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การรับประกันจากโรงงานแบบจํากัด
การรับประกันของโรงงานสามปี
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การรับประกันแบบจํากัดโดยบริ ษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริ ค ไอที คอร์ ปอเรชัน่ (SE IT) ในคําชี้ แจงเกี่ยวกับการรับประกันแบบจํากัดจาก
โรงงานนี้ ใช้ได้กบั ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้ อเพื่อวัตถุประสงค์สาํ หรับใช้ในการทําธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมในประเภทธุรกิจปกติของคุณเท่านั้น
เงือ่ นไขการรับประกัน
SE IT ขอรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ของSE IT ปราศจากข้อบกพร่ องทั้งในด้านวัสดุและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นระยะเวลาสามปี
นับจากวันที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ ภาระรับผิดชอบของ SE IT ภายใต้การรับประกันนี้ จะจํากัดอยูท่ ี่การซ่อมหรื อการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่
บกพร่ อง ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของ SE IT การรับประกันนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กบั แบตเตอรี่ ที่เสื่ อมจากการใช้งาน อุปกรณ์ท่ีชาํ รุ ด
เสี ยหายอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ การละเลยไม่เอาใจใส่ หรื อการใช้งานผิดวิธี หรื อการชํารุ ดเสี ยหายเนื่ องจากการแก้ไขหรื อดัดแปลง
ผลิตภัณฑ์ไม่วา่ จะด้วยวิธีใดก็ตาม การซ่ อมหรือการเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ หรือชิน้ ส่ วนทีบ่ กพร่ องใดๆ ไม่ ถอื เป็ นการยืดระยะเวลาการ
รับประกันตามที่ได้ กาํ หนดไว้ ต้ ังแต่ แรกแต่ อย่ างใดชิ้นส่ วนใดๆ ก็ตามที่จัดหาให้ ภายใต้ การรับประกันนี้ สามารถเป็ นชิ้นส่ วนที่ได้ รับการ
ผลิตขึน้ มาใหม่ หรื อเป็ นการผลิตซํา้ ก็ได้
การรับประกันที่ไม่ สามารถโอนไปยังผู้อนื่ ได้
การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะกับบุคคลแรกที่ซ้ือเท่านั้น และจะต้องมีการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่
warranty.apc.com
ข้ อยกเว้น
SE IT ไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบตามการรับประกัน หากการทดสอบหรื อการตรวจสอบของทาง SE IT บ่งชี้วา่ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ชาํ รุ ด
เสี ยหาย หรื อการชํารุ ดเสี ยหายของผลิตภัณฑ์น้ นั เกิดจากการใช้งานผิดวิธี การขาดความระมัดระวัง การทดสอบหรื อการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
โดยผูใ้ ช้หรื อบุคคลอื่น นอกจากนี้ SE IT ไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบตามการรับประกัน หากการชํารุ ดเสี ยหายมีสาเหตุมาจากการพยายาม
ซ่อมแซมหรื อดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต, แรงดันไฟฟ้ าหรื อการเชื่ อมต่อไม่ถูกต้องหรื อไม่เพียงพอ, สภาพบริ เวณในการใช้งานไม่
เหมาะสม, สภาพอากาศที่มีการกัดกร่ อน, การซ่อม การติดตั้ง หรื อการเตรี ยมใช้งานโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการรับรองจาก SE IT, การ
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งที่ต้ งั หรื อการใช้งาน, การโดนธาตุหรื อสารเคมีต่างๆ, เหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิ บายได้, อัคคีภยั , การโจรกรรม,
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เพื่อกําหนดว่าการรับประกันใดจากโรงงานที่ใช้ได้กบั ผลิตภัณฑ์ SE IT ที่คุณซื้ อ กรุ ณาค้นหาข้อมูลการรับประกันจากโรงงานบนเว็บไซต์ SE IT:
www.apc.com/products
.

หรื อการติดตั้งที่ไม่ตรงตามคําแนะนําหรื อข้อกําหนดของ SE IT หรื อในกรณี ท่ีมีการแก้ไข ขีดฆ่า หรื อลบหมายเลขประจําเครื่ อง หรื อ
สาเหตุอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อขอบเขตการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์
ไม่ มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ที่ได้ จําหน่ าย ให้ บริการ หรือจัดหาให้ ภายใต้ ข้อตกลงนี้ หรือที่เกีย่ วเนื่องกันตามนี้ ไม่ ว่าจะเป็ นโดยชัดเจน
หรือโดยนัย โดยผลแห่ งกฎหมายหรื อสิ่ งอืน่ ใด SE IT ขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยทั้งหมดในเรื่องความสามารถในการจําหน่ าย
ความพึงพอใจ และความเหมาะสมสําหรับการใช้ งานเฉพาะด้ าน การรับประกันสิ นค้ าโดยชัดเจนของ SE IT จะไม่ มีการเพิม่ เติม
ลดทอน หรือได้รับผลกระทบจากการให้ บริการของ SE IT ในด้ านคําแนะนําทางเทคนิคหรือคําแนะนําอืน่ ๆ หรือบริการที่เกีย่ วเนื่องกับ
ผลิตภัณฑ์ และจะไม่ มีภาระผูกพันหรือการรับผิดชอบใดๆ กับสิ่ งดังกล่ าว การรับประกันสิ นค้ าและการแก้ ไขข้ างต้ นมีผลเฉพาะในที่นแี้ ละ
แทนการรับประกันสิ นค้ าและการแก้ ไขอืน่ ๆ ทั้งหมด การรับประกันที่กาํ หนดไว้ ข้างต้ นประกอบด้ วยความรับผิดชอบของ SE IT แต่
เพียงผู้เดียวและการแก้ไขเฉพาะผู้ซื้อ ในกรณีที่เกิดการผิดสั ญญาใดๆ ตามที่ให้ ไว้ ในการรับประกันดังกล่ าว โดยที่การรับประกันสิ นค้ าของ
SE IT จะครอบคลุมเฉพาะผู้ซื้อเท่ านั้น และไม่ ครอบคลุมถึงบุคคลทีส่ ามอืน่ ๆ แต่ อย่ างใด
ไม่ ว่าในกรณีใดก็ตาม SE IT, เจ้ าหน้ าทีข่ อง SE IT, กรรมการบริษทั , บริษทั สาขา หรื อพนักงาน ไม่ จาํ เป็ นต้ องรับผิดชอบต่ อความ
เสียหายในรู ปแบบใดๆ ก็ตาม ไม่ ว่าจะเป็ นความเสียหายทางอ้ อม ความเสี ยหายแบบพิเศษ ความเสี ยหายอันเป็ นผลต่ อเนื่อง หรือความเสี ยหาย
ทีต่ ้ องมีการชดใช้ อนั เกิดจากการใช้ งาน บริการ หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ไม่ ว่าความเสี ยหายนั้นเกิดขึน้ ในข้ อสั ญญาหรือจากการละเมิด โดย
ไม่ คาํ นึงถึงความผิด การละเลย หรือความรับผิดชอบทีแ่ ท้ จริง หรื อแม้ ว่า SE IT จะได้ รับการบอกกล่ าวล่ วงหน้ าว่ าจะเกิดความเสี ยหาย
ดังกล่ าวขึน้ หรือไม่ กต็ าม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ SE IT จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ เช่ น การสู ญเสี ยผลกําไรหรื อรายได้ การสู ญเสี ย
อุปกรณ์ การสู ญเสียการใช้ งานของอุปกรณ์ การสู ญเสี ยซอฟต์ แวร์ การสู ญเสี ยข้ อมูล ค่ าใช้ จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ ทดแทน การเรียกร้ อง
สิทธิโดยบุคคลที่สาม หรืออืน่ ๆ
ไม่ อนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย พนักงาน หรือตัวแทนของ SE IT เพิม่ เติมหรือแก้ ไขเงือ่ นไขการรับประกันนี้ ทั้งนี้ ถ้ าจําเป็ น สามารถ
แก้ไขเงือ่ นไขการรับประกันนีไ้ ด้ โดยต้ องกระทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเท่ านั้น และต้ องได้ รับการลงลายมือชื่อรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีแ่ ละฝ่ าย
กฎหมายของ SE IT
การเรียกร้ องการรับประกัน
ลูกค้าที่มีปัญหาในการเรี ยกร้องการรับประกันอาจเข้าถึงเครื อข่ายการสนับสนุ นลูกค้าทัว่ โลกของ SE IT ผ่านเว็บไซต์ของ SE IT:
support.apc.com. และเลือกประเทศของคุณจากเมนูแบบดึงลง แล้วเปิ ดแท็บ "Support" ที่ดา้ นบนของหน้าเว็บ เพื่อดูขอ้ มูล
การติดต่อกับฝ่ ายบริ การลูกค้าภายในเขตพื้นที่ของคุณ

