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การรับประกนัแบบจ ากดัของ HTC VIVE COSMOS 

ประเทศไทย 

 

โปรดอา่นขอ้มลูการรับประกันแบบจ ากัดอยา่งละเอยีด เพือ่ท าความเขา้ใจเกีย่วกับสทิธแิละขอ้ผูกมัดของคณุ   

โดยการใชผ้ลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิ HTC ของคณุ ถอืวา่คณุเห็นดว้ยกับการรับประกันแบบจ ากัด   

การรับประกันนี้แตกต่างจากสทิธติามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีม่ผีลบังคับใชส้ าหรับคุณ  โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหส้ทิธแิกค่ณุโดยเฉพาะ และใน

กรณีทีม่สีทิธเิพิม่เตมิภายในขอบเขตทีไ่ดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมาย และไมไ่ดม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่แทนทีห่รอืใชแ้ทนสทิธติามกฎหมายเหล่านี้  กอ่นทีค่ณุจะใช ้

สทิธภิายใตก้ารรับประกันนี้ คณุควรท าความคุน้เคยกับสทิธติามกฎหมายของคณุ เนื่องจากคณุสามารถเลอืกใชส้ทิธิเ์หลา่นี้แทนการเรยีกรอ้งภายใตก้ารรับประกนั

นี้ 

ผลติภัณฑน์ี้ส าหรับใชส้ว่นบคุคลเทา่นัน้ ไมใ่ช ่เพือ่การคา้ สทิธคิรอบคลมุตามการรับประกันจะเป็นโมฆะ หากมกีารใชเ้พือ่วัตถปุระสงคท์างการคา้ (รวมถงึ แตไ่ม่

จ ากัดเฉพาะ: การเชา่ การจ่ายตอ่การเลน่แตล่ะครัง้ อารเ์คด… เป็นตน้) 

 

ค ำจ ำกดัควำม 

มกีารก าหนดใชค้ าจ ากัดความดังตอ่ไปนี้ส าหรับการรับประกันแบบจ ากัด: 

1. “ผลติภัณฑ”์ หมายถงึ HTC VIVE COSMOS ซึง่เป็นระบบเรียลลติีแ้บบเสมือนทีม่าพรอ้มอุปกรณ์เมือ่ซือ้จากตัวแทนจ าหน่ายที่ผ่านการรับรอง และ

ประกอบดว้ยจอแสดงผลทีต่ดิตัง้เขา้กับศรีษะ (VIVE COSMOS Headset) กล่องควบคุมลงิก ์(VIVE COSMOS Link Box) คอนโทรลเลอรแ์บบมอืถอื 

(VIVE COSMOS Controllers) 

2. “อุปกรณ์เสรมิ” หรอื “อุปกรณ์เสรมิตา่งๆ” หมายถงึ สว่นประกอบเสรมิทีต่ดิตัง้เขา้กับผลติภัณฑเ์พือ่จ าหน่าย และรวมไวก้ับอปุกรณ์ ซึง่ประกอบดว้ยสาย

เคเบลิ Headset, สายเคเบลิ USB 3.0, สายเคเบลิ DisplayPort, และอะแดปเตอรไ์ฟ (Power Adapter) โดยเป็นอุปกรณ์ทีผ่ลติโดยหรอืส าหรับ HTC 

และมกีารซือ้จากตัวแทนจ าหน่ายทีผ่่านการรับรอง และมกีารแสดงเครือ่งหมายการคา้ “HTC” หรอื “VIVE” ชือ่ทางการคา้ หรอืโลโก ้ไวท้ีส่ว่นประกอบ 

เพือ่แสดงวา่เป็นสนิคา้ของแท ้

3. “ระยะเวลาการรับประกัน” หมายสบิสอง (12) เดอืนนับจากวันทีคุ่ณซือ้หรอืรับมอบผลติภัณฑจ์ากผูค้า้ปลกีทีไ่ดรั้บอนุญาตส าหรับ "ผลติภัณฑ"์ และ 

"อปุกรณ์เสรมิ" 

4. “คณุ” หรอื “ของคณุ” หมายถงึผูซ้ ือ้ดัง้เดมิจากตัวแทนจ าหน่าย และ/หรอืผูใ้ชป้ลายทางดัง้เดมิของผลติภัณฑ ์

5. “สภาวะการใชง้านทีป่กต”ิ หมายถงึ ผูัใชป้ลายทางใชง้านอปุกรณ์ภายใตส้ภาวะทั่วไปในบา้นตามค าแนะน า วธิกีาร และล าดับขัน้ตอน ซึง่มกีารแสดงไวใ้น

คูม่อืผูใ้ช ้(ดังทีแ่สดงไวด้า้นลา่ง) ซึง่มาพรอ้มผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิ หรอืทีม่กีารใหบ้รกิารทางออนไลน์ 

6.  “คูม่อืผูใ้ช”้ หมายถงึเอกสารค าแนะน าส าหรับผูใ้ชแ้ละแนวทางการใชง้านอยา่งปลอดภัย ซึง่มาพรอ้มกับผลติภัณฑห์รอือปกุรณ์เสรมิ หรอืทีม่กีารตพีมิพไ์ว ้

ทางออนไลน์ 

 

ใครเป็นผูใ้หบ้รกิำรกำรรบัประกนัแบบจ ำกดันี ้

ผูใ้หบ้รกิารการรับประกันแบบจ ากัดส าหรับคณุคอื HTC Corporation ซึง่มสีถานทีต่ัง้อยูท่ี ่No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, 

Taiwan (“HTC”) 

 

กำรรบัประกนัแบบจ ำกดันีจ้ะมขีอบขำ่ยครอบคลุมสว่นใดบำ้ง 

ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน HTC จะรับประกันว่า ผลติภัณฑห์รอือุปกรณ์เสรมิจะสามารถท างานไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยไมม่กีารช ารุดเสยีหายในวัสดแุละการ

ประกอบ หากมกีารใชง้านภายใตส้ภาวะการใชง้านทีป่กตติามทีแ่สดงไวใ้นเอกสารค าแนะน าส าหรับผูใ้ชท้ีม่าพรอ้มผลติภัณฑห์รอืผลติภัณฑ ์หรอืทีม่กีารตพีมิพ์

ไวท้างออนไลน์ 

การรับประกันแบบจ ากัดนี้จะมผีลบังคับใชเ้ฉพาะส าหรับคณุเทา่นัน้ และไมส่ามารถจ าหน่าย มอบหมาย ถา่ยโอน หรอืใหแ้กผู่ซ้ ือ้ตอ่ หรอืผูค้รอบครองผลติภัณฑ์

หรอืผลติภัณฑ ์หรอืผูอ้ ืน่ ไมว่า่จะทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น   

 

ภูมภิำค 

การรับประกันแบบจ ากัดนี้มผีลบังคับใชเ้ฉพาะส าหรับผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิที ่HTC ใหบ้รกิารจ าหน่ายและมกีารซือ้ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

สามารถสง่คนืผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิเพือ่รับการซอ่มแซมภายใตก้ารรับประกันแบบจ ากัดนี้เฉพาะในประเทศไทยทีม่กีารซือ้ผลติภัณฑน์ี้มา ความพรอ้มใน

การใหบ้รกิารและระยะเวลาการตอบสนองภายใตก้ารรับประกันนี้ จะแตกตา่งกันไปตามแตล่ะประเทศ 

คุณยอมรับว่ากฎหมายการสง่ออกเฉพาะและขอ้บังคับอาจมผีลบังคับใชส้ าหรับคุณ โดยขึน้อยู่กับประเทศทีคุ่ณพ านักอาศัย และคุณเห็นดว้ยทีจ่ะปฏบิัตติาม

กฎหมายและขอ้บังคับทัง้หมดในกรณีหากคณุสง่ออกผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิของผลติภัณฑด์ังกลา่ว 

 

รำยกำรใดทีไ่มค่รอบคลุมในกำรรบัประกนัแบบจ ำกดันี ้

การรับประกันแบบจ ากัดนี้จะไม่มผีลบังคับใชก้ับรายการอืน่ๆ นอกเหนือจากผลติภัณฑห์รืออุปกรณ์เสรมิเท่านั้น  ดังนั้น จึงไม่มีผลบังคับใชต้่ออุปกรณ์หรอื

ซอฟตแ์วรใ์ดๆ ทีไ่ม่ใชข่อง HTC ไม่ว่าจะไดรั้บการพัฒนาโดย HTC หรอืจากบุคคลทีส่ามก็ตาม แมว้่าจะมกีารแสดงรายละเอยีดไวช้ัดแจง้ว่า ส าหรับใชก้ับ

ผลติภัณฑก์็ตาม  ผูผ้ลติบคุคลทีส่าม ซพัพลายเออร ์หรอืผูต้พีมิพ ์อาจใหบ้รกิารรับประกันส าหรับผลติภัณฑข์องพวกเขา และคณุสามารถตดิตอ่เพือ่ขอรับบรกิาร

จากพวกเขาไดโ้ดยตรง 

 

แมจ้ะมสีว่นเกีย่วขอ้งกับผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิทีค่ณุซือ้ไว ้การรับประกันแบบจ ากัดนี้จะไมม่ผีลบังคับใช:้ 

1. หากหมายเลขล าดับประจ าผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิ รหัสวันที ่เครือ่งหมายบง่ชีล้ายน ้า หรอืซลีรับประกัน (ฉลากทีร่ะบคุวามเป็นโมฆะ) ถกูดงึออก ลบ 

เปลีย่นรปูลักษณ์ หรอืเปลีย่นแปลง หรอืไมส่ามารถอา่นได ้

2. หากรปูลักษณ์ของผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสือ่มเนื่องจากการสกึหรอตามปกตแิละฉีกขาด 

3. ส าหรับชิน้สว่นทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ เชน่ : เชอืกเสน้เล็ก(Lanyard), แบตเตอรีอ่ัลคาไลน์ขนาด AA (AA alkaline battery), ท าความสะอาดผา้(Clean cloth) หรอื

สารเคลอืบผวิเพือ่ป้องกัน ซึง่อาจมหีลดุลอกหรอืเสือ่มสภาพไปตามกาลเวลา นอกเสยีจากวา่ ความผดิปกตนัิน้จะเกดิขึน้เนื่องจากการท างานผดิปกต ิ

4. หากมกีารท างานผดิปกตทิีเ่กดิจากแบตเตอรี ่หากคณุหรอืบคุคลอืน่มกีารตดิตัง้ไวอ้ยา่งไม่ถกูตอ้ง หากซลีฝาปิดแบตเตอรีห่รอืเซลลแ์ตก หรอืมกีารแสดง

หลักฐานการปลอมแปลง หรอืมกีารใชใ้นอปุกรณ์อืน่นอกเหนือจากทีร่ะบไุว ้

5. หากมกีารท างานผดิปกตทิีเ่กดิจากไฟกระชากหรอืปัญหาอืน่ๆ เกีย่วกับกระแสไฟฟ้าทีไ่มใ่ชค่วามผดิปกตขิองผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิ 

6. หากไมส่ามารถใชง้านไดต้ามทีแ่สดงไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้หรอืไมอ่ยูภ่ายใตส้ภาวะการใชง้านทีป่กต ิ 
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7. หากมกีารใชง้านอย่างไมร่ะวัง ใชก้ลางแจง้ สัมผัสกับของเหลว ไดรั้บความชืน้ หรอืความรอ้นหรอืสภาพแวดลอ้มทีรุ่นแรง หรอืมกีารเปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเร็วในสภาวะดังกลา่ว มกีารกัดกรอ่น หรอืเกดิออกซเิดชนั 

8. หากมกีารใชเ้พือ่จุดประสงคท์างการคา้ เนื่องจากผลติภัณฑน์ี้ส าหรับใชเ้พือ่วัตถปุระสงคด์า้นความบันเทงิสว่นบคุคลเทา่นัน้ 

9. หากมกีารแกไ้ขหรอืเชือ่มตอ่โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืมกีารเปิดผลติภัณฑโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต มกีารซอ่มแซมโดยใชช้ ิน้สว่นอะไหลท่ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 

หรอืมกีารซอ่มแซมโดยบคุคลหรอืสถานทีท่ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 

10. หากเกดิอุบัตเิหตุ อุบัตภิัยทางธรรมชาต ิหรือการด าเนินการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุผลของ HTC (รวมถงึ แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ

ขอ้บกพรอ่งในชิน้สว่นทีใ่ชแ้ลว้ทิง้) เวน้แตว่า่ ความบกพรอ่งนัน้เกดิจากการท างานผดิพลาดโดยตรง 

11. หากเกดิความเสยีหายทีห่นา้พืน้ผวิของผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิ รวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะรอยแตกหรอืรอยขดูขดีบนหนา้พืน้ผวิของผลติภัณฑห์รอือปุ

กรณ์เสรมิ รวมถงึหนา้จอหรอืเลนสด์ว้ย 

12. ส าหรับคอมพวิเตอรห์รอืผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ซึง่ผลติภัณฑม์กีารเชือ่มตอ่ไว ้  HTC ไมรั่บประกันวา่ ผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิจะท างานโดยไม่มีขอ้ผดิพลาด 

หรอืปราศจากความผดิปกตโิดยสิน้เชงิ 

13. เมือ่มกีารโหลดซอฟตแ์วรเ์ขา้ในผลติภัณฑ ์รวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะระบบปฏบิัตกิาร และ/หรอืเฟิรม์แวร ์จะตอ้งไดรั้บการอัปเกรด หากมกีารโหลดอัปเดต

ดังกลา่วโดยตัวคณุเอง 

14. ส าหรับผลติภัณฑใ์ดๆ ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงระบบปฏบิัตกิารและ/หรอืเฟิรม์แวร ์รวมถงึการพยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงระบบปฏบิัตกิาร แตล่ม้เหลว โดยไม่

ค านงึวา่ การปรับเปลีย่นนัน้จะไดรั้บการอนุญาต อนุมัต ิหรอืรับรองจาก HTC หรอืไมก่็ตาม หรอื 

15. การท างานผดิพลาดทีเ่กดิจากการถอดปลั๊กสายไฟออกจากหรอืปิดเครือ่งผลติภัณฑห์รอืคอมพวิเตอร์ของคณุในระหวา่งการอัพเดตเฟิรม์แวร ์

16. การท างานทีผ่ดิปกตซิ ึง่เป็นสาเหตุมาจากการใชผ้ลติภัณฑห์รอือุปกรณ์เสรมิดว้ยกันกับหรอืมกีารเชือ่มต่อผลติภัณฑเ์ขา้กับอปุกรณ์เสรมิทีไ่ม่ไดรั้บการ

อนุมัตหิรือใหบ้รกิารโดย HTC หรือมีการใชง้านนอกเหนือจากการใชง้านที่ระบุไว ้และซึง่ความช ารุดเสยีหายนั้นไม่ไดเ้กดิขึน้จากความผดิปกตขิอง

ผลติภัณฑ ์ การใชอ้ปุกรณ์เสรมิทีไ่มใ่ชข่อง HTC อาจท าใหก้ารรับประกันแบบจ ากัดนี้เป็นโมฆะได ้

 

ฉนัจะขอรบับรกิำรรบัประกนันีไ้ดอ้ยำ่งไร 

ในกรณีทีผ่ลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิท างานผดิปกต ิคณุสามารถด าเนนิการดังตอ่ไปนี้: 

1. อา้งองิคูม่อืผูใ้ชแ้ละ/หรอืขอ้มูลทีม่แีสดงไวท้ี ่ www.vive.com/support/  เพือ่ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา หมายเหตุ การเปิดผลติภัณฑห์รอือุปกรณ์เสรมิ 

อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิควมเสยีหายได ้ซึง่จะไมค่รอบคลมุภายใตข้อบเขตของการรับประกันแบบจ ากัดนี้   

2. หากไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาตามทีแ่สดงไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้และ/หรอืตามขอ้มลูทีแ่สดงไวใ้น www.vive.com โปรดตดิตอ่ตัวแทนจ าหน่ายทีค่ณุซือ้ผลติภัณฑ์

หรอือปุกรณ์เสรมิมา หรอืเขา้ไปที ่www.vive.com/support/ เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับวธิกีารตดิตอ่ฝ่ายดูแลลกูคา้ของ HTC เพือ่ขอความชว่ยเหลอื 

เฉพาะ HTC หรอืศนูยบ์รกิารทีผ่่านการรับรองจาก HTC เทา่นัน้ทีจ่ะสามารถใหก้ารบรกิารเกีย่วกับผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิได ้   

3. เมือ่คณุตดิตอ่ตัวแทนจ าหน่ายหรอื HTC ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุมกีารเตรยีมขอ้มลูดังตอ่ไปนี้ไวพ้รอ้มแลว้: 

a. หมายเลขรุน่และหมายเลขล าดับประจ าผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิ 

b. ทีอ่ยูแ่ละขอ้มลูตดิตอ่ของคณุ 

c. ส าเนาใบแจง้หนี้ฉบับเดมิ ใบเสร็จรับเงนิ หรอืใบเสร็จการขายส าหรับการซือ้ผลติภัณฑ ์คณุจะตอ้งแสดงหลักฐานการซือ้ผลติภัณฑเ์มือ่คณุตอ้งการ

ขอรับบรกิารรับประกันแบบจ ากัดนี้  

 

เมือ่ด าเนินการขัน้ตอนเหลา่นี้เสร็จสมบูรณ์แลว้ HTC จะแจง้รายละเอยีดใหคุ้ณทราบเกีย่วกับวธิกีารและวันเวลาในการสง่คนืผลติภัณฑห์รอือุปกรณ์เสรมิ คุณ

จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในการสง่คนืผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิกลับมายัง HTC 

 

หากคุณสง่คนืผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิในระหว่างชว่งระยะการรับประกัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของการรับประกันแบบจ ากัด HTC หรอืบรษัิทตัวแทนทีผ่่าน

การรับรองจะตัดสนิใจตามดุลยพนิิจว่า จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ การซ่อมแซมหรือการเปลีย่นใหม่จะรวมถงึการใชผ้ลติภัณฑ ์และ/หรือชิน้ส่วนทีม่กีาร

ปรับแต่งใหม่ โดยยังมคีุณภาพฟังกช์ันการใชง้านในระดับเดยีวกัน ตัวแทนจ าหน่ายหรอื HTC จะสง่คนืผลติภัณฑห์รอือุปกรณ์เสรมิทีผ่่านการซอ่มแซมหรือ

เปลีย่นใหมก่ลับไปใหค้ณุ โดยอยูใ่นสภาพทีด่พีรอ้มใชง้าน ผลติภัณฑ ์อปุกรณ์เสรมิ หรอืชิน้สว่น หรอืสว่นประกอบใดๆ ซึง่ไดรั้บการเปลีย่นใหมต่ามเงือ่นไขของ

การรับประกันแบบจ ากัดนี้ จะถอืเป็นทรัพยส์นิของ HTC 

 

หาก HTC ด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลติภัณฑใ์หม่ ผลติภัณฑท์ี่ผ่านการซ่อมแซมหรือทีไ่ดรั้บการเปลี่ยนใหม่จะยังคงไดรั้บการประกันภายในชว่ง

ระยะเวลาทีเ่หลอืของระยะเวลาการรับประกันดัง้เดมิ หรอืเป็นเวลาสาม (3)  เดอืนนับจากวันทีซ่อ่มแซมหรอืเปลีย่นใหม่ แลว้แต่ว่าชว่งระยะเวลาใดจะยาวนาน

กวา่ 

 

HTC อาจเลอืกทีจ่ะจัดหาชิน้สว่นทีผู่ใ้ชส้ามารถตดิตัง้ไดโ้ดยตรงใหก้ับคณุ แทนทีจ่ะขอใหค้ณุสง่คนืผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิ ตามขอ้บังคับของการรับประกัน

แบบจ ากัดนี้  และคณุเห็นดว้ยทีจ่ะสง่คนืชิน้สว่นทีไ่ดรั้บการเปลีย่นใหม ่หาก HTC รอ้งขอ 

 

HTC จะตอ้งไดรั้บการแจง้เกีย่วกับการท างานทีผ่ดิปกตใินระหว่างช่วงเวลาการรับประกันทีย่ังคงมผีลบังคับใช ้ เพือ่ใหคุ้ณมสีทิธิไ์ดรั้บการแกไ้ขภายใตก้าร

รับประกันแบบ จ ากัด  หา้มน าสง่ผลติภัณฑหืรอือปุกรณ์เสรมิของคณุใหแ้ก ่HTC โดยตรง นอกเสยีจากวา่ คณุจะไดรั้บแจง้ใหด้ าเนนิการดังกลา่ว เมือ่ปฏบิัตติาม

ขัน้ตอนดังกลา่วขา้งตน้  หากคณุตอ้งสง่คนืผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์เสรมิเพือ่รับบรกิารรับประกัน คณุจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนดังกลา่วขา้งตน้ 

 

ขอ้จ ำกดัของควำมรบัผดิชอบ 

นอกเสยีจากว่า จะมีการระบุไวเ้ป็นอื่นในการรับประกันนี้ HTC จะรับผิดต่อความสูญเสยีหรือความเสยีหายทีคุ่ณไดรั้บอันเป็นผลมาจากที ่HTC ละเมดิการ

รับประกันแบบจ ากัดนี้เทา่นัน้ หากการสญูเสยีเป็นผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการละเมดินี้  เราจะไม่รับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีทางออ้มซึง่เป็นผลขา้งเคยีงจาก

การสญูเสยีหรอืความเสยีหายหลัก ซึง่คุณและ HTC ไม่สามารถคาดการณ์ได ้โดยรวมถงึ แต่ไม่จ ากัดเฉพาะการสญูเสยีผลก าไรหรอืขาดทุนทางการคา้ การ

ด าเนนิธรุกจิหยดุชะงัก การสญูเสยีขอ้มลูทางธรุกจิ การสญูเสยีขอ้มลู การสญูเสยีความเป็นสว่นตัว หรอืการสญูเสยีความลับ   

แมจ้ะมกีารกลา่วถงึไวข้า้งตน้ และแมห้ากไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาดังกลา่วตามวัตถปุระสงคท์ีร่ะบไุว ้ความรับผดิทัง้หมดของ HTC และซพัพลายเออรข์องบรษัิท 

ภายใตข้อ้ก าหนดของการรับประกันแบบ จ ากัดนี้ จะจ ากัดเพียงจ านวนเงินที่ลูกคา้จ่ ายจรงิส าหรับผลติภัณฑห์รืออุปกรณ์ (ตามที่เป็นไปตามขอ้ก าหนด)  

ขอ้ยกเวน้นี้จะมผีลบังคับใช ้แมว้า่ HTC จะไดรั้บแจง้ถงึความเป็นไปไดท้ีเ่กดิขึน้จากความเสยีหายเหลา่นี้   
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ขอ้ก ำหนดท ัว่ไป 

1. กฎหมำยทีบ่งัคบัใช:้  การรับประกันแบบจ ากัดนี้จะอยู่ภายใตก้ฎหมายของประเทศทีม่กีารซือ้ผลติภัณฑแ์ละ/หรอือปุกรณ์เสรมิ และศาลทีเ่กีย่วขอ้งใน

ประเทศนัน้จะมเีขตอ านาจศาลเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับการรับประกันแบบจ ากัด นี้ 

2. กำรเป็นโมฆะเป็นบำงสว่น:  ยกเวน้กรณีเฉพาะทีร่ะบไุวข้า้งตน้ หากศาลตรวจพบว่า สว่นใดสว่นหนึง่ของการรับประกันแบบจ ากัดนี้ไมถ่กูตอ้งหรอืไมม่ผีล

บังคับใช ้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่สว่นอืน่ๆ ทีม่ผีลบังคับใชส้ าหรับการรับประกันแบบจ ากัดนี้  

 


