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การรับประกันแบบจํากัดโดยบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็ คทริ ค ไอที คอร์ปอเรชัน่ (SE IT) ในค ําชี้แจงเกี่ย วกับการรับประกันแบบจํากัดจาก
โรงงานนี้ ใช้ไ ด้ กับผลิ ตภัณฑ์ที่คุณซือ้ เพือ่ วัต ถุประสงค์สาํ หรับใช้ในการทําธุ รกิจหรืออุ ตสาหกรรมในประเภทธุรกิจปกติของคุณเท่ านั้ น
เงือ่ นไขการรับประกัน
SE IT ขอรับประกันว่ า ผลิตภัณฑ์ของSE IT ปราศจากข้อ บกพร่ องทั้งในด้า นวัสดุและคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์เป็ น ระยะเวลาสองปี
นับจากวันที่ซอื้ ผลิ ตภัณฑ์ ภาระรับผิดชอบของ SE IT ภายใต้การรับประกั นนี้จะจํากัดอยู่ที่การซ่อมหรือการเปลี่ย นผลิ ตภัณฑ์ที่
บกพร่ อง ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กับ ดุลพินิจของ SE IT การรับประกัน นี้ไ ม่ มีผลบังคับใช้กับแบตเตอรี่ที่เสื่อมจากการใช้งาน อุปกรณ์ ที่ช ํารุด
เสีย หายอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ การละเลยไม่ เอาใจใส่ หรือการใช้งานผิดวิธี หรือการชํารุดเสีย หายเนื่องจากการแก้ไ ขหรือดั ดแปลง
ผลิตภัณฑ์ไ ม่ ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม การซ่ อมหรือการเปลีย่ นผลิตภัณฑ์หรือชิน้ ส่ว นทีบ่ กพร่ องใดๆ ไม่ ถอื เป็ นการยืดระยะเวลาการ
รับประกันตามทีได้
่ กาํ หนดไว้ ตั้งแต่แรกแต่ อย่างใดชิ้นส่วนใดๆ ก็ตามทีจ่ ัดหาให้ภายใต้ การรับประกันนี้ สามารถเป็ นชิ้นส่วนทีไ่ ด้ รับการ
ผลิตขึ้นมาใหม่ หรื อเป็ นการผลิ ตซํ้า ก็ไ ด้
การรับประกันทีไ่ ม่ สามารถโอนไปยังผู้ อนื่ ได้
การรับประกัน นี้ใช้ไ ด้เฉพาะกับบุค คลแรกที่ซอื้ เท่ านั้น และจะต้องมีการลงทะเบีย นผลิ ตภัณฑ์อย่ างถูกต้อง ลงทะเบีย นผลิ ตภัณฑ์ไ ด้ที่
warranty.apc.com
ข้ อยกเว้ น
SE IT ไม่ จาํ เป็ นต้องรับผิด ชอบตามการรับประกัน หากการทดสอบหรือการตรวจสอบของทาง SE IT บ่ ง ชี้ว่าผลิตภัณฑ์ไ ม่ ไ ด้ช ํารุด
เสีย หาย หรือการชํารุดเสีย หายของผลิตภัณฑ์น้ ั นเกิดจากการใช้งานผิดวิธี การขาดความระมัดระวัง การทดสอบหรือ การติด ตัง้ ที่ไ ม่ ถูกต้อง
โดยผูใ้ ช้ห รือบุ คคลอืน่ นอกจากนี้ SE IT ไม่ จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบตามการรั บประกั น หากการชํารุดเสีย หายมีสาเหตุม าจากการพยายาม
ซ่อมแซมหรือ ดัดแปลงโดยไม่ ไ ด้รบั อนุ ญาต, แรงดันไฟฟ้ าหรือ การเชือ่ มต่ อไม่ ถกู ต้องหรือไม่ เพีย งพอ, สภาพบริเวณในการใช้งานไม่
เหมาะสม, สภาพอากาศทีม่ กี ารกัดกร่ อน, การซ่อม การติด ตัง้ หรื อการเตรีย มใช้งานโดยบุค คลทีไ่ ม่ ไ ด้รบั การรับรองจาก SE IT, การ
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เพื่อกํ าหนดว่ าการรับประกั นใดจากโรงงานที่ใช้ได้กับ ผลิต ภัณฑ์ SE IT ที่คุณซือ้ กรุณาค้นหาข้อ มู ลกา รรับประกั นจากโรงงานบนเว็บไซต์ SE IT:
www.apc.co m/products
.

เปลีย่ นแปลงตําแหน่ งทีต่ ้งั หรือ การใช้งาน, การโดนธาตุห รือสารเคมีตา่ งๆ, เหตุการณ์ ที่ไ ม่ สามารถอธิบายได้, อัคคีภัย , การโจรกรรม,
หรือ การติด ตั้งทีไ่ ม่ ตรงตามค ําแนะนําหรือ ข้อกําหนดของ SE IT หรือในกรณี ที่มีการแก้ไ ข ขีดฆ่า หรือลบหมายเลขประจําเครือ่ ง หรื อ
สาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ ขอบเขตการใช้งานปกติของผลิ ตภัณฑ์
ไม่ มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ จําหน่าย ให้บริการ หรือจัดหาให้ภายใต้ ข้อตกลงนี้ หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกันตามนี้ ไม่ ว่าจะเป็ นโดยชัดเจน
หรือโดยนัย โดยผลแห่งกฎหมายหรือสิง่ อืน่ ใด SE IT ขอปฏิเสธการรับ ประกันโดยนัยทัง้ หมดในเรือ่ งความสามารถในการจําหน่าย
ความพึงพอใจ และความเหมาะสมสําหรับการใช้ งานเฉพาะด้าน การรับประกันสินค้าโดยชัดเจนของ SE IT จะไม่ มีการเพิ่มเติม
ลดทอน หรือได้ รบั ผลกระทบจากการให้บริการของ SE IT ในด้ านคําแนะนําทางเทคนิคหรือ คําแนะนําอืน่ ๆ หรือ บริก ารทีเ่ กีย่ วเน่ อื งกับ
ผลิตภัณฑ์ และจะไม่ มีภาระผู กพันหรือการรับผิดชอบใดๆ กับสิง่ ดังกล่าว การรับประกันสินค้าและการแก้ไขข้ างต้ นมีผลเฉพาะในทีน่ ี้และ
แทนการรับ ประกันสินค้า และการแก้ไ ขอืน่ ๆ ทัง้ หมด การรับ ประกันทีก่ าํ หนดไว้ ขา้ งต้ นประกอบด้ วยความรับผิดชอบของ SE IT แต่
เพียงผู้ เดียวและการแก้ไขเฉพาะผู้ซ ื้อ ในกรณีทเี่ กิดการผิดสัญญาใดๆ ตามทีใ่ ห้ไว้ ในการรับประกันดังกล่าว โดยทีก่ ารรับประกันสินค้าของ
SE IT จะครอบคลุมเฉพาะผู้ ซ ื้อเท่านั้น และไม่ ครอบคลุมถึงบุคคลที่สามอืน่ ๆ แต่ อย่ างใด
ไม่ ว่าในกรณีใดก็ตาม SE IT, เจ้ าหน้าทีของ
่ SE IT, กรรมการบริษัท, บริษทั สาขา หรือพนักงาน ไม่ จาํ เป็ นต้ องรับผิดชอบต่ อความ
เสียหายในรู ปแบบใดๆ ก็ตาม ไม่ ว่าจะเป็ นความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายแบบพิเศษ ความเสียหายอันเป็ นผลต่ อเนอื่ ง หรือความเสียหาย
ทีต่ ้ องมีการชดใช้ อนั เกิดจากการใช้ งาน บริการ หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ไม่ ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในข้ อสัญญาหรือจากการละเมิด โดย
ไม่ คาํ นึงถึงความผิด การละเลย หรือความรับผิดชอบทีแ่ ท้จริง หรือแม้ว่า SE IT จะได้ รับการบอกกล่าวล่วงหน้าว่ าจะเกิดความเสียหาย
ดังกล่าวขึ้นหรือไม่ กต็ าม และโดยเฉพาะอย่ างยิง่ SE IT จะไม่ รั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ เช่ น การสู ญเสียผลกําไรหรือ รายได้ การสูญ เสีย
อุปกรณ์ การสูญเสียการใช้ งานของอุปกรณ์ การสูญเสียซอฟต์ แวร์ การสูญเสียข้ อมู ล ค่า ใช้ จ่ายในการจัด หาอุปกรณ์ ทดแทน การเรียกร้ อง
สิทธิโดยบุค คลที่สาม หรืออืน่ ๆ
ไม่ อนุญาตให้เจ้ าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย พนักงาน หรือตัวแทนของ SE IT เพิ่มเติมหรือแก้ไขเงือ่ นไขการรับประกันนี้ ทัง้ นี้ ถ้าจําเป็ น สามารถ
แก้ไขเงือ่ นไขการรับประกันน้ ไี ด้ โดยต้ องกระทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเท่า น้นั และต้ องได้ รบั การลงลายมือชือ่ รับรองโดยเจ้าหน้าทีแ่ ละฝ่ าย
กฎหมายของ SE IT
การเรียกร้ องการรับประกัน
ลูกค้าที่มีปัญ หาในการเรีย กร้ องการรั บประกั นอาจเข้าถึงเครือข่ายการสนั บสนุน ลูกค้าทั่วโลกของ SE IT ผ่านเว็บไซต์ของ SE IT:
support.apc.com. และเลื อกประเทศของคุณจากเมนูแบบดึง ลง แล้วเปิ ดแท็ บ "Support" ที่ด้านบนของหน้าเว็บ เพือ่ ดูขอ้ มู ล
การติด ต่อกับ ฝ่ ายบริการลูก ค้าภายในเขตพืน้ ที่ข องคุณ

