง 

จ านวนเงินที่ท่านต้องจ่ายต่อการใช้สิทธิการประกันแต่ละครั้งเพื่อ

รับบริการทีไ่ด้รบัความคุ้มครองตามสัญญานี้ (ถ้าม)ี  

 “ความเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิหต”ุ หมายถึง 

ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการจบัถือใช้งาน เช่น 

ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการท าสินค้าที่ได้รบัความคุ้มครองต

ก ของเหลวหกใส ่ หรือหน้าจอแตก 

ทั้งนี้ความคุม้ครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ 

ไม่ไดม้ีให้ในสนิค้าทุกประเภทหรือในทุกแผนประกนั 

 “การซอ่มแซม” หมายถึง การด าเนินการของเราในการซ่อมแซม 

เยียวยา 

http://myservice.surface.com/
http://www.myservice.xbox.com/
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หรือคืนสภาพสินค้าของท่านให้กลบัสู่สภาพที่ใชไ้ด้ดีภายหลังเกิด

ช ารุดเสียหายที่ไดร้ับความคุ้มครอง ชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อมแซม 

สินค้าอาจเป็นชิ้นส่วนใหม ่ ใช้แล้ว 

หรือเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตจากสินค้าเดิมที่มปีัญหา 

หรือชิ้นส่วนที่ไมใ่ช่อะไหล่แท้ที่ท างานได้ตามข้อก าหนดคุณลกัษ

ณะของโรงงานส าหรับสินค้าชิ้นเดมิ  

 

 “เปลีย่น” หรือ “สนิคา้ทีใ่ชเ้ปลีย่นแทน” หมายถึง 

สินค้าที่ใช้เปลี่ยนแทนสินค้าทีม่ีปญัหาที่เราส่งให้ท่านในกรณีที่เร

าพิจารณาว่าสินค้าเดิมของท่านนั้นไม่เหมาะสมต่อการซ่อมแซม 

เราขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสินค้าทีช่ ารุดของท่านด้วยสินค้าใหม ่

สินค้าที่น ามาประกอบใหม่ 

หรือสินค้าที่ผลิตจากสินค้าเดมิที่มปีัญหา 

ซึ่งมีลักษณะและท างานได้เทียบเทา่หรือใกล้เคียง 

ระยะเวลา สัญญาการให้บริการ –  วันที่มีผลคุ้มครอง  

 

1. ความคุม้ครองส าหรบัความเสยีหายต่างๆ ต่อสนิคา้ของทา่นทีเ่ปน็ผลมาจากไฟกระชาก 

หรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิหตุในกรณีทีท่่านซื้อประกัน/หรือหากเกี่ยวข้อง 

เริ่มต้ังแตว่ันที่ซื้อสินค้าจนถึงระยะเวลาของสัญญาที่ระบุอยู่ในหลักฐานการซื้อสินค้าของท่าน 

2. ความคุม้ครองส าหรบัการช ารดุเสยีหาย เริ่ม-ขึน้เมื่อการรับประกนัชิ้นส่วนแท้และ/หรือคณุภาพงานของผู้ผลิตในส่วนที่สั้นที่สุดหมดอายุ 

และจะด าเนินต่อไปตามระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลาของสัญญาของท่านที่ระบุอยู่ในหลักฐานการซือ้สินค้า 

สินค้าที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง  

 

เพื่อให้มีสิทธิร์ับความคุ้มครอง (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ตามสัญญานี้ สินค้าต้อง (ก) ซื้อจากผู้ค้าปลีกที่ไดร้ับอนุญาต และ (ข) 

ไม่ไดร้ับความคุม้ครองโดยกรมธรรม์ การรับประกัน การค้ าประกัน และ/หรือ สัญญาการให้บริการใดๆ 

ที่ให้ผลประโยชน์เหมือนกันกบัที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ 

 

อะไรที่ได้รับความคุ้มครอง  –  ทั่ วไป  

 

อะไรที่ได้รับความคุ้มครอง  –  ทั่ วไป  

ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาการให้บริการทีร่ะบุไว้ด้านบน ในกรณีการใช้สิทธกิารประกันทีไ่ด้รบัความคุ้มครอง 

สัญญานี้จะคุม้ครองคณุภาพงาน และ/หรือชิ้นส่วนที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมสินค้าที่ได้รับความคุ้มครอง หรือ 

เราอาจใช้ดุลยพินิจให้การเปลี่ยนสินค้าส าหรับสินค้าทีไ่ด้รบัความคุม้ครองแทนการซ่อมแซม (“ความคุม้ครอง”) 

ความคุม้ครองที่บรรยายไว้ในสัญญานี้ไม่แทนที่หรือให้ผลประโยชน์ที่ซ้ าซ้อนกันในระหว่างระยะเวลารับประกันใดๆ ของผู้ผลิตที่ยังมีผลอยู่ 

ซ่ึงในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว สิ่งใดที่ไดร้ับความคุ้มครองตามการรับประกันนั้นจะเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวของผู้ผลิต 

และจะไม่ไดร้ับการพิจารณาตามสญัญานี้ไม่ว่าผู้ผลิตจะสามารถปฏิบติัตามข้อผูกพันของตนได้หรือไม่ 

เราจะใหก้ารซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าของท่านตามเง่ือนไขในสัญญานี้ หากเราตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนสินค้าของท่าน 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนสินค้าที่มรีาคาขายต่ ากว่าสินค้าชิ้นก่อนที่ไดร้ับความคุ้มครอง 

และจะไม่มกีารคืนเงินส่วนต่างส าหรับสินค้าทีใ่ช้เปลี่ยนแทนสินค้าที่มปีัญหาใดๆ 

ชิ้นส่วนใดๆและชิ้นส่วนทั้งหมดหรอืเครื่องที่เปลี่ยนตามสัญญานี้จะเปน็ทรัพย์สินของเราทั้งสิ้น เมือ่มีการเปลี่ยนสินค้าแทนการซ่อมแซม 

ส่วนประกอบ ส่วนยึดติด และ/หรือ อุปกรณ์พว่งที่ประกอบขึ้นเปน็สินค้า 

แตท่ี่ผู้ผลิตไม่ได้ให้ไว้และไม่ไดร้วมอยู่ในบรรจุภณัฑ์และไมไ่ด้รวมในการขายสินค้าทีไ่ด้รบัความคุ้มครองต้ังแต่แรก 

จะไมร่วมอยู่ในสินค้าทีใ่ช้เปลี่ยนแทน 
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ทางเลือกแผนความคุ้มครอง  

(ตามทีร่ะบอุยูใ่นหลกัฐานการซือ้สนิคา้และที่เกีย่วขอ้งกบัทา่น) 

 

1.  SURFACE:  

 

A) แผนความคุม้ครอง SURFACE (กรณกีารช ารดุเสยีหายเทา่นัน้) – หากมีการซื้อแผนความคุม้ครอง Surface  (“แผน”) 

(ตามที่ระบุอยู่ในหลักฐานการซื้อสนิค้าของท่าน) ความคุ้มครองจะรวมถึงส่ิงที่บรรยายไวใ้นหัวข้อ “อะไรทีไ่ด้รับความคุ้มครอง – 

ทั่วไป” ด้านบน หมายเหต:ุ ความเสียหายที่เกิดจากอุบตัิเหตุไม่ไดร้ับความคุม้ครองตามแผนนี ้

ค่าธรรมเนียมบริการ – แผนความคุ้มครอง SURFACE (กรณีการช ารดุเสียหายเทา่นั้น): แผนนี้ไม่มคี่าธรรมเนียมบริการ  

ข้อจ ากัดการรับผดิชอบ – แผนความคุม้ครอง SURFACE (กรณกีารช ารุดเสียหายเท่านั้น): 

ในระหว่างระยะเวลาของแผนคุ้มครองของท่าน 

จ านวนเงินสูงสุดที่เรามีหน้าที่ต้องจ่ายในส่วนของการใช้สิทธิการประกันทั้งหมดตามสัญญานี ้คือ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา): 

 ส าหรับการใช้สิทธกิารประกันทีคุ่้มครองกรณกีารช ารุดเสียหาย:  

 ขีดจ ากัดยอดรวมค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม: 

การซ่อมแซมแบบไม่จ ากัดส าหรบัสินค้าที่ได้รบัความคุ้มครองของท่านจนถึงจ านวนเงินเท่ากับราคาซื้อครั้งแรกของสินค้าที่

ได้รับความคุม้ครอง เมื่อถึงขีดจ ากัดยอดรวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแล้ว 

จะถือว่าเราท าหน้าที่ของเราครบถว้นและความคุ้มครองตามแผนของท่านจะสิ้นสุดลง 

 ขีดจ ากัดการเปลี่ยนสินค้า: การเปลี่ยนสินค้าสูงสุดหนึ่ง (1) 

ชิ้นส าหรับสินค้าทีไ่ด้รบัความคุ้มครองในกรณทีี่เราพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมแซมสินค้าที่ไดร้ับความคุ้มครองได้ 

หากสินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนแล้วครั้งหนึ่งส าหรับการช ารดุเสยีหาย (เช่น 

การช ารุดเสียหายเนื่องจากการช ารุดเสียหายทางกลไก/ไฟฟ้า หรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากไฟกระชาก) 

จะถือว่าเราท าหน้าที่ของเราครบถว้นและความคุ้มครองตามแผนของท่านจะสิ้นสุดลง 

 ส าหรับการใช้สิทธกิารประกันกรณีความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ 

 ไม่คุม้ครอง 

A) SURFACE (กรณชี ารดุเสยีหายและความเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิหตุ) – หากมีการซื้อแผนความคุ้มครอง Surface 

ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ (“แผน”) (ตามที่ระบุอยู่ในหลกัฐานการซื้อสินค้าของท่าน) ความคุ้มครอง 

จะรวมถึงสิ่งที่บรรยายไวใ้นหัวข้อ “อะไรที่ได้รับความคุ้มครอง – ทั่วไป” ด้านบน 

และความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ  

ค่าธรรมเนียมบริการ – แผนความคุ้มครอง SURFACE (กรณีช ารุดเสียหายและความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ): 

ตามแผนนี้ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมบริการ [1,600 บาท] ต่อการใช้สิทธิการประกันที่ได้รับความคุ้มครองแต่ละครั้ง ณ 

เวลาที่ผู้ดูแลระบบได้ท าการอนุมัติการให้บริการ 

ข้อจ ากัดการรับผดิชอบ – แผนความคุ้มครอง SURFACE 

(กรณีช ารดุเสียหายและความเสียหายที่เกดิจากอุบัตเิหตุ): ในระหว่างระยะเวลาของแผนคุ้มครองของท่าน 

จ านวนเงินสูงสุดที่เรามีหน้าที่ต้องจ่ายในส่วนของการใช้สิทธิการประกันทั้งหมดตามสัญญานี ้ได้แก ่(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา): 

 ส าหรับการใช้สิทธกิารประกันทีไ่ดร้ับความคุ้มครองกรณีการช ารุดเสยีหาย: 

 ขีดจ ากัดยอดรวมค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม: 

การซ่อมแซมแบบไม่จ ากัดส าหรบัสินค้าที่ได้รบัความคุ้มครองของท่านจนถึงจ านวนเงินเท่ากับราคาซื้อครั้งแรกของสินค้าที่

ได้รับความคุม้ครอง เมื่อถึงขีดจ ากัดยอดรวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแล้ว 

จะถือว่าเราท าหน้าที่ของเราครบถว้นและความคุ้มครองตามแผนของท่านจะสิ้นสุดลง 

 ขีดจ ากัดการเปลี่ยนสินค้า: การเปลี่ยนสินค้าสูงสุดหนึ่ง (1) 

ชิ้นส าหรับสินค้าทีไ่ด้รบัความคุ้มครองในกรณทีี่เราพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมแซมสินค้าที่ไดร้ับความคุ้มครองได้ 

หากสินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนแล้วครั้งหนึ่งส าหรับการช ารดุเสยีหาย (เช่น 

การช ารุดเสียหายเนื่องจากการช ารุดเสียหายทางกลไก/ไฟฟ้า หรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากไฟกระชาก) 

จะถือว่าเราท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการช ารุดเสียหายของเราครบถ้วนและความคุ้มครองการช ารุดเสียหายตามแผนของท่า

นจะสิ้นสุดลง 

 ส าหรับการใช้สิทธกิารประกันทีไ่ดร้ับความคุ้มครองกรณีความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ:  
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 ขีดจ ากัดยอดรวมค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม: 

การซ่อมแซมแบบไม่จ ากัดส าหรบัสินค้าที่ได้รบัความคุ้มครองของท่านจนถึงมูลค่าสูงสุดสองเท่าของจ านวนเงินราคาซื้อครั้ง

แรกของสินค้าที่ได้รับความคุม้ครอง ส าหรับการใช้สิทธกิารประกันที่ได้รับความคุม้ครองใดๆ แต่ละครัง้ 

จ านวนเงินสูงสุดที่เราจะจ่ายนั้นจะไม่เกินราคาซื้อครั้งแรกของสินค้าที่ได้รบัความคุ้มครองของท่าน เมื่อถึง 

ขีดจ ากัดยอดรวมค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมแล้ว 

จะถือว่าเราท าหน้าที่ของเราครบถว้นและความคุ้มครองตามแผนของท่านจะสิ้นสุดลง 

 ขีดจ ากัดการเปลี่ยนสินค้า: การเปลี่ยนสินค้าสูงสุดสอง (2) 

ชิ้นส าหรับสินค้าทีไ่ด้รบัความคุ้มครองในกรณทีี่เราพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมแซมสินค้าที่ไดร้ับความคุ้มครองได้ 

หากสินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนแล้วสองครั้งส าหรับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ 

จะถือว่าเราท าหน้าที่ของเราในส่วนของความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุครบถ้วนและความคุ้มครองความเสีย

หายที่เกิดจากอุบัติเหตุตามแผนของท่านจะสิ้นสุดลง 

ประกาศ – เกีย่วกบัการเปลีย่นสนิคา้ตามแผนคุม้ครอง “SURFACE”: เรามีดลุยพินิจในการพิจารณาว่าจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าที่ช ารดุ 

หากมีการเปลี่ยนสินค้า จะถือเป็น “สินค้า” ที่ได้รบัความคุ้มครองตามที่อ้างอิงในเง่ือนไขในสัญญานี ้

และหากระยะเวลาของสัญญายังคงมีผลและยังไมม่ีการท าตามเง่ือนไขข้อจ ากัดการรับผิดชอบอย่างครบถ้วน 

ความคุม้ครองส าหรับสินค้าที่ใช้เปลี่ยนแทนจะด าเนินต่อไปโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลาของสัญญา หมายเหตุ: 

การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนสินคา้จะไม่ขยายระยะเวลาของสัญญาออกไป  

หากเราเลือกที่จะใหก้ารเปลี่ยนสินค้า เราอาจใหบ้ริการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า หากเราให้บริการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 

สินค้าที่ใช้เปลี่ยนแทนจะถกูส่งใหท้่านล่วงหน้าก่อนที่เราจะได้รบัสินค้าที่ช ารุด ในกรณทีี่มีการแลกเปล่ียน 

สินค้าที่ช ารุดต้องถูกส่งคนืสง่คืนให้กับเราภายในสิบ (10) 

วันนับตามปฏทิินนบัจากวันที่ยืนยันว่าได้รับสินคา้ที่ใช้เปล่ียนแทนแล้ว หากเราไม่ไดร้บัการส่งคืนสินค้าที่ช ารุดภายในสบิ (10) 

วันนับตามปฏทิินนับจากวันที่ยืนยนัว่าได้รับสินค้าที่ใชเ้ปลี่ยนแทนแล้ว ท่านจะถูกประเมินค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ที่ไม่ได้ส่งคืนซึ่งเท่ากับ MSRP 

ของสินค้าที่ใช้เปลี่ยนแทน เราขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนสินคา้ที่ช ารุดดว้ยสินคา้ใหม่ สินค้าน ามาประกอบใหม่ 

หรือสินคา้ที่ผลิตจากสินค้าเดิมที่มีปัญหาที่มกีารท างานและคณุลักษณะเทียบเท่าหรอืใกล้เคียงซึ่งอาจไม่ใช่รุ่นหรือสี

เดียวกนักับสินคา้ชิ้นก่อนที่ได้รับความคุ้มครอง  

2.  แผนความคุ้มครอง  XBOX (กรณีการช ารุด เสียหายเท่านั้น ) :  

หากท่านซื้อแผนคุ้มครองการเปลี่ยนสินค้า Xbox (“แผน”) ตามที่ระบุอยู่ในหลกัฐานการซื้อสินค้าของท่าน 

แผนของท่านจะให้ความคุ้มครองกรณีช ารุดเสียหายพร้อมผลประโยชน์ที่ระบไุว้ด้านล่างส าหรับส่วนประกอบต่อไปนี้เมื่อซื้อส่วนประกอบ

ดังกล่าวจากผู้ค้าปลกี Microsoft ในลักษณะสินค้าขายเป็นชุดหรือเปน็แพ็กเกจเดียวกัน  

 สินค้าคอนโซล Xbox หนึ่ง (1) ชิ้น  

 สินค้าอุปกรณจ์ับสัญญาณเคลื่อนไหว Kinect หนึ่ง (1) ชิ้น และ  

 สินค้าคอนโทรลเลอรม์าตรฐาน Xbox สูงสุดสอง (2) ชิ้น 

ผลประโยชนใ์นการเปลีย่นสนิคา้ – ในกรณีการใช้สิทธิการประกันทีไ่ด้รับความคุม้ครอง แผนของท่านจะให้  

 การเปลี่ยนสินค้าคอนโซล Xbox ที่ซื้อครั้งแรกสูงสุดหนึ่ง (1) ชิ้น 

 การเปลี่ยนสินค้าอุปกรณ์จบัสัญญาณเคลื่อนไหว Kinect ที่ซื้อครั้งแรกสูงสุดหนึ่ง (1) ชิ้น และ  

 การเปลี่ยนสินค้าคอนโทรลเลอร์มาตรฐาน Xbox ที่ซื้อครั้งแรก สูงสุดสอง (2) ชิ้น 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นสินคา้ที่ช ารุดดว้ยสินค้าใหม่ สินค้าที่น ามาประกอบใหม่ 

หรือสินคา้ที่ผลิตจากสินค้าเดิมที่มีปัญหาที่มกีารท างานและคณุลักษณะเทียบเท่าหรอืใกล้เคียงซึ่งอาจไม่ใช่

รุ่นหรือสีเดยีวกนักับสินคา้ชิน้ก่อนที่ได้รับความคุ้มครอง 

ค่าธรรมเนียมบริการ – แผนความคุ้มครอง XBOX: แผนนี้ไม่มคี่าธรรมเนียมบริการ 

ข้อจ ากัดการรับผดิชอบ – แผนความคุ้มครอง XBOX: ตามแผนนี ้

จ านวนเงินสูงสุดที่เรามีหน้าที่ต้องจ่ายในส่วนของการใช้สิทธิการประกันทั้งหมดตามแผนของท่านนั้น 

สูงสุดเท่ากับราคาซื้อครั้งแรกของสินค้านั้น  

 หากคอนโซล Xbox และ อุปกรณจ์ับสญัญาณเคลื่อนไหว Kinect ได้ถกูเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งครั้ง 

ท่านจะไมไ่ด้รบัสิทธิ์ส าหรบัชิ้นส่วนสองอย่างนี้อีกต่อไปส าหรับระบบ Xbox/Kinect ของท่านที่อยู่ในแผนของท่าน  

 หากคอนโทรลเลอร์มาตรฐาน Xbox ของท่านถูกเปลี่ยนไปแล้วสองครั้ง ท่านจะไม่ไดร้ับสิทธิ์ส าหรับชิน้ส่วนนี้อีกต่อไปส าหรับระบบ 

Xbox/Kinect ของท่านที่อยู่ในแผนของท่าน 

ในเวลาใดๆ ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาของท่าน หากเราให้สินค้าที่ใช้เปลี่ยนแทนสินค้าทีม่ีปัญหาส าหรับคอนโซล Xbox หนึ่งช้ิน 

สินค้าที่ใช้เปลี่ยนแทนสินค้าทีม่ีปญัหาส าหรับอุปกรณ์จับสญัญาณเคลื่อนไหว Kinect หนึง่ช้ิน และสินค้าที่ใช้เปลี่ยนแทนสินค้าทีม่ีปัญหา 

ส าหรับคอนโทรลเลอรม์าตรฐาน Xbox สอง (2) ชิ้น จะถือว่าเราท าหน้าที่ของเราครบถ้วนและความคุ้มครองตามแผนของท่านจะสิ้นสุดลง 



 

Microsoft – Thailand – TH – Consumer Complete – 031815                    หน้า 5 จาก 9 

 

ประกาศ – การไม่ให้ความคุ้มครองส าหรบัความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุภายใต ้ “แผนความคุ้มครอง XBOX”: 

ความคุม้ครองส าหรับความเสียหายที่เป็นผลมาจากความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการจับถือใช้งานสินค้า 

(ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ) นั้นไม่ไดร้ับความคุม้ครองและไมม่สี าหรับการจ าหน่าย 

ผลประโยชน์เพิ่ม เติมที่ รวมอยู่ในสัญญาการให้บริการฉบับนี้   

 

ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา หากสินค้าของท่านมกีารซ่อมแซมทีไ่ด้รบัความคุ้มครองตามสัญญาของท่านสาม (3) 

ครั้งส าหรับปญัหาเดียวกันและต้องมีการซ่อมแซมครั้งที่ส่ี (4) ส าหรับปญัหาเดิมซึ่งพิจารณาแล้วว่าได้รับความคุ้มครองตามสัญญาของท่าน 

(“การซอ่มแซมทีเ่หมาะสม”) 

เราจะเปลี่ยนสินค้าของท่านเป็นสินค้าประเภทและคณุภาพเหมือนกันแต่ไม่จ าเปน็ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือเราอาจใช้ดุลยพินิจคืนเงินใหท้่าน

เท่ากับมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมส าหรบั สินค้าตามที่เราพิจารณาโดยยึดตามอายุของสินค้าและขึ้นอยู่กับเง่ือนไขในหัวข้อ 

“ข้อจ ากัดการรับผิดชอบ” บริการซ่อมแซมใดๆ 

ที่ท าระหว่างที่สินค้าของท่านยังอยู่ภายใต้ระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการจั

บถือใช้งานสินค้า (หากซื้อไว้/เกี่ยวข้อง) จะไม่ถือเป็นการซ่อมแซมทีเ่หมาะสมตามผลประโยชน์นี้ 

สถานที่บริการ  

 

ส าหรับการใช้สิทธกิารประกันทีไ่ดร้ับความคุ้มครอง ท่านต้องรับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้าของท่านไปยังศูนย์บริการทีไ่ด้รบัอนุญาตจากเรา 

(เช่น น าส่งด้วยตนเอง หรือการจัดส่งแบบช าระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและมีการประกัน)  

 

 ข้อจ ากัดการรับผิดชอบ  

 

นอกจากเง่ือนไขทีร่ะบุไวใ้นหัวข้อ “ทางเลือกแผนความคุ้มครอง” ที่บังคบัใชก้ับ “แผนของท่าน” แลว้ 

เราหรือผู้ค้าปลกีจะไม่รบัผิดส าหรบัค่าเสียหายอันเนื่องมาจากความบังเอิญหรือสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไมจ่ ากัดเพียงแตค่วามเสียหายต่อทรพัย์สิน 

การเสียเวลา หรือการสูญเสียข้อมลูอันเป็นผลมาจากการช ารดุเสียหายของสินค้าหรืออุปกรณใ์ดๆ 

ความล่าช้าในการบริการหรือการไม่สามารถให้บริการ หรือที่เป็นผลมาจากการไม่มีชิ้นส่วน/ส่วนประกอบเพื่อการซ่อมแซม 

เราหรือผู้ค้าปลกีจะไม่รบัผิดส าหรบัอาการใดๆ และทั้งหมดทีม่ีมาก่อน (ดังระบุไวด้้านล่าง) ที่ท่านทราบอยู่แล้ว รวมถึงต าหนิในตัวสินค้า 

อะไรที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง  –  ข้อจ ากัดความคุ้มครอง  

สัญญานี้ไม่คุ้มครองการใช้สิทธิการประกันใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับหรือที่ เป็นผลมาจาก  

ก. อาการทีเ่ปน็มากอ่นทีเ่กดิขึน้หรอืทีท่า่นทราบ 

(“ความเสยีหายทีม่มีากอ่น” หมายถงึ 

อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมบรูณท์างกลไกของสนิค้

าของทา่นกอ่นทีจ่ะมกีารซือ้สญัญานี้ 

เมือ่พจิารณาความเปน็ไปไดท้ีส่มเหตุผลดา้นกลไลแล

ะไฟฟา้ทัง้ปวง) 

ข. การบรรจหุบีหอ่ 

และ/หรอืการขนสง่ทีไ่มเ่หมาะสมในสว่นของทา่นหรื

อตวัแทนของทา่น 

ซึ่งสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อสนิคา้ขณะขนสง่ 

รวมถงึการกระชบัการวางสนิคา้ทีไ่มเ่หมาะสมในระห

วา่งการขนสง่  

ค. การแกไ้ข การเปลีย่นแปลง การดดัแปลง การปรบั 

หรอื การซอ่มแซม โดยบคุคลใดๆ 

ทีไ่มใ่ชช่า่งเทคนคิบรกิารทีไ่ดร้บัอนญุาตจากเรา  

ง. สนิคา้ทีม่เีจตนาเพือ่ใชท้างการคา้ (“ใชท้างการคา้” 

หมายถงึ เพือ่การใชใ้นลกัษณะเชา่ ธรุกจิ การศกึษา 

สถาบนั หรอืการใชท้ีไ่มใ่ชใ่นทีพ่กัอาศยัอืน่ใด) 

จ. ความเสยีหายจากการแชแ่ขง็หรอืรอ้นเกนิไป  

ฉ. การสกึหรอจากการใชง้านปกต ิ

ช. การกระท าทีเ่ปน็การจงใจหรอืการละเลยตอ่ตวัสนิคา้

ในลกัษณะทีใ่หโ้ทษ เปน็อนัตราย มุง่รา้ย ประมาท 

หรอืกา้วรา้ว ซึง่ส่งผลใหเ้กดิความเสยีหาย และ/หรอื 

สนิคา้ไมท่ างาน 

ซ. ไวรสั การท าลายทรพัยส์นิ การสญูหาย การลกัทรพัย ์

หรอืการมุง่รา้ยหมายใหเ้สยีทรพัย ์หรอืการสาบสญู 

ฌ. สนมิ การกดักรอ่น การบดิ การงอ  

ญ. สัตว ์ (รวมถงึสตัวเ์ลีย้ง) การทีส่ตัวใ์ชเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยั 

หรอื การเขา้อาศยัโดยแมลง 

ฎ. เหตบุงัเอญิ; รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแตก่ารจราจล 

การแผร่งัสนีวิเคลยีร ์

สงคราม/การด าเนนิการทีเ่ปน็ปรปกัษ์ 

หรอืการปนเปือ้นกมัมนัตภาพรงัส ี สภาพแวดลอ้ม 

สภาพอากาศ หรอืภยัธรรมชาต ิ การยบุตวั 

การระเบดิหรอื หรอืการชนกบัวตัถุอืน่ อคัคภียั 
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ฝนหมิะหรอืลกูเหบ็หรอืความชืน้ใดๆ ฟา้ผา่ ฝุน่/ทราย 

ควนั กมัมนัตภาพรงัสนีวิเคลยีร ์

หรอืการปนเปือ้นกมัมนัตภาพรงัส ี การจราจล 

สงคราม/การด าเนนิการทีเ่ปน็ปรปกัษ ์

ฏ. ความเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิหต;ุ 

เวน้แตจ่ะมกีารระบคุวามเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิหตไุว้

ในหลกัฐานการซือ้สนิคา้ของทา่น 

ฐ. การไมซ่อ่มบ ารงุตามค าแนะน าของผูผ้ลติ 

การใช/้เกบ็สนิคา้ในสภาพทีอ่ยูน่อกเหนอืขอ้ก าหนด

คณุลกัษณะหรอืค าแนะน าของผู้ผลติ  

ฑ. การใชไ้ฟฟา้ทีไ่มเ่หมาะสมและปรมิาณไฟฟา้ไมค่งที ่ 

ฒ. สนิคา้ถกูผูผ้ลติเรยีกคนื 

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขการรบัประกนั 

หรอืตอ้งมกีารท าใหมเ่พือ่การซอ่มแซมขอ้บกพรอ่งดา้

นการออกแบบหรอืชิน้สว่น 

การประกอบทีไ่มเ่หมาะสม ความผดิพลาดของผูผ้ลติ 

ไมว่า่ผูผ้ลติจะสามารถจา่ยเงนิส าหรบัการซอ่มแซมดั

งกลา่วไดห้รอืไม ่

ณ. สนิคา้ทีเ่ลขประจ าเครือ่งลบเลอืนหรอืถกูแกไ้ข  

ด. ความเสยีหายสบืเนือ่งหรอืความลา่ชา้ในการใหบ้รกิา

รตามสญัญาการใหบ้รกิารนี ้

หรอืการสญูเสยีการใชง้านหรอืขอ้มลูในระหวา่งระยะ

เวลาทีส่นิคา้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนญุาตหรอืระ

หวา่งรอชิน้สว่นทีเ่ราอนญุาต  

ต. ปญัหาทีไ่มใ่ชก่ารช ารดุเสยีหาย 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแตค่วามไมส่มบรูณ ์ เสยีงดงั 

เสยีงเบา หรอืความเสยีหายในสว่นของความสวยงาม 

(“ความเสยีหายในสว่นของความสวยงาม” หมายถงึ 

ความเสยีหายหรอืการเปลีย่นแปงทางรปูลกัษณก์ายภ

าพของตวัสนิคา้ทีไ่มข่ดัขวางหรอืเปน็อปุสรรคตอ่การ

ท างานปกตขิองสนิคา้ เชน่ รอยขดีขว่น รอยครดู 

หรอืการเปลีย่นส ีผวิสมัผสั หรอืรปูลกัษณส์ดุทา้ย  

ถ. การซอ่มบ ารงุเชงิปอ้งกนัหรอืเปน็ครัง้คราวตามปกติ 

การสอนผูใ้ช ้หรอืการปรบัการตัง้คา่เริม่ตน้ 

ท. บรกิารใดๆ 

ของสนิคา้ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ารรบัประกนั 

สญัญาการใหบ้รกิารอืน่ๆ หรอืกรมธรรม ์ 

ธ. อปุกรณเ์สรมิและอปุกรณพ์ว่ง (เชน่ 

แปน้พมิพท์ีถ่อดได)้ 

หรอืสว่นยดึตดิทีจ่ าเปน็ตอ่การท างานขัน้พืน้ฐานของ

สนิคา้ 

แต่ผูผ้ลติไมไ่ดจ้ดัหาใหแ้ละไมไ่ดร้วมไวใ้นแพก็เกจแ

ละทีม่ากบัการขายสนิคา้ในครัง้แรก  

น. ความไมส่มบรูณข์องหนา้จอรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแ

ต:่ หนา้จอไหมส้ าหรบัจอ ซอีารท์ ี แอลซดี ี แอลอดี ี

หรอืพลาสมา่ ทีเ่กดิจากวดิโีอเกม 

การแสดงสญัญาณวดิโีอหนึง่หรอืหลายสญัญาณเปน็เ

วลานาน หรอืหนา้จอแตก 

(ยกเวน้กรณทีีไ่ดร้บัความคุม้ครองหากมกีารระบคุวา

มเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิหตไุวใ้นหลกัฐานการซือ้สนิ

คา้ของทา่น) 

บ. คา่ใชจ้า่ยจากชิน้สว่นสญูหายทีไ่มไ่ดร้บัความคุม้ครอ

งภายใตก้ารรบัประกนัเดมิของผูผ้ลติสนิคา้ 

หรอืชิน้สว่นทีไ่มไ่ดใ้ชไ้ฟฟา้หรอืไมใ่ชช่ิน้สว่นทีใ่ช้

ท างาน รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแต:่ 

ชิน้สว่นพลาสตกิหรอืชิน้สว่นอืน่ เชน่ 

สายเคเบิล้อปุรณเ์สรมิ แบตเตอรี ่

(ยกเวน้ทีร่ะบไุวใ้นสญัญานี)้ ตวัเชือ่มต่อ สายพว่ง 

ฟวิส ์ แผงแปน้ 

สว่นตวัหรือสว่นทีห่ลอ่ขึน้มาทีเ่ปน็พลาสตกิ 

สวติชแ์ละสายไฟ หรอื 

ความคุม้ครองทีจ่ะเปน็การฝา่ฝนืการคว่ าบาตรทางกา

รคา้หรอืทางเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา  

ป. การรบัผดิชอบหรอืความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ 

หรอืการบาดเจบ็ หรอืการเสยีชวีติของบคุคลใดๆ 

ทีเ่กดิจากการท างาน การซอ่มบ ารงุ หรอืการใชส้นิคา้ 

หรอื 

ผ. บรกิารใดๆ ทีท่ านอกประเทศไทย 

ท่านต้องรับผิดชอบในการส ารองข้อมูลและซอฟทแ์วรอ์ย่างสม่ าเสมอและก่อนเริ่มตน้การซ่อมแซมใดๆ 

สัญญานี้ไม่คุ้มครองการบูรณะข้อมูลและซอฟทแ์วร ์ การดึงข้อมูลไปยัง/จากสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองของท่าน 

และเราไม่สามารถโอนข้อมูลและซอฟทแ์วร์ไปยังอุปกรณ์สินค้าที่ใชเ้ปล่ียนแทนสินค้าที่มีปัญหาที่อาจให้ทา่นได้ 

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการบรูณะข้อมูลและซอฟทแ์วร์หรอืการดึงข้อมูลจากสินคา้ใดๆ ในกรณีใดก็ตาม 

หากสนิค้าของทา่นประสบเหตุการณท์ี่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครองตามหัวข้อนี ้

หรือในกรณทีี่มีการบริการแล้วผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเราพบวา่ “ไม่พบปัญหา” 

ท่านจะต้องรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทั้งหมดทีเ่กี่ยวข้องกับการบริการดังกลา่ว รวมถึงค่าใช้จา่ยในการขนสง่ใดๆ 

และ/หรือคา่บริการทีส่ถานทีข่องท่าน  

วิธีการใช้สิทธิการประกัน  

ขอ้ส าคญั: 

การยืน่การใชส้ทิธกิารประกนัไม่ไดห้มายความโดยอตัโนมตัวิา่ความเสยีหายหรอืการช ารดุเสยีหายตอ่สนิคา้ของทา่
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นจะไดร้บัความคุม้ครองตามสญัญาการใหบ้รกิารของทา่น เพือ่ใหก้ารใชส้ทิธกิารประกนัไดร้บัการพจิารณา 

ทา่นจะต้องตดิตอ่เราเพือ่ตรวจสอบอาการของสนิคา้ของทา่นเบือ้งตน้ 

สญัญานีอ้าจไมใ่หค้วามคุม้ครองใดๆหากทา่นท าการซอ่มแซมโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

เพื่อการบรกิารที่ดีที่สุด โปรดเตรียมหลกัฐานการซื้อสินค้าของท่านและโทรศัพท์หาเราที ่ 65-63709000 

ตัวแทนที่ได้รบัอนุญาตของเราจะขอรับรายละเอียดเกี่ยวกบัปัญหาทีท่่านก าลังประสบกับสินค้าอย่างพร้อมเพรัยง 

และจะเริ่มต้นด้วยการพยายามแกไ้ขปัญหาทางโทรศัพท์ และ/หรือผ่านทางไกล 

หากเราไมป่ระสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ และ/หรือผ่านทางไกล ท่านจะไดร้บัเลขที่ค าขอบริการใช้สิทธกิารประกัน 

และค าแนะน าเพิม่เติมเกี่ยวกบัวิธีขอรับบรกิารส าหรับสินค้าของท่าน  

โปรดอย่าน าหรือคืนสินค้าของท่านไปยังผู้ค้าปลีกหรือส่งสินค้าของท่านไปทีใ่ดๆ เว้นแต่เราจะแจ้งท่านให้ท าเช่นนั้น 

หากเราแจ้งท่านให้น าสินค้าไปยังผู้ให้บริการที่ไดร้ับอนุญาตที่อยู่ใกล้ท่านหรือผู้ค้าปลีก 

หรือหากท่านได้รบัแจ้งให้ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไปที่อ่ืนใด (เช่น ศูนย์คลังสินค้าที่ไดร้ับอนุญาต) โปรดรวมสิ่งต่อไปนี้ไว้กบัสินค้าของท่าน  

(1) สินค้าที่ช ารุด 

(2) ส าเนาหลักฐานการซื้อสินค้าของท่าน 

(3) ค าอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับปญัหาที่ท่านก าลังประสบกับสินค้า และ  

(4) เลขทีค่ าขอบรกิารใช้สทิธิการประกันที่เราให้ท่านโดยเขียนให้เห็นเด่นชัด  

หมายเหตุ: หากเราต้องการให้ท่านส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไปที่อ่ืนใด เราจะให้ค าแนะน าที่เฉพาะเจาะจงแก่ท่านถึงวิธีส่งสินค้าทางไปรษณยี ์

ส าหรับบรกิารผ่านการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ เราจะจ่ายค่าขนส่งไปยังและจากสถานที่ของท่านหากท่านท าตามค าแนะน าทั้งหมด 

ทั้งนี้ขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังเมื่อเคลื่อนย้าย และ/หรือส่งสินคา้ เนื่องจากเราไม่รับผิดชอบค่าส่งสินค้าใดๆ หรือค่าความเสียหายใดๆ 

เนื่องจากการที่ท่านหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของท่านบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสม  

 

ความคุม้ครองให้ไวเ้ฉพาะบรกิารที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ด าเนินการโดยผู้ให้บริการ ผู้ค้าปลีก หรอืศูนย์คลังสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากเรา 

หากระยะเวลาของสัญญาของท่านหมดอายุในระหว่างการใช้สทิธิการประกันที่ได้รับอนุมัติ 

ความคุม้ครองตามสัญญานี้จะขยายออกไปจนถึงวันที่การใช้สิทธิการประกันที่ได้รับอนุมัติด าเนนิการเสร็จสมบรูณ์ตามข้อก าหนดและเง่ือนไข

ในสัญญานี ้

การต่ออายุความคุ้ มครอง  

 

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาของท่าน เราอาจเสนอทางเลือกให้ท่านต่ออายุความคุ้มครองของท่าน 

หากเราเสนอให้ท่านต่ออายุความคุ้มครอง ราคาต่ออายุที่เสนอจะเป็นไปตามอายุของสินค้าของท่านและต้นทุนการเปลี่ยนสินค้า ณ 

เวลาที่มกีารต่ออายุ 

การโอนความคุ้มครอง  

 

ท่านอาจโอนความคุ้มครองตามสัญญานี้ให้บคุคลอ่ืนที่พ านักอยู่ในประเทศไทยโดยติดต่อผู้ดูแลระบบที ่65-63709000 

การยกเลิก  

 

ท่านอาจยกเลิกสัญญานี้ในเวลาใดก็ได้โดยแจ้งผู้ดูแลระบบที่ 65-63709000 (หรือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร) ให้ทราบถีงค าขอยกเลิก  

ข้อสังเกต:ุ เง่ือนไขการยกเลิกดงัต่อไปนี้บังคับใช้กบัผู้ที่ซื้อสัญญาเป็นรายแรกเท่านั้น 

 หากท่านส่งค าขอยกเลิกของท่านภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อสัญญา ท่านจะได้รบัเงินคืนทั้งหมดตามราคาซื้อสัญญาที่ท่านช าระไว ้

หักลบกบัการใช้สิทธิการประกันใดๆที่เราจ่าย หากท่านไม่ไดร้ับเงินคืนหรือไม่มีเงินเขา้บัญชีภายใน 30 

วันหลังจากที่ท่านส่งค าขอยกเลิกของท่านมาให้เรา เราจะบวกเพิ่ม 10% ของยอดเงินที่ท่านจะได้คนืส าหรับทกุๆ 30 

วันที่เราไม่ไดค้ืนเงินใหท้่าน 

 หากท่านส่งค าขอยกเลิกของท่านหลัง 30 วันนับจากวันที่ซื้อสัญญา ท่านจะได้รบัเงินคืนตามสัดส่วนของราคาซื้อสัญญาที่ท่านช าระไว ้

หักการใช้สทิธิการประกันใดๆ ที่เราจ่าย 
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 เราอาจยกเลกิสัญญานี้ด้วยเหตุผลต่อไปนี้: (ก) ท่านไมไ่ด้ช าระราคาซื้อสัญญา/ค่าธรรมเนียม (ข) 

ท่านแจ้งข้อความเป็นเทจ็ในส่วนสาระส าคัญ หรือ (ค) 

ท่านฝ่าฝืนหน้าที่ตามสัญญานี้หลายประการในส่วนของสินค้าที่ได้รับความคุม้ครองหรือการใช้งาน 

-หากเรายกเลิกสัญญานี้ เราจะส่งค าแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 15 วันก่อนวันที่การยกเลกิมีผล 

ค าแจ้งนั้นจะส่งไปยังที่อยู่ปัจจุบันของท่านในแฟ้มของเรา (อีเมลหรอืที่อยู่จริง แล้วแต่กรณี) พร้อมเหตุผลและวันที่การยกเลกิมีผล 

หากเรายกเลิกสัญญานี้ ท่านจะได้รบัเงินคืนตามสัดส่วนโดยยึดเกณฑเ์ดียวกันกับทีร่ะบุไว้ด้านบน 

และจะไม่มกีารเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการยกเลิก 

ขั้นตอนการร้องเรียน  

 

เรามีความประสงค์ให้บริการท่านในระดับดเียี่ยมเสมอ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่พอใจกับการใหบ้ริการ 

โปรดแจ้งตัวแทนของเราที่ระบุอยู่ในหลักฐานการซื้อสินค้าของท่าน 

เราจะตอบท่านภายในห้า (5) วันท าการนับจากวันที่เราได้รบัการร้องเรียนของท่าน 

หากเราไม่สามารถให้ค าตอบครบถ้วนแก่ท่านภายในระยะเวลาดังกล่าว (เช่น เนือ่งจากต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียด) 

เราจะใหค้ าตอบเป็นการชั่วคราวเพื่อแจ้งท่านว่าก าลังมีการด าเนินการอย่างไรบ้างที่เกี่ยวเนื่องกับการร้องเรียนของท่าน 

และท่านจะสามารถไดร้ับค าตอบที่ครบถ้วนเมื่อใดและจากใคร ในเกอืบทุกกรณี การร้องเรียนของท่านจะได้รบัการแก้ไขภายในสี่ (4) สัปดาห์ 

ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล  

 

ท่านตกลงว่าสารสนเทศหรือข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยแก่เราตามสัญญานี้นั้นไมเ่ป็นความลับ 

ท่านตกลงว่าเราอาจรวบรวมและจดัการข้อมูลในนามของท่านเมื่อเราให้บริการตามสัญญานี้ 

ซึ่งอาจรวมถึงการโอนข้อมูลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บรกิารที่เป็นบคุคลที่สามตามนโยบายความเปน็ส่วนตัวของลูกค้าของเรา 

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สามโดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากท่านยกเว้นเพื่อการให้บริการตามสัญญานี้ 

และเราจะปฏบิัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของท่าน 

เว้นแต่กฎหมายความเป็นส่วนตัวและการคุม้ครองข้อมูลในพื้นทีข่องท่านจะมีข้อห้ามไวเ้ป็นการเฉพาะ 

เราอาจโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศอ่ืนและเขตอ านาจศาลอ่ืนโดยมีเง่ือนไขว่าผู้ที่เราโอนข้อมลูของท่านไปให้จะให้ความคุ้มครองในระดั

บที่เพียงพอ นอกจากนี้ข้อมูลของท่านอาจเข้าถงีได้โดยหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายและหน่วยงานอ่ืนๆ 

เพื่อป้องกันและตรวจจบัอาชญากรรมและปฏบิัติตามข้อก าหนดทางกฎหมาย 

เงื่ อนไขทั่วไป  

 

1. การจา้งชว่ง เราอาจจ้างช่วงหรือมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของเราให้บุคคลที่สาม 

แต่เราจะไม่ถูกปลดเปลื้องจากหน้าที่ของเราที่มีต่อท่านหากมีการจ้างช่วงหรือมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 

2. การสละสทิธิ ์ การตดัขาดสทิธิ ์ การที่คู่สญัญาฝ่ายใดไม่ก าหนดให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามเง่ือนไขใดๆ 

ในสัญญานี้จะไม่กระทบต่อสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการก าหนดให้มกีารปฏิบัติดังกล่าวในเวลาใดในภายหลัง 

และการสละสิทธิ์โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณทีี่มีการท าผิดเง่ือนไขใดๆ ในสัญญานี ้

จะไม่นบัหรือถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในเง่ือนไขนัน้ๆ 

ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อก าหนดและเง่ือนไขนีบ้ังคับใช้ไมไ่ด้หรือเป็นโมฆะตามกฎหมายใดๆ 

ที่บังคับใช้หรือตามค าตัดสินของศาลที่เกี่ยวข้อง 

การบังคับใช้ไม่ได้หรือการเป็นโมฆะดังกล่าวจะไม่ท าให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขนี้บังคบัใชไ้มไ่ด้หรือเปน็โมฆะโดยรวมทั้งหมด 

และในกรณีดังกล่าว 

บทบัญญัตินั้นจะถกูแกไ้ขและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติทีบ่ังคับใช้ไมไ่ด้หรือเป็นโมฆะภายในขอบเขตที่กฎหมายที่

บังคับใช้หรือค าตัดสินของศาลที่เกีย่วข้องก าหนดไว้ 

3. ค าบอกกลา่ว. ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการไดร้ับการติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และทั้งหมด ตามหมายเลขโทรศัพท์ใดๆ 

หรือที่อยู่จริงหรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านให้เราไว้ 

ค าบอกกล่าวหรือค าขอทั้งหมดที่เกีย่วข้องกับสัญญานี้ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและอาจส่งด้วยวิธีใดๆ ที่สมควรรวมถึงทางไปรษณีย์ 

อีเมล โทรสาร ข้อความสั้น หรือบริการส่งเอกสารด่วนข้ามคืนที่ไดร้ับการยอมรบั 

ค าบอกล่าวที่ส่งให้ท่านจะถือว่าน าส่งถึงแล้วเมื่อส่งไปยังท่านทางอีเมลหรือหมายเลขโทรสารที่ท่านใหเ้ราไว้ หรือสาม (3) 

วันหลังจากการส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ 
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4. กฎหมาย   สัญญาบริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์. 

ข้อตกลงทั้ งหมด  

 

สญัญาการใหบ้รกิารฉบบันี ้ รวมถงึหลกัฐานการซือ้สนิคา้ ขอ้ก าหนด เงือ่นไข ขอ้จ ากดั ขอ้ยกเวน้ ขอ้จ ากดัความคุม้ครอง 

และหลกัฐานการซือ้สนิคา้ของทา่น ถอืเปน็ขอ้ตกลงทัง้หมดระหวา่งเราและทา่น และการแสดงตน ค าสญัญา 

หรอืเงื่อนไขทีไ่มไ่ดร้ะบใุนสญัญานีจ้ะแกไ้ขหวัขอ้เหลา่นีไ้มไ่ดเ้วน้แตก่ฎหมายจะก าหนดไว้ 

 


