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"แผนฮาร์ดแวร์ เพิ่ม เติม  Microso f t "  

สญัญาการใหบ้รกิารเชงิพาณชิย ์

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข 

อย่าลืมลงทะเบียนสัญญาการให้บริการของท่านทางออนไลน์ !  

เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทา่น โปรดไปที่  www.microsoft.com/surface/business/extended-service-warranty  

และลงทะเบยีนสญัญาการใหบ้รกิารนีภ้ายใน 10 วนัหลงัจากการซือ้สนิคา้ มฉิะนัน้ ทา่นอาจไดร้บับรกิารลา่ชา้อย่างมากเมือ่ทา่นใชส้ทิธกิารประกนั 

 ขอบคุณส าหรับการซื้อ "แผนฮาร์ดแวร์เพิม่เติม Microsoft" โปรดเกบ็เอกสารข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ส าคัญ ("สญัญาการใหบ้รกิาร", 

"สญัญา") และหลักฐานการซื้อสินค้านีไ้ว้ดว้ยกันในทีท่ี่ปลอดภัยเนื่องจากตอ้งใช้เมื่อถงึเวลาการใช้สิทธิการประกัน 

ข้อมูลทีร่ะบไุวใ้นเอกสารสัญญานี้มีเจตนาใช้เปน็คู่มอือ้างอิงที่มคี่าเพือ่ช่วยท่านพิจารณาและท าความเข้าใจว่า”ส่ิงทีไ่ด้รับความคุ้มครอง”ตามสัญญาของท่าน 

หากมีค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทีร่ะบุอยู่ในเอกสารสัญญานี้หรือเกี่ยวกับความคุ้มครองทั่วไปของท่าน โปรดติดต่อผูดู้แลระบบที ่65-63709000 

นิยาม  

ตลอดทั้งสัญญานี ้ค าที่เขียนด้วยตัวอักษรตวัใหญ่จะมคีวามหมายตามทีร่ะบไุวด้ังนี ้– 

 "เรา",  "ของเรา", "ผูใ้หบ้รกิาร", "ผูม้ภีาระผกูพนั", "ผูด้แูลระบบ" หมายถึง 

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายที่มหีนา้ที่ให้บริการตามสัญญานีใ้นฐานะผู้ใหบ้ริ

การ/ผู้มีภาระผูกพันตามสัญญาบรกิาร 

รวมทัง้ผู้ดูแลระบบตามสัญญานีใ้นฐานะผู้ดูแลสัญญาบรกิาร คือ Microsoft 

Regional Sales Corp ซึ่งตัง้อยู่ที่ Blk 438 B, Alexandra Technopark, #04-

09/12, Alexandra Road, Singapore 119968 

  "ผูค้า้ปลกี" หมายถึง ผู้ขายที่ไดร้ับอนญุาตจากเราเพื่อขายสัญญานีใ้หท้่าน  

 "ทา่น", "ของทา่น" หมายถึง ผู้ซื้อ/เจ้าของสินค้าทีไ่ดร้ับความคุ้มครองตามสัญญานี้  

 "สนิคา้" หมายถึง 

ส่ิงทีท่่านซื้อในครัง้แรกหรือสินค้าทีใ่ช้เปลี่ยนแทนสินค้าทีม่ีปัญหาตามดุลยพนิจิข

องเราซึ่งไดร้ับความคุ้มครองตามสัญญานี้ 

 "ราคาซือ้ครัง้แรก" หมายถึง 

จ านวนเงินทีท่่านจ่ายส าหรบัสินค้าทีไ่ดร้ับความคุ้มครอง 

ซึ่งไมร่วมถึงภาษีและ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆที่เกี่ยวข้อง 

ตามที่ระบอุยู่ในหลกัฐานการซือ้สินค้าของท่าน 

 "หลกัฐานการซือ้สนิคา้" หมายถึง ใบเสร็จรบัเงนิตน้ฉบับทีใ่หไ้ว้ ณ จุดขาย 

ซึ่งยืนยันวนัทีซ่ื้อสัญญาการให้บริการและสินค้า 

รวมทัง้ระยะเวลาของสัญญาและทางเลอืกแผนความคุ้มครองที่เฉพาะเจาะจง 

 "ระยะเวลาของสญัญา" หมายถึง ระยะเวลาที่เงื่อนไขในสัญญานี้ มีผลสมบรูณ์  

 "การใชส้ทิธกิารประกนั" หมายถึง 

การรอ้งขอใหม้ีการจ่ายเงินตามสัญญานี้ทีท่่านส่งเข้ามา  

 "การช ารดุเสยีหาย" หมายถึง ความบกพรอ่งทางกลไก และ/หรอื ไฟฟ้า 

ของสินค้าของท่านที่ส่งผลใหต้ัวสินค้าไม่สามารถท างานไดต้ามการท างานทีค่วร

จะท า ซึง่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของวัสดุหรอืคุณภาพของงาน 

และไม่เปน็การสึกหรอจากการใช้งานสินค้าตามปกต ิ

และเกิดข้ึนระหว่างการใช้งงานสินค้าตามปกติ  

 "ไฟกระชาก" หมายถึง 

ความเสียหายตอ่สินค้าที่เปน็ผลมาจากแรงดนัไฟฟ้าทีม่ากเกนิส่งเข้าไปยังสินค้าข

องท่านขณะทีต่่อกบัอปุกรณ์ป้องกนัไฟกระชากที่ผ่านการอนุมัติจาก 

Underwriter’s Laboratory Inc. (UL) ไว้อย่างเหมาะสม 

แต่ไม่รวมถงึความเสียหายที่เปน็ผลมาจากการติดตัง้ที่ไม่เหมาะสมหรือการเช่ือมต่

อสินค้ากบัแหลง่จ่ายไฟฟ้าทีไ่ม่เหมาะสม  

 "คา่ธรรมเนยีมบรกิาร" หมายถึง 

จ านวนเงินทีท่่านต้องจ่ายต่อการใช้สิทธิการประกนัแต่ละครัง้เพือ่รบับริการทีไ่ด้รั

บความคุ้มครองตามสัญญานี้ (ถ้าม)ี  

 "ความเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิหต"ุ หมายถึง 

ความเสียหายที่เกดิจากอุบตัิเหตุจากการจับถอืใช้งาน เช่น 

ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการท าสินค้าที่ไดร้ับความคุ้มครองตก 

ของเหลวหกใส่ หรือหน้าจอแตก 

จ าเป็นจะต้องท าการซื้อความคุ้มครองความเสียหายที่เกดิจากอุบตัิเหตตุ่างหาก 

 "การซอ่มแซม" หมายถึง การด าเนินการของเราในการซ่อมแซม เยียวยา 

หรือคืนสภาพสินค้าของท่านให้กลบัสู่สภาพทีใ่ช้ได้ดภีายหลงัเกิดช ารุดเสียหายที่

ได้รบัความคุม้ครอง ช้ินส่วนทีใ่ช้ในการซอ่มแซม สินค้าอาจเป็นช้ินส่วนใหม ่

ใช้แล้ว หรอืเป็นช้ินส่วนที่ผลิตจากสินค้าเดมิที่มปีญัหา 

หรือช้ินส่วนทีไ่ม่ใช่อะไหล่แทท้ี่ท างานได้ตามข้อก าหนดคุณลกัษณะของโรงงาน

ส าหรับสินค้าช้ินเดิม 

 "เปลีย่น" หรอื "สนิคา้ทีใ่ชเ้ปลีย่นแทน" หมายถึง 

สินค้าที่เรามอบให้ท่านโดยการจัดเตรยีมของเราในกรณีที่เราพิจารณาว่าสินค้าเดิ

มของท่านนั้นไม่เหมาะสมต่อการซ่อมแซม 

ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเตม็ความสามารถในการซ่อมแซม  

แต่เราขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนสินค้าที่ช ารดุของท่านตามดุลยพนิิจของเราด้วยสินค้าใ

หม ่ สินค้าที่น ามาประกอบใหม ่ หรือสินค้าที่ผลิตจากสินค้าเดิมทีม่ีปัญหา 

ในรุ่นเดียวกันหรอืรุน่ทีม่ีลักษณะการท างานได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียง 

และเราไมร่ับประกนัว่าสินค้าที่เปลี่ยนแทนนั้นจะเปน็สินค้ารุน่ ขนาด 

หรือสีเดียวกันกบัสินค้าตวัเดิม 

ระยะ เวลาสัญญาการให้บริการ  -  วันที่มีผลคุ้มครอง  

ความคุม้ครองส าหรบัการช ารดุเสยีหาย เริ่มข้ึนเมื่อการรับประกันช้ินส่วนแท้และ/หรอืคุณภาพงานของผู้ผลติในส่วนทีส้ั่นที่สุดหมดอายุ 

และจะด าเนินตอ่ไปตามระยะเวลาที่เหลอืของระยะเวลาของสัญญาของท่านที่ระบุอยู่ในหลักฐานการซื้อสินค้า 

สินค้ าที่มีสิทธิ์ ได้รับความคุ้มครอง  

เพื่อให้มีสิทธ์ิรบัความคุ้มครอง (ตามทีน่ิยามไว้ด้านล่าง) ตามสัญญานี ้ สินค้าต้อง (ก) ซื้อจากผู้ค้าปลกีทีไ่ดร้ับอนุญาต และ (ข) ไม่ไดร้ับความคุ้มครองโดยกรมธรรม ์

การรบัประกนั การค้ าประกัน และ/หรือ สัญญาการให้บริการใดๆ ทีใ่ห้ผลประโยชน์เหมือนกันกับที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ 

สิ่ งที่ ได้รับความคุ้มครอง  –  ทั่ วไป  
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ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาการให้บรกิาร ในกรณีการใช้สิทธ์ิการประกนัการช ารุดเสียหาย  สัญญานี้จะคุม้ครอง  (1) แรงงานและ/หรือ 

ช้ินส่วนที่จ าเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซมสินค้า หรอื  (2) เราอาจใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนสินค้าแทนการซ่อม  โปรดอ้างองิจากหวัข้อ “ทางเลือกแผนความคุ้มครอง” 

ในสัญญาของท่านส าหรบัรายละเอียดทั้งหมด 

 
ข้อความที่ส าคัญที่ เกี่ยวกับความคุ้มครองตามสัญญาฉบับนี้  

ก. ในกรณีที่เรามอบสินค้าทีใ่ช้เปลี่ยนแทนให้กับท่าน 

 เราขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนสินค้าทีช่ ารุดด้วยสินค้าใหม ่ สินค้าที่น ามาประกอบใหม ่ หรอืสินค้าที่ผลติจากสินค้าเดิมทีม่ีปญัหาในรุ่นเดียวกนั 

หรือรุ่นที่มคีุณสมบตัิและลักษณะการท างานได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียง ซึง่อาจไม่เปน็สินค้าที่มรีุน่ ขนาด หรือสีเดียวกนักับสินค้าตัวเดิม 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจส่งผลให้สินค้าทีใ่ช้เปลี่ยนแทนทีม่ีราคาต่ ากว่าราคาขาย หรือราคาตลาดของสินค้าตัวเดิม และในสถานการณ์ดังกลา่ว 

สัญญานี้จะไม่คนืเงนิส่วนต่างของสินคา้ที่ใช้เปลี่ยนแทนสินค้าที่มปีัญหา 

 ตามเงือ่นไขของสัญญาฉบับนี้ ช้ินส่วนใด ๆ หรือทัง้หมดของสินค้า ส่วนประกอบ หรือตวัสินค้าทีไ่ด้รบัการเปลี่ยน จะถือเป็นทรัพย์สินของเราทัง้หมด 

 

ข. ความคุ้มครองทีบ่รรยายไว้ในสัญญานีไ้ม่อาจแทนที่หรือให้ผลประโยชนท์ีซ่้ าซ้อนกันในระหว่างระยะเวลารบัประกันใด ๆ ของผู้ผลิตที่ยังมีผลอยู่  

ซึ่งในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ส่ิงใดที่ไดร้บัความคุ้มครองตามการรับประกนัของผู้ผลติจะเปน็ความรบัผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวของผู้ผลิต 

และจะไม่ไดค้วามคุ้มครองจากสัญญานี้ ไม่ว่าผู้ผลติจะสามารถปฏิบตัิตามข้อผูกพนัของตนไดห้รือไมก่็ตาม 

ค. ความคุ้มครองตามสัญญานี้จ ากัดตามทีบ่รรยายไวอ้ย่างเจาะจงในเอกสารฉบับนี้  และบังคับใช้กบัสัญญาของท่าน 

ส่ิงใดที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นทีน่ี้ถือว่าไม่ไดร้บัความคุ้มครอง  (รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีงแต่การเข้ารบับริการใด ๆ ที่กระท าโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft หรือ 

ตัวแทนของ Microsoft) 

ง. ความรับผิดชอบของท่าน หมายถึง ความรับผิดชอบของท่านในการส ารองซอฟต์แวร์และข้อมลูบางอย่าง/ทัง้หมด อย่างสม่ าเสมอ 

โดยเฉพาะกอ่นที่จะเข้ารับบรกิารที่ได้รบัความคุ้มครองตามสัญญา เนือ่งจากสัญญานีไ้มค่รอบคลุมถงึการโอนหรอืเรยีกคืนซอฟต์แวร์และ/หรือข้อมูล 

 
ทาง เลือกแผนความคุ้มครอง  

(ตามทีร่ะบอุยูใ่นหลกัฐานการซือ้สนิคา้และทีเ่กีย่วขอ้งกบัทา่น) 

รายละเอยีดความคุม้ครองของทา่นสามารถดไูด้ที ่ www.microsoft.com/surface/business/extended-service-warranty 

 

เมื่อท่านซื้อสัญญานี ้สินค้าของท่านจะได้รบัความคุม้ครองตามทีไ่ด้อธิบายในหัวข้อ “ส่ิงทีไ่ด้รบัความคุม้ครอง – ทั่วไป” ด้านบน และให้เปน็ไปตามเงื่อนไขดังนี ้

อปุกรณส์ าคญัทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง หมายถึง  แท็บเลท็ Surface  คอมพิวเตอร์แบบพกพา คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ Studio และ/หรอื Book 

รวมถึงอปุกรณ์จ่ายไฟฟ้าใหท้ี่มีสายไฟ ไดร้ับการประกนัตามสัญญานี้ เมือ่สินค้าเหล่านี้จ าหน่ายโดย Microsoft ในแพ็คเกจ all-in-one 

 หมายเหต ุ- คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ Studio ประกอบดว้ย แป้นพิมพ์ และเมาส์ เทา่นั้นเมื่อสินค้าชุดนี้จ าหน่ายโดย Microsoft ในแพ็คเกจ all-in-one 

 หมายเหต ุ – รายการเฉพาะที่ไม่เข้าร่วม หมายถงึ ปากกาดิจิตัล แปน้พมิพ ์ เมาส์ 

และ/หรอืรายการแยกซือ้ที่เพิ่มเข้าไปจะไม่ได้รบัการความคุ้มครองตามสัญญานี้ 

คา่เสยีหายสว่นแรก 

ตามสัญญาของท่าน จะไม่มกีารเรียกเก็บคา่เสียหายสว่นแรก 

 

ขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบ 

จ านวนสะสมสูงสุดของสิทธิการประกนัที่ไดร้บัความคุ้มครองทั้งหมด ที่เรามีหน้าทีต่้องจ่ายคือจ านวนที่เท่ากับราคาสินค้าทีซ่ื้อซึง่แสดงในหลกัฐานการซื้อสินค้า 

(“ขีดจ ากดัยอดรวมสงูสดุ”) ส าหรับขีดจ ากัดสินค้าที่ใช้เปลี่ยนแทนที่สะสมจนถงึขดีจ ากดัยอดรวมสงูสดุนีม้ีรายละเอียดดังนี ้

 ขดีจ ากดัยอดรวมสงูสดุ ส าหรับสิทธิการประกนัทีไ่ดร้ับความคุ้มครอง หมายถงึ ท่านสามารถรบัสินค้าทีใ่ช้เปลี่ยนแทนได้สูงสุดสอง(2) ครั้ง 

ตามดุลพินิจของเรา ตามสิทธ์ิการประกันทีไ่ดร้ับความคุ้มครอง  เมือ่ทา่นใช้สิทธ์ิครบตามขีดจ ากัดแล้ว ความรับผิดชอบของเราถือว่าเสร็จสมบรูณ์ 

และความคุม้ครองตามสัญญานีถ้ือว่าส้ินสุดลงดว้ย  แม้ว่าระยะเวลาของสัญญาปัจจุบันจะยังเหลืออยู่กต็าม 

หากเราเลือกที่จะเปลี่ยนสินค้าของท่าน  เราอาจให้บริการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า หากเราใหบ้ริการแลกเปลี่ยนลว่งหน้า 

สินค้าทีใ่ช้เปลี่ยนแทนจะถูกส่งใหท้่านล่วงหน้ากอ่นที่เราจะได้รบัสินค้าที่ช ารดุของท่าน  ท่านต้องส่งสินค้าที่ช ารุดของท่านคืนให้กับเราภายในสิบ (10) 

วันนบัตามปฏทิินนับจากวันที่ยืนยันว่าได้รบัสินค้าทีใ่ช้เปลี่ยนแทนแลว้ หากเราไม่ไดร้ับสินค้าที่ช ารุดของท่านคืนภายในสิบ (10) 

วันนบัตามปฏทิินนับจากวันที่ยืนยันว่าได้รบัสินค้าทีใ่ช้เปลี่ยนแทนแลว้ ท่านจะถกูปรับค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ทีไ่มไ่ด้ส่งคนืซึ่งเท่ากับ 

ราคากลางที่ผู้ผลิตก าหนดของสินค้าทีใ่ช้เปลี่ยนแทน 

ผลประโยชน์ เพิ่ม เติมที่ รวมอยู่ ในสัญญาการให้บริการฉบับนี้  

ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา หากสินค้าของท่านมีการซอ่มแซมทีไ่ดร้ับความคุม้ครองตามสัญญาของท่านสาม (3) 

ครัง้ส าหรบัปญัหาเดียวกนัและต้องมีการซ่อมแซมครั้งที่ส่ี (4) ส าหรับปัญหาเดิมซึ่งพิจารณาแลว้ว่าได้รบัความคุม้ครองตามสัญญาของท่าน ("การซอ่มแซมทีเ่หมาะสม") 

เราจะเปลี่ยนสินค้าของท่านเป็นสินค้าประเภทและคุณภาพเหมือนกันแตไ่ม่จ าเป็นต้องเป็นย่ีห้อเดียวกนัหรือเราอาจใช้ดุลยพินิจคืนเงินให้ท่านเท่ากบัมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมส า

หรับสินค้าตามที่เราพิจารณาโดยยึดตามอายุของสินค้าและข้ึนอยู่กบัเงื่อนไขในหัวข้อ "ข้อจ ากัดการรบัผิดชอบ" บรกิารซอ่มแซมใดๆ 

ที่ท าระหว่างที่สินค้าของท่านยังอยู่ภายใตร้ะยะเวลารบัประกนัของผู้ผลติหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัความเสียหายที่เกดิจากอุบตัิเหตุจากการจับถอืใช้งานสินค้า 

(หากซื้อไว/้เกี่ยวข้อง) จะไม่ถือเป็นการซ่อมแซมที่เหมาะสมตามผลประโยชนน์ี ้

สถานที่ ให้บริการ  

ส าหรับทุกกรณีการใช้สิทธิการประกนัที่ไดร้บัความคุ้มครอง 

สัญญานี้บริการขนส่งสินค้าที่ได้รบัผลกระทบแบบจ่ายค่าบริการล่วงหน้าไปยังสถานที่บริการทีก่ าหนดโดยผู้ดูแลระบบ เช่นเดียวกับการจัดส่งสินค้าที่ซ่อมแซมแล้ว 

(หรือสินค้าทีใ่ช้เปลี่ยนแทน) กลับไปยังทีอ่ยู่ทีท่่านลงทะเบียนไว ้

http://www.microsoft.com/surface/business/extended-service-warranty
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ข้อจ ากัดการรับผิดชอบ  

นอกจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหวัข้อ "ทางเลือกแผนความคุ้มครอง" ที่บงัคบัใช้กบัแผนทีท่่านซื้อแล้ว 

เราหรอืผู้ค้าปลีกจะไม่รบัผิดส าหรบัค่าเสียหายอันเนื่องมาจากความบังเอญิหรอืเป็นผลสืบเนื่อง รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่ความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน การเสียเวลา 

หรือการสูญเสียข้อมูลอนัเปน็ผลมาจากการช ารุดเสียหายของสินค้าหรืออุปกรณ์ใดๆ ความล่าช้าในการบริการหรือการไม่สามารถใหบ้รกิาร 

หรือที่เปน็ผลมาจากการไม่มีช้ินส่วน/ส่วนประกอบเพือ่การซ่อมแซม เราหรือผูค้้าปลกีจะไมร่ับผิดส าหรบัอาการใดๆ และทั้งหมดที่มีมากอ่น (ดังระบุไว้ด้านล่าง) 

ที่ท่านทราบอยู่แล้ว รวมถงึต าหนใินตัวสินค้า  

สิ่ งที่ ไม่ได้รับความคุ้มครอง  –  ข้อจ ากัดความคุ้มครอง    

สญัญานีไ้มคุ่ม้ครองการใชส้ทิธกิารประกนัใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหรอืทีเ่ปน็ผลมาจาก 

(a) ความเสยีหายทีม่มีากอ่นทีเ่กดิขึน้หรอืทีท่า่นทราบ ("ความเสยีหายทีม่มีากอ่น" 

หมายถงึ 

ความเสยีหายหรอืต าหนทิีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ทีม่มีากอ่นทีจ่ะมกีารซือ้สญัญานี)้ 

(b) การบรรจหุบีหอ่ 

และ/หรอืการขนสง่ทีไ่มเ่หมาะสมในสว่นของทา่นหรอืตวัแทนของทา่น 

ซึง่สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สนิคา้ขณะขนสง่ 

รวมถงึการกระชบัการวางสนิคา้ทีไ่มเ่หมาะสมในระหวา่งการขนสง่  

(c) การแกไ้ข การเปลีย่นแปลง การดดัแปลง การปรบั หรอื การซอ่มแซม 

โดยบคุคลใดๆ ทีไ่มใ่ชช่า่งเทคนคิบรกิารทีไ่ดร้บัอนญุาตจากเรา  

(d) ความเสยีหายจากการแชแ่ขง็หรอืรอ้นเกนิไป  

(e) การสกึหรอจากการใชง้านปกต ิ

(f) การกระท าทีเ่ปน็การจงใจตอ่ตวัสนิคา้ในลกัษณะทีใ่หโ้ทษ เปน็อนัตราย มุง่รา้ย 

ประมาท หรอืกา้วรา้ว ซึง่สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหาย และ/หรอื สนิคา้ไมท่ างาน 

(g) ไวรสั การท าลายทรพัยส์นิ การสญูหาย การลกัทรพัย ์

หรอืการมุง่รา้ยหมายใหเ้สยีทรพัย ์หรอืการสาบสญู  

(h) สนมิ การกดักรอ่น การหอ่หุม้ การบดิ การงอ  

(i) สตัว ์ (รวมถงึสตัวเ์ลีย้ง) การทีส่ตัวใ์ชเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยั หรอื 

การเขา้อาศยัโดยแมลง  

(j) เหตบุงัเอญิ; รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแต ่ การจราจล การแผร่งัสนีวิเคลยีร ์

สงคราม/การด าเนนิการทีเ่ปน็ปรปกัษ ์ หรอืการปนเปือ้นกมัมนัตภาพรงัส ี

สภาพแวดลอ้ม การสมัผสักบัสภาพอากาศ หรอืภยัธรรมชาต ิ การยบุตวั 

การระเบดิหรอื หรอืการชนกบัวตัถอุืน่ อคัคภียั 

ฝนหมิะหรอืลกูเหบ็หรอืความชืน้ใดๆ ฟา้ผา่ ฝุน่/ทราย ควนั 

กมัมนัตภาพรงัสนีวิเคลยีร ์ หรอืการปนเปือ้นกมัมนัตภาพรงัส ี การจราจล 

สงคราม/การด าเนนิการทีเ่ปน็ปรปกัษ ์ พระราชบญัญตัทิีอ่อกโดยรฐับาล 

หรอืการท างานทีผ่ดิปกตขิองอนิเตอรเ์นต็หรอืโทรคมนาคมอืน่ ๆ  

(k) ความเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิหตจุากการจบัถอืใชง้าน 

(ความเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิหต)ุ  

(l) การไมซ่อ่มบ ารงุตามค าแนะน าของผูผ้ลติ 

การใช/้เกบ็สนิคา้ในสภาพทีอ่ยูน่อกเหนอืขอ้ก าหนดคณุลกัษณะหรอืค าแนะน า

ของผูผ้ลติ  

(m) การใชไ้ฟฟา้ทีไ่มเ่หมาะสมและปรมิาณไฟฟา้ไมค่งที ่ 

(n) สนิคา้ถกูผูผ้ลติเรยีกคนื อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขการรบัประกนั 

หรอืตอ้งมกีารท าใหมเ่พือ่การซอ่มแซมขอ้บกพรอ่งดา้นการออกแบบหรอืชิน้สว่

น การประกอบทีไ่มเ่หมาะสม ความผดิพลาดของผูผ้ลติ 

ไมว่า่ผูผ้ลติจะสามารถจา่ยเงนิส าหรบัการซอ่มแซมดงักลา่วไดห้รอืไม่กต็าม 

(o) สนิคา้ทีเ่ลขประจ าเครือ่งถกูเอาออกไปหรอืถกูแกไ้ข  

(p) ความเสยีหายสบืเนือ่งใด ๆ รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแต ่ (1) 

ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ การเสยีเวลา การสญูเสยีขอ้มลู 

หรอืการสญูเสยีรายได ้

อนัเปน็ผลมาจากการช ารดุเสยีหายทีก่ าหนดหรอืกรณทีีเ่กีย่วขอ้ง    

ความบกพรอ่งทางกลไก และ/หรอื ไฟฟา้ใด ๆ ทีไ่มร่ะบ ุ 

การเขา้รบับรกิารทีก่ระท าโดยผูไ้มเ่กีย่วขอ้งกบั Microsoft หรอืบรษิทัในเครอื 

หรอืความเสยีหายอืน่ ๆ 

หรอืเกีย่วขอ้งกบัการน าสนิคา้ไปใชร้วมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแตก่บัอปุกรณท์ีไ่ม่

ไดร้บัการคุม้ครอง (2) 

ความลา่ชา้ในการบรกิารหรอืการไมส่ามารถใหบ้รกิารไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็า

ม )3(  ไมม่ชีิน้สว่น/สว่นประกอบ (4) 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากทา่นน าสนิคา้ไปตดิตัง้ดว้ยอปุกรณ์เสรมิเพือ่ใหเ้ขา้กบัสนิค้

า เชน่ขาตัง้ ตวัยดึ และอืน่ ๆ จากผูใ้หบ้รกิารทีเ่ปน็บคุคลทีส่าม (5) 

สนิคา้ทีใ่ชเ้ปลีย่นแทนทมีรีุน่ ขนาด หรอืสทีีแ่ตกตา่งไปจากสนิคา้เดมิ  

เราจะไมร่บัผดิชอบตอ่ หนีส้นิหรอืความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ หรอืการบาดเจบ็ 

หรอืเสยีชวีติตอ่บคุคลใด ๆ ทีเ่กดิจากการท างาน การซอ่มแซม 

หรอืการใชง้านสนิคา้หรอืสนิคา้ทีใ่ชเ้ปลีย่นแทนทีต่ามเงือ่นไขของสญัญานี ้ 

(q) ปญัหาทีไ่มใ่ชก่ารช ารดุเสยีหาย รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแตค่วามไมส่มบรูณ์ 

เสียงดงั เสียงเบา 

หรอืความเสยีหายในสว่นของความสวยงาม ("ความเสยีหายในสว่นของความส

วยงาม" หมายถงึ 

ความเสยีหายหรอืการเปลีย่นแปลงทางรปูลกัษณก์ายภาพของตวัสนิคา้ทีไ่มข่ดั

ขวางหรอืเปน็อปุสรรคตอ่การท างานปกตขิองสนิคา้ เชน่ รอยขดีขว่น รอยครดู 

หรอืการเปลีย่นส ีผวิสมัผสั หรอืรปูลกัษณ์สดุทา้ย)   

(r) การซอ่มบ ารงุเชงิปอ้งกนัหรอืเปน็ครัง้คราวตามปกต ิ การสอนผูใ้ช ้

หรอืการปรบัการตัง้คา่เริม่ตน้ 

(s) บรกิารใดๆ ของสนิคา้ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ารรบัประกนั 

สญัญาการใหบ้รกิารอืน่ๆ หรอืกรมธรรม ์ 

(t) อปุกรณเ์สรมิและอปุกรณพ์ว่ง (เชน่ แปน้พมิพท์ีถ่อดได)้ 

หรอืสว่นยดึตดิทีจ่ าเปน็ตอ่การท างานขัน้พืน้ฐานของสนิคา้ 

แตผู่ผ้ลติไมไ่ดจ้ดัหาใหแ้ละไม่ไดร้วมไวใ้นแพก็เกจและทีม่ากบัการขายสนิคา้ใ

นครัง้แรก  

(u) ความไมส่มบรูณข์องหนา้จอ รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแต:่ หนา้จอไหมส้ าหรบัจอ 

ซอีารท์ ี แอลซดี ี แอลอดี ี หรอืพลาสมา่ ทีเ่กดิจากวดิโีอเกม 

การแสดงสญัญาณวดิโีอหนึง่หรอืหลายสญัญาณเปน็เวลานาน หรอืหนา้จอรา้ว 

(ยกเวน้กรณทีีไ่ดร้บัความคุม้ครองหากมกีารระบคุวามเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตัเิห

ตไุวใ้นหลกัฐานการซือ้สนิคา้ของทา่น)  

(v) คา่ใชจ้า่ยจากชิน้สว่นสญูหายทีไ่มไ่ดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ารรบัประกนัเดิ

มของผูผ้ลติสนิคา้ หรอืชิน้สว่นทีไ่มไ่ดใ้ชไ้ฟฟา้หรอืไมใ่ชช่ิน้สว่นทีใ่ชท้ างาน 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงแต:่ ชิน้สว่นพลาสตกิหรอืชิน้สว่นอืน่ เชน่ 

สายเคเบิล้อปุรณเ์สรมิ แบตเตอรี ่ (ยกเวน้ทีร่ะบไุวใ้นสญัญานี)้ ตวัเชือ่มตอ่ 

สายพว่ง ฟวิส ์ แผงแปน้ สว่นตวัหรอืสว่นทีห่ลอ่ขึน้มาทีเ่ปน็พลาสตกิ 

สวติชแ์ละสายไฟ หรอื 

ความคุม้ครองทีจ่ะเปน็การฝา่ฝนืการคว่ าบาตรทางการคา้หรอืทางเศรษฐกจิขอ

งสหรฐัอเมรกิา  

(w) การรบัผดิชอบหรอืความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ หรอืการบาดเจบ็ 

หรอืการเสยีชวีติของบคุคลใดๆ ทีเ่กดิจากการท างาน การซอ่มบ ารงุ 

หรอืการใชส้นิคา้ หรอื 

(x) บรกิารใดๆ ทีท่ านอกประเทศไทย 

ท่านต้องรบัผิดชอบในการส ารองทัง้ซอฟต์แวร์และข้อมลูอย่างสม่ าเสมอและกอ่นที่จะเริ่มการซอ่มแซมใด ๆ สัญญานีไ้มค่รอบคลุมถงึการเรียกคืนซอฟต์แวรห์รอืข้อมูล 

หรือการดงึข้อมูลกลับคืนสู่/จากสินค้าทีไ่ด้รบัความคุม้ครองของท่าน และเราไม่สามารถโอนซอฟต์แวรห์รอืข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนแทนใดๆ ที่อาจมใีห้กบัท่าน 

เราจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ส าหรับการเรียกคืนซอฟต์แวรห์รอืข้อมูล หรือการดึงข้อมูลจากสินค้าใด ๆ 
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หากสินค้ าของท่ านประสบเหตุใดๆ  ที่ ไม่ อ ยู่ภายใต้ความคุ้ มครองตามหัว ข้อนี้  หรือในกรณีที่ มี การวินิ จฉัย  "ไม่พบปัญหา "  

จาก ผู้ให้บริการที่ ได้ รับอนุญาตของ เรา  ท่ านจะต้องรับ ผิดชอบค่าใ ช้จ่ ายทั้ งหมดที่ เกี่ ยว เนื่ องกับการให้บริการดั งกล่ าว  

รวมถึ งค่ า จัด ส่งและ /หรือค่ าใ ช้ จ่ายการบริการนอกสถานที่  

วิธีก ารใช้สิทธิการประกัน  

ขอ้ส าคญั: 

การยืน่การใชส้ทิธกิารประกนัไมไ่ดห้มายความโดยอตัโนมตัวิา่ความเสยีหายหรอืการช ารดุเสยีหายตอ่สนิคา้ของทา่นจะไดร้บัความคุม้ครองตามสญัญาการใหบ้รกิารของทา่

น เพือ่ใหก้ารใชส้ทิธกิารประกนัไดร้บัการพจิารณา ทา่นจะตอ้งตดิตอ่เราเพือ่ตรวจสอบอาการของสนิคา้ของทา่นเบือ้งตน้ สญัญานีอ้าจไมใ่หค้วามคุม้ครองใด ๆ 

หากทา่นท าการซอ่มแซมโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

เพื่อการบริการที่ดทีี่สุด โปรดเตรียมหลกัฐานการซื้อสินค้าของท่านให้พร้อมและโทรศพัท์หาเราที ่ 65-63709000  หรือไปที ่ 

www.microsoft.com/surface/business/extended-service-warranty  

ตัวแทนทีไ่ด้รบัอนุญาตของเราจะขอรบัรายละเอียดเกี่ยวกับปญัหาทีท่่านก าลังประสบกับสินค้าอย่างพร้อมเพรัยง และจะเริ่มต้นดว้ยการพยายามแกไ้ขปัญหาทางโทรศัพท ์

และ/หรอืผ่านทางไกล หากเราไมป่ระสบความส าเร็จในการแกไ้ขปญัหาทางโทรศพัท ์ และ/หรือผ่านทางไกล ท่านจะได้รบัเลขทีค่ าขอบริการใช้สิทธิการประกัน 

และค าแนะน าเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัวิธีขอรับบริการส าหรับสินค้าของท่าน  

โปรดอย่าน าหรือคืนสินค้าทีบ่กพรอ่งของท่านไปยังผู้ค้าปลกีหรือส่งไปทีใ่ดๆ เว้นแต่เราจะแจ้งท่านใหท้ าเช่นนั้น 

หากเราขอใหท้่านส่งสินค้าที่มีข้อบกพร่องกลับมา สัญญานีร้ะบใุห้มีการช าระเงินค่าบรกิารขนส่งสินค้าแบบจ่ายค่าบริการล่วงหน้าทัง้ขาไปและกลับไปยังผู้ใหบ้ริการที่ไดร้ับอ

นุญาตของเรา และโปรดรวมส่ิงตอ่ไปนีล้งในหบีห่อทีท่ าการส่งแบบจ่ายค่าบรกิารล่วงหน้า: 

(1) สินค้าที่ช ารุด 

(2) ส าเนาหลักฐานการซื้อสินค้าของท่าน 

(3) ค าอธิบายส้ันๆ เกี่ยวกับปญัหาทีท่่านก าลังประสบกบัสินค้า และ  

(4) เลขที่ค าขอบริการใช้สิทธิการประกันทีผู้่ดูแลระบบให้ท่านโดยเขียนให้เหน็เดน่ชัด  

ความคุ้มครองให้ไว้เฉพาะบริการที่สามารถใช้สิทธ์ิไดท้ี่ด าเนนิการโดยผู้ให้บรกิาร ผู้ค้าปลีก หรอืศนูย์คลงัสินค้าที่ไดร้บัอนญุาตจากเรา 

หากระยะเวลาของสัญญาของท่านหมดอายุในระหว่างการใช้สิทธิการประกนัทีไ่ดร้ับอนุมตัิ 

ความคุ้มครองตามสัญญานี้จะขยายออกไปจนถงึวนัทีก่ารใช้สิทธิการประกนัที่ไดร้บัอนมุัติด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญานี ้

หมายเหต:ุ หลังการจัดหาสินค้าทีใ่ช้เปลี่ยนแทนใดๆ ให้กบัท่านแล้ว เราจะหมดความรับผิดชอบที่เกี่ยวเนือ่งกบัสินค้าที่บกพร่อง 

การต่ออายุความคุ้ มครอง  

หลังจากส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาของท่าน เราอาจเสนอทางเลือกใหท้่านต่ออายุความคุ้มครองของท่าน หากเราเสนอใหท้่านต่ออายุความคุ้มครอง 

ราคาต่ออายุที่เสนอจะเปน็ไปตามอายุของสินค้าของท่านและต้นทนุการเปลี่ยนสินค้า ณ เวลาทีม่ีการต่ออายุ 

การโอนความคุ้มครอง  

ความคุ้มครองตามสัญญานี้ไม่สามารถโอนให้บคุคลหรอืสินค้าอื่นได้ 

การยกเลิก  

ท่านอาจยกเลิกสัญญานี้ในเวลาใดกไ็ด้โดยแจ้งผู้ดูแลระบบที ่ 65-63709000 (หรือแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษร) ใหท้ราบถีงค าขอยกเลิก หมายเหต:ุ 

เงื่อนไขการยกเลิกดงัตอ่ไปนีบ้ังคับใช้กับผู้ทีซ่ื้อสัญญาเปน็รายแรกเท่านั้น 

 หากท่านส่งค าขอยกเลิกของท่านภายใน 30 วันนบัจากวันที่ซื้อสัญญา ท่านจะได้รบัเงินคืนทัง้หมดตามราคาซื้อสัญญาทีท่า่นช าระไว ้

หักลบกับการใช้สิทธิการประกันใดๆที่เราจ่าย หากท่านไมไ่ดร้ับเงินคืนหรอืไม่มีเงินเข้าบัญชีภายใน 30 วันหลงัจากทีท่่านส่งค าขอยกเลิกของทา่นมาให้เรา 

เราจะบวกเพิ่ม 10% ของยอดเงนิทีท่่านจะไดค้ืนส าหรับทุกๆ 30 วันที่เราไมไ่ด้คืนเงินใหท้่าน 

 หากท่านส่งค าขอยกเลิกของท่านหลงั 30 วันนบัจากวนัที่ซื้อสัญญา ท่านจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาซื้อสัญญาทีท่่านช าระไว้ หักการใช้สิทธิการประกันใดๆ 

ที่เราจ่าย 

 เราอาจยกเลิกสัญญานี้ด้วยเหตุผลต่อไปนี:้ (ก) ท่านไมไ่ด้ช าระราคาซื้อสัญญา/ค่าธรรมเนียม (ข) ท่านแจ้งข้อความเปน็เท็จในส่วนสาระส าคัญ หรอื (ค) 

ท่านฝ่าฝืนหน้าทีต่ามสัญญานี้หลายประการในส่วนของสินค้าที่ไดร้ับความคุ้มครองหรือการใช้งาน  

 หากเรายกเลิกสัญญานี ้ เราจะส่งค าแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 15 วันกอ่นวนัที่การยกเลิกมีผล ค าแจ้งนัน้จะส่งไปยังที่อยู่ปัจจุบันของท่านในแฟ้มของเรา 

(อีเมลหรอืที่อยู่จริง แล้วแตก่รณี) พร้อมเหตุผลและวันที่การยกเลิกมีผล หากเรายกเลิกสัญญานี ้

ท่านจะได้รบัเงนิคนืตามสัดส่วนโดยยึดเกณฑ์เดียวกนักบัทีร่ะบไุว้ด้านบน และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก 

ขั้นตอนการร้อง เรียน  

เรามีความประสงคใ์หบ้ริการท่านในระดับดีเย่ียมเสมอ อย่างไรกต็าม หากท่านไมพ่อใจกบัการให้บริการ โปรดแจ้งตัวแทนของเราทีร่ะบุอยู่ในหลักฐานการซื้อสินค้าของท่าน 

เราจะตอบท่านภายในห้า (5) วันท าการนับจากวนัที่เราไดร้ับการร้องเรยีนของท่าน หากเราไม่สามารถใหค้ าตอบครบถว้นแกท่่านภายในระยะเวลาดังกล่าว (เช่น 

เนื่องจากต้องมกีารตรวจสอบโดยละเอยีด) เราจะให้ค าตอบเปน็การช่ัวคราวเพื่อแจ้งท่านว่าก าลังมีการด าเนินการอย่างไรบ้างที่เกี่ยวเนื่องกบัการร้องเรียนของท่าน 

และท่านจะสามารถไดร้ับค าตอบที่ครบถ้วนเมือ่ใดและจากใคร ในเกือบทกุกรณี การร้องเรียนของท่านจะได้รบัการแก้ไขภายในส่ี (4) สัปดาห์ 

ความ เป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล  

ท่านตกลงว่าสารสนเทศหรือข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยแก่เราตามสัญญานีน้ั้นไม่เป็นความลบั 

ท่านตกลงว่าเราอาจรวบรวมและจัดการข้อมูลในนามของท่านเมื่อเราให้บริการตามสัญญานี ้

ซึ่งอาจรวมถึงการโอนข้อมูลของท่านไปยังบริษทัในเครือหรือผูใ้หบ้รกิารที่เปน็บุคคลที่สาม 

http://www.microsoft.com/surface/business/extended-service-warranty
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เราจะไม่แบ่งปันข้อมลูของท่านกับบุคคลที่สามโดยไม่ไดร้ับอนญุาตจากท่านยกเว้นเพื่อการให้บริการตามสัญญานี้ 

และเราจะปฏบิัตติามกฎหมายความเป็นส่วนตวัและการคุ้มครองข้อมูลในพืน้ทีข่องท่าน 

เว้นแตก่ฎหมายความเปน็ส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในพืน้ที่ของท่านจะมข้ีอห้ามไว้เปน็การเฉพาะ 

เราอาจโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศอื่นและเขตอ านาจศาลอื่นโดยมีเงือ่นไขว่าผู้ที่เราโอนข้อมลูของท่านไปให้จะใหค้วามคุ้มครองในระดับที่เพียงพอ 

นอกจากนี้ข้อมูลของท่านอาจเข้าถงีไดโ้ดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอืน่ๆ เพื่อป้องกันและตรวจจับอาชญากรรมและปฏิบตัติามข้อก าหนดทางกฎหมาย 

เงื่ อนไขทั่ วไป  

1. การจา้งชว่ง เราอาจจ้างช่วงหรือมอบหมายการปฏบิตัิหน้าที่ของเราใหบุ้คคลที่สาม 

แต่เราจะไม่ถูกปลดเปลือ้งจากหน้าที่ของเราที่มตี่อท่านหากมีการจ้างช่วงหรอืมอบหมายการปฏิบตัิหน้าที่ 

2. การสละสทิธิ ์ การตดัขาดสทิธิ ์ การทีคู่่สัญญาฝ่ายใดไม่ก าหนดให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏบิัตติามเงื่อนไขใดๆ 

ในสัญญานี้จะไม่กระทบตอ่สิทธิอย่างสมบูรณ์ในการก าหนดให้มีการปฏิบตัิดงักล่าวในเวลาใดในภายหลงั 

และการสละสิทธ์ิโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีที่มีการท าผิดเงื่อนไขใดๆ ในสัญญานี ้ จะไมน่ับหรอืถือว่าเป็นการสละสิทธ์ิในเงื่อนไขนัน้ๆ 

ในกรณีที่บทบญัญตัิของข้อก าหนดและเงื่อนไขนีบ้ังคับใช้ไมไ่ดห้รือเป็นโมฆะตามกฎหมายใดๆ ที่บงัคบัใช้หรือตามค าตัดสินของศาลที่เกี่ยวข้อง 

การบงัคบัใช้ไมไ่ด้หรือการเปน็โมฆะดงักล่าวจะไมท่ าให้ข้อก าหนดและเงือ่นไขนี้บงัคับใช้ไมไ่ด้หรือเป็นโมฆะโดยรวมทัง้หมด และในกรณีดังกล่าว 

บทบัญญตันิั้นจะถกูแก้ไขและตีความเพื่อให้บรรลุวตัถปุระสงค์ของบทบัญญตัิทีบ่ังคับใช้ไม่ไดห้รอืเปน็โมฆะภายในขอบเขตที่กฎหมายที่บงัคบัใช้หรือค าตดัสินของศาล

ที่เกี่ยวข้องก าหนดไว ้

3. ค าบอกกลา่ว ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการไดร้บัการติดต่อ เพื่อวัตถุประสงคใ์ดๆ และทัง้หมด ตามหมายเลขโทรศัพท์ใดๆ 

หรือที่อยู่จริงหรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ทีท่่านให้เราไว้ ค าบอกกล่าวหรือค าขอทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ต้องท าเปน็ลายลักษณ์อักษรและอาจส่งด้วยวิธีใดๆ 

ที่สมควรรวมถึงทางไปรษณีย์ อีเมล โทรสาร ข้อความส้ัน หรือบริการส่งเอกสารดว่นข้ามคนืที่ไดร้ับการยอมรับ 

ค าบอกล่าวที่ส่งใหท้่านจะถือว่าน าส่งถงึแล้วเมื่อส่งไปยังท่านทางอีเมลหรือหมายเลขโทรสารที่ท่านให้เราไว ้ หรอืสาม (3) 

วันหลงัจากการส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ทีท่่านให้ไว้ 

4. กฎหมาย  สัญญาการใหบ้ริการฉบบันีอ้ยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร ์

ข้อตกลงทั้ งหมด  

สัญญาการใหบ้รกิารฉบบันี้ รวมถงึหลักฐานการซื้อสินค้า ข้อก าหนด เงือ่นไข ข้อจ ากัด ข้อยกเวน้ ข้อจ ากัดความคุ้มครอง และหลักฐานการซื้อสินค้าของท่าน 

ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราและท่าน และไมม่ีการแสดงตน ค าสัญญา หรือเงื่อนไขที่ไม่ไดร้ะบใุนสัญญานี้จะแก้ไขหวัข้อเหล่านีไ้มไ่ด้เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไว้  


