สัญญาข้อกาหนดการให้บริ การ
(สาหรับ Nokia WiFi App บนอุปกรณ์แอนดรอยด์)

สัญญาทางกฎหมายฉบับนี้ทาขึน้ ระหว่างผูใ้ ช้รายบุคคล
หากยอมรับข้อตกลงด้วยความสมัครใจของตนเอง
หรือหากคุณเป็ นตัวแทนผูม้ อี านาจในการยอมรับข้อตกลงในนามของบริษทั หรือองค์กร
จะหมายถึงบริษทั หรือองค์กรทีค่ ุณเป็ นตัวแทน (ในทีน่ ้จี ะเรียกว่า “คุณ”) และ Nokia Apps Distribution
LLC รวมถึงบริษทั ในเครือตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่าง (“ผู้ให้สิทธิ์ ”) เกีย่ วกับการใช้บริการและทรัพยากร
(“บริ การ”) ทีส่ ามารถใช้ได้และทีส่ ามารถเปิ ดใช้งานได้บนอุปกรณ์ Nokia WiFi (“อุปกรณ์”)
แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ Nokia WiFi App (“แอปพลิ เคชันลิ ขสิ ทธิ์ ”) เว็บไซต์ Nokia WiFi (“เว็บไซต์”)
หน้า Home Portal หรือซอฟต์แวร์อ่นื ใดทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ในอุปกรณ์ (“ซอฟต์แวร์”) “บริ ษทั ในเครือ”
หมายถึงบุคคลหรือองค์กรทีอ่ ยู่ใต้บงั คับบัญชา หรือเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
หรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาเดียวกันกับผูใ้ ห้สทิ ธิ ์ ซึง่ “การบังคับบัญชา”
หมายถึงการเป็ นเจ้าของหุน้ ทางตรงหรือทางอ้อมมากกว่า 50%
และมีสทิ ธิในการออกเสี
์
ยงในฐานะผูบ้ ริหาร หรือเทียบเท่า
ตราบเท่าทีย่ งั มีสทิ ธิดงั กล่าวหรือมีอานาจการบริหาร
เมื่อคุณดาวน์โหลด ติดตัง้ และใช้งานบริการ ถือว่าคุณยินยอมทีจ่ ะรับข้อตกลงต่าง ๆ
ในข้อตกลงข้อกาหนดการให้บริการ (“สัญญา”) ฉบับนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงใด ๆ ในสัญญา
คุณจะไม่มสี ทิ ธิใช้
์ งานบริการ และต้องถอนการติดตัง้ บริการจากอุปกรณ์ทุกเครื่องทีค่ ุณติดตัง้ ไว้
สัญญาฉบับนี้ผใู้ ห้สทิ ธิมี์ สทิ ธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา
คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาในสัญญาฉบับล่าสุดได้บนหน้าเว็บไซต์ www.nokia.com/wifi/legal/termsof-service/ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บปรุง เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขข้อความใด ๆ
ในเงือ่ นใขการให้บริการโดยการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขข้อความทางเว็บไซต์
ผูใ้ ช้มหี น้าทีต่ อ้ งคอยติดตามตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงด้วยตนเองเป็ นระยะ
เมื่อใช้งานบริการต่อเนื่องหลังจากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ
หมายถึงคุณยินยอมรับข้อเปลีย่ นแปลงทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ด้วย
สัญญาฉบับนี้มอี นุญาโตตุลาการโดยบังคับและบทละเว้นจากการฟ้ องคดีในนามกลุ่มบุคคล ในข้อ 18
โดยมีผลให้ตอ้ งใช้อนุญาโตตุลาการแบบบุคคลในการดาเนินการกรณีพพิ าทแทนทีจ่ ะเป็ นการฟ้ องคดีใน
นามกลุ่มบุคคล

บริการ ข้อมูลใด ๆ ข้อความ และ/หรือเนื้อหาทีป่ รากฏอยู่บนบริการ หรือผ่านทางบริการ รวมถึงสิทธิต่์ าง
ๆ โดยไม่จากัดและรวมถึงสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทางปั ญญาดังต่อไปนี้ เป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ใ้ ห้สทิ ธิ ์
และ/หรือผูไ้ ด้รบั อานาจของผูใ้ ห้สทิ ธิ ์
และได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิทธิและสนธิ
์
สญ
ั ญาลิขสิทธิตลอดจนกฎหมายและสนธิ
์
สญ
ั ญาเกีย่
วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื่น ๆ ในประเทศทีใ่ ช้งาน
บริการนี้เป็ นการให้สทิ ธิการใช้
์
งาน มิใช่ขายขาดแก่คุณ โดยมีจุดประสงค์ในการใช้งานภายใต้สญ
ั ญานี้
นอกเสียจากตัวบริการจะมีขอ้ ตกลงอนุญาตให้ใช้สทิ ธิฉบั
์ บอื่นพ่วงมาด้วย
ในกรณีนนั ้ ให้ยดึ ตามข้อตกลงฉบับนัน้ แทน โดยคุณต้องยอมรับข้อตกลงฉบับดังกล่าวล่วงหน้า
ผูใ้ ห้สทิ ธิขอสงวนสิ
์
ทธิทุ์ กอย่างทีม่ ไิ ด้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้สทิ ธิแก่
์ คุณ
การใช้งาน การเข้าร่วมในบริการ หรือการซือ้ อุปกรณ์ของคุณ อาจมีขอ้ กาหนดเพิม่ เติม (ดู
“ข้อกาหนดเพิ่ มเติ ม”) รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง (1) นโยบายความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ห้สทิ ธิ ์ (ดูขอ้ 6)
(2) การรับประกันใด ๆ ทีผ่ ใู้ ห้สทิ ธิมอบให้
์
พร้อมอุปกรณ์ของคุณ รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียงการรับประกันแบบจากัดสาหรับฮาร์ดแวร์ ที่ www.nokia.com/wifi/legal/warranty/ (3)
ข้อกาหนดอื่น ๆ เพิม่ เติมหรือข้อตกลงใด ๆ ทีผ่ ใู้ ห้สทิ ธิอาจระบุ
์
เพิม่ เป็ นระยะในอนาคต
หากสัญญาฉบับนี้ขดั ต่อข้อกาหนดเพิม่ เติม
ให้ถอื ข้อกาหนดเพิม่ เติมเป็ นสาคัญสาหรับด้านการบริการและอุปกรณ์

1. ขอบเขตของลิ ขสิ ทธิ์
สิทธิที์ ค่ ุณได้รบั จากผูใ้ ห้สทิ ธิในการใช้
์
งานแอปพลิเคชัน เป็ นสิทธิที์ ไ่ ม่ผกู ขาด ไม่สามารถส่งต่อ
สามารถเรียกคืนได้ และไม่สามารถมอบอานาจให้ผอู้ ่นื ได้
ในการใช้งานแอพพลิเคชันนี้ไม่ว่าจะบนอุปกรณ์เครื่องใดก็ตามบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
(“ผลิตภัณฑ์แอนดรอยด์”) ทีค่ ุณเป็ นเจ้าของ หรือเป็ นผูค้ วบคุม
สิทธิที์ ค่ ุณได้รบั จากผูใ้ ห้สทิ ธิในด้
์ านการใช้งานซอฟต์แวร์ เป็ นสิทธิที์ ไ่ ม่ผกู ขาด ไม่สามารถส่งต่อ
สามารถเรียกคืนได้ และไม่สามารถมอบอานาจให้ผอู้ ่นื ได้
ในการติดตัง้ และใช้งานซอฟต์แวร์ลงบนอุปกรณ์ทค่ี ุณซือ้ มาจากผูใ้ ห้สทิ ธิ ์
2. ข้อจากัดในการใช้งานและขอบเขตของสิ ทธิ์ ที่คณ
ุ มี
สิทธินี์ ้ไม่อนุญาตให้คุณใช้แอปพลิเคชันบนผลิตภัณฑ์แอนดรอยด์ หรือใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ตามทีค่ ุณไม่ได้เป็ นเจ้าของหรือเป็ นผูค้ วบคุม
ห้ามแจกจ่ายหรือเผยแพร่บริการบนเครือข่ายใด ๆ ทีท่ าให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์หลาย ๆ

เครื่องทีค่ ุณไม่ได้เป็ นเจ้าของหรือเป็ นผุค้ วบคุมได้ในเวลาเดียวกัน ห้ามให้เช่า ปล่อยเช่า ให้ยมื จาหน่าย
ปล่อยสิทธิต่์ อ และไม่อนุญาตให้ทาซ้า (เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในสิทธิ)์ ถอดรหัส
ทาวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน พยายามแกะซอร์สโค้ด ดัดแปลง
หรือสร้างผลงานทีด่ ดั แปลงมาจากบริการ การอัปเดต หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
(นอกเสียจากส่วนทีก่ ฎหมายทีบ่ งั คับใช้ระบุว่าห้ามจากัดสิทธิ ์
หรือได้รบั อนุญาตโดยข้อตกลงทางลิขสิทธิที์ ค่ วบคุมการใช้สว่ นประกอบโอเพนซอร์ส
อันรวมถึงบริการนี้ดว้ ย) คุณไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงบริการเพือ่ ทีจ่ ะสร้างเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
หรือบริการทีค่ ล้ายคลึงหรือมีจุดประสงค์เพือ่ แข่งขัน หากมีการพยายามกระทาการใด ๆ ทีก่ ล่าวมา
จะถือว่าละเมิดสิทธิของผู
์ ใ้ ห้สทิ ธิและผู
์ ม้ อี านาจ
คุณยินยอมว่าจะใช้งานบริการในลักษณะทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ รวมถึงกฎหมายท้องถิน่
ประเทศ หรือเขตทีค่ ุณพานักอาศัยอยู่หรือทีค่ ุณใช้งานหรือดาวน์โหลดบริการนี้ รวมถึง
แต่ไม่จากัดเฉพาะข้อจากัดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับลิขสิทธิและทรั
์
พย์สนิ ทางปั ญญาอื่นใด
คุณไม่สามารถถอดหรือทาลายป้ ายประกาศเตือนด้านลิขสิทธิหรื
์ อสัญลักษณ์ดา้ นสิทธิบตั รใด ๆ
ทีม่ อี ยู่บน หรือในตัวอุปกรณ์ รวมถึงบริการ
คุณไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้บริการในทางทีล่ ะเมิดสิทธิของบุ
์ คคลทีส่ ามใด ๆ
รวมถึงการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กฎหมายความเป็ นส่วนตัว หรือสิทธิอื์ ่น ๆ ของบุคคลทีส่ าม
หากคุณละเมิดข้อจากัดนี้ ผูใ้ ห้สทิ ธิมี์ สทิ ธิที์ จ่ ะยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรางล่วงหน้า
และคุณอาจถูกดาเนินคดี รวมถึงชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
และทางผูใ้ ห้สทิ ธิจะได้
์ รบั การละเว้นจากค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการละเมิดดังกล่าว
การให้บริการนี้ไม่ได้ถูกออกแบบ ผลิต หรือตัง้ ใจให้นาไปใช้ในสภาพแวดล้อมใด ๆ
ทีเ่ มื่อเกิดความผิดพลาดแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชวี ติ ได้รบั บาดเจ็บ หรือการทุพลภาพ
หรือความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อม เช่นการออกแบบหรือการดาเนินการโรงงานนิวเคลียร์
ระบบนาทางอากาศยาน หรือระบบสือ่ สาร ควบคุมการจราจรทางอากาศ เครื่องยือ้ ชีพ
หรือระบบควบคุมอาวุธ
หรือระบบควบคุมอุปกรณ์ออนไลน์ในสภาพแวดล้อมทีอ่ นั ตรายทีต่ อ้ งการการดาเนินการทีไ่ ม่ผดิ พลาด
(“กิ จกรรมอันตรายระดับสูง”)
ผูใ้ ห้สทิ ธิและผู
์ จ้ ดั จาหน่ายขอไม่รบั ประกันการใช้งานในกิจกรรมอันตรายระดับสูงอย่างเฉพาะเจาะจงและ
อย่างชัดเจน คุณต้องออกตัวและรับประกันว่าจะไม่ใช้บริการเพือ่ กิจกรรมดังกล่าว
คุณยินยอมทีจ่ ะปกป้ องผูใ้ ห้สทิ ธิหากเกิ
์
ดการสูญเสีย หนี้สนิ หรือค่าเสียหายใด ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ กับผูใ้ ห้สทิ ธิอั์ นเป็ นเหตุมาจากการละเมิดข้อตกลงการใช้ในประโยคข้างต้น

การใช้งานบริการอาจถูกระงับชัวคราวโดยไม่
่
ตอ้ งมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพือ่ ซ่อมบารุงและซ่อมแซม
ด้วยเหตุผลทางความปลอดภัย ระบบล้มเหลว หรือกรณีอ่นื ใด
หรือบริการอาจถูกยกเลิกอย่างถาวรตามดุลยพินิจของผู้ให้สทิ ธิ ์
3. ข้อตกลงด้านการอัปเดต
ผูใ้ ห้สทิ ธิอาจพั
์ ฒนาแพตช์ บักฟิ
๊ กซ์ อัปเดต อัปเกรด
หรือการปรับแต่งอื่นใดต่อการบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเชื่อมต่อขัน้ พืน้ ฐาน การเซ็ตอัป
และการอัปเดทไร้สาย (“อัปเดท”) ข้อตกลงลิขสิทธินี์ ้ครอบคลุมไปถึงการอัปเดตทีใ่ ห้บริการโดยผูใ้ ห้สทิ ธิ ์
ทีม่ าแทนทีห่ รือเสริมบริการดัง้ เดิม นอกเสียจากการอัปเดตดังกล่าวจะมีขอ้ ตกลงลิขสิทธิต่์ างหาก
ในกรณีนนั ้ ให้ยดึ ตามข้อตกลงนัน้ ๆ แทน
เมื่อใช้งานบริการ คุณยินยอมทีจ่ ะดาวน์โหลดและติดตัง้ อัปเดตโดยอัตโนมัติ
ซึง่ อาจดาวน์โหลดและติดตัง้ ลงบนผลิตภัณฑ์แอนดรอยด์ของคุณและตัวอุปกรณ์
โดยไม่แจ้งเตือนและไม่จาเป็ นต้องถามความยินยอมเพิม่ เติมอีกในภายหลัง
หากคุณไม่ตอ้ งการอัปเดตดังกล่าว คุณมีวธิ แี ก้ไขสาหรับ (i) การอัปเดตแอปพลิเคชันลิขสิทธิ ์
คือปิ ดการทางานอัปเดตอัตโนมัตบิ นผลิตภัณฑ์แอนดรอยด์ของคุณ
หรือลบแอปพลิเคชันจากผลิตภัณฑ์แอนดรอยด์ของคุณ หรือ (ii)
สาหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์คอื การยกเลิกบัญชี Nokia WiFi และหยุดใช้อุปกรณ์ของคุณ
หากในภายหลังคุณทาการเปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่า (เช่น
เปิ ดระบบอัปเดตอัตโนมัตบิ นผลิตภัณฑ์แอนดรอยด์ใหม่ หรือรีสตาร์ทอุปกรณ์)
คุณรับทราบว่าระบบอัปเดตอัตโนมัตแิ ละการติดตัง้ อัปเดตจะดาเนินการต่อ
และคุณยินยอมติดตัง้ การอัปเดตอัตโนมัตนิ นั ้ ๆ สาหรับการอัปเดตใด ๆ ทีไ่ ม่ได้ดาเนินการโดยอัตโนมัติ
คุณรับทราบว่าคุณอาจจาเป็ นต้องติดตัง้ อัปเดตเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ต่อ
หรือทาให้การบริการและอุปกรณ์สามารถทางานได้สมบูรณ์ และคุณยินยอมทีจ่ ะติดตัง้ การอัปเดตนัน้ ๆ
ทันที
4. การสนับสนุนและการบารุงรักษา
ผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ มขี อ้ ผูกมัดทีจ่ ะต้องให้การสนับสนุนใด ๆ กับคุณในด้านเทคนิคหรือด้านอื่น ๆ
เว้นเสียแต่จะมีการตกลงกันเป็ นลักษณ์อกั ษรแยกต่างหากระหว่างคุณและผูใ้ ห้สทิ ธิ ์
ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้สทิ ธิให้
์ บริการสนับสนุน คุณต้องเข้าใจและยอมรับว่าการสนับสนุนนัน้ ๆ "ตามทีเ่ ป็ น"
"ตามทีม่ "ี เป็ นรายครัง้ ไป โดยไม่มกี ารรับประกันใดๆ ทัง้ สิน้ และผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ มขี อ้ ผูกมัดใด ๆ
ทีจ่ ะต้องให้การสนับสนุนหรือรับผิดชอบในกรณีดงั กล่าว

5. FOSS
การบริการมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือฟรีซอร์ส (Free or open source software: “FOSS”)
ซีง่ มีขอ้ ผูกมัดบุคคลทีส่ ามครอบคลุมอยู่ ดูขอ้ มูล Open Source Compliance ได้ใน at
www.nokia.com/wifi/legal/open-source-software/ ทีเ่ ป็ นรายละเอียดลิขสิทธิที์ ค่ รอบคลุม FOSS ต่าง
ๆ รวมถึงมี กิตติกรรมประกาศ เลเจนด์ และ/หรือประกาศทีจ่ าเป็ น นอกเหนือจากลิขสิทธิ ์ FOSS
บางอย่าง (เช่น GPL, LGPL, และ Affero GPL) ทีร่ ะบุให้สทิ ธิกั์ บผูใ้ ช้ FOSS นัน้ ๆ เท่ากับผูใ้ ห้สทิ ธิ ์
สิทธิในการใช้
์
ทาซ้า หรือเผยแพร่ (หากกระทาได้) FOSS ของคุณ ต้องอยู่ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้
ไม่ใช่ลขิ สิทธิดั์ ง้ เดิมทีต่ ดิ มากับ FOSS

6. ความเป็ นส่วนตัว/การยิ นยอมให้ใช้ข้อมูล
เมื่อคุณใช้งานอุปกรณ์และบริการ
ผูใ้ ห้สทิ ธิอาจจ
์ าเป็ นต้องทาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ ให้บริการแก่คุณ “ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายถึงข้อมูลทีส่ ามารถระบุตวั ตนคุณได้ ประกอบด้วยข้อมูลเช่น ทีอ่ ยู่อเี มล ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ ทีอ่ ยู่ไอพี ทีอ่ ยู่ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ
ทีต่ ดิ มากับข้อมูลส่วนตัวทีท่ างระบบเก็บโดยอัตโนมัตใิ นขณะทีค่ ุณใช้อุปกรณ์หรือบริการ
เช่นผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต สถิตกิ ารใช้งานแบนด์วธิ เป็ นต้น เมื่อดาวน์โหลด ติดตัง้ หรือใช้งานบริการ
คุณยินยอมทีจ่ ะถูกผูกมัดโดยข้อกาหนดในข้อนี้
สามารถตรวจสอบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ห้สทิ ธิได้
์ ท่ี https://www.nokia.com/en_int/privacy
และขอกฎหมายด้านความเป็ นส่วนตัวเพิม่ เติมที่ www.nokia.com/wifi/legal/privacy/
เราขอให้คุณเข้าไปตรวจสอบทบทวนนโยบายความเป็ นส่วนตัวบ่อย ๆ
ผูใ้ ห้สทิ ธิมี์ สทิ ธิรวบรวมและน
์
าไปใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการดาวน์โหลด การติดตัง้ และ/หรือ
การใช้งานบริการ เพือ่ จุดประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยรวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง เวอร์ชนต่
ั ่ าง ๆ ของบริการ ทีด่ าวน์โหลด ติดตัง้ และ/หรือใช้งาน ข้อมูล debugging
ข้อมูลสถานที่ และข้อมูลการใช้งานอื่น ๆ
และข้อมูลวิเคราะห์การใช้จากอุปกรณ์เครือข่ายและข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของคุณตามกฎหมายกาหนด
(รวมเรียกว่า “ข้อมูลการใช้งาน”) คุณยินยอมทีจ่ ะให้โนเกียรวบรวมข้อมูลดังกล่าว จัดเก็บ ประมวลผล
และใช้ขอ้ มูลการใช้งานดังกล่าวให้เกิดประโยชน์แก่ผใู้ ห้สทิ ธิ ์
คุณมีสทิ ธิที์ จ่ ะถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อและเพือ่ แก้ไขข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานจะถูกส่งให้แก่ผใู้ ห้สทิ ธิโดยไม่
์
ระบุตวั ตน

ผูใ้ ห้สทิ ธิจะไม่
์ เผยแพร่ขอ้ มูลการใช้งานดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณหรือบุคคลทีส่ าม นอกเสียจากผูใ้ ห้สทิ ธิ ์
(i) ได้รบั การยินยอมจากคุณ (ii)
เป็ นการบังคับทางกฎหมายให้เปิ ดเผยข้อมูลการใช้งานดังกล่าวโดยเชื่อว่าการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานดัง
กล่าวเป็ นประโยชน์ต่อการปกป้ องผลประโยชน์ทางกฎหมายของผูใ้ ห้สทิ ธิ ์ ผูใ้ ช้ หรือสาธารณชน หรือ
(iii) เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่เปิ ดเผยตัวตน หรือใช้นามสมมติ และเป็ นรูปแบบย่อ

7. ข้อมูลป้ อนกลับ
คุณสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ/หรือนาเสนอต่าง ๆ แก่ผใู้ ห้สทิ ธิ ์
(รวมถึงรายงานความผิดพลาดต่าง ๆ ในบริการ) (“ข้อมูลป้ อนกลับ”) ด้วยความเสีย่ งของตัวเอง
ทางผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ มภี าระผูกมัด (รวมถึงไม่มขี อ้ จากัดการผูกมัดด้านความลับ) ใด ๆ
ต่อข้อมูลป้ อนกลับดังกล่าว
คุณออกตัวและรับประกันว่าคุณมีสทิ ธิอย่
์ างครบถ้วนในการส่งข้อมูลป้ อนกลับ
คุณยินยอมและมอบข้อมูลป้ อนกลับนัน้ แก่ผใู้ ห้สทิ ธิโดยขาด
์
โดยไม่มขี อ้ ตอบแทนผูกมัด
ไม่สามารถเรียกคืนได้ มีผลทัวโลก
่
และสามารถนาไปมอบสิทธิต่์ อ และสิทธิการน
์ าไปใช้ ผลิตซ้า
ดาเนินการ แสดง จัดจาหน่าย ปรับแต่ง แก้ไข แก้รูปแบบใหม่ สร้างผลงานดัดแปลง
ไม่ว่าจะเพือ่ การค้าหรือไม่ใช่เพือ่ การค้า โดยไม่จากัด
และสามารถมอบสิทธิต่์ อในบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นทีค่ ล้ายคลึงกัน
และผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ มภี าระผูกมัด (นอกเสียจากจะระบุไว้ตามกฎหมาย) ใด ๆ ต่อข้อมูลป้ อนกลับดังกล่าว

8. การสิ้ นสุด
ข้อตกลงฉบับนี้มรี ะยะเวลาจากวันทีค่ ุณดาวน์ โหลดและติดตัง้ บริการ
คุณมีสทิ ธิที์ จ่ ะสิน้ สุดข้อตกลงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการลบบริการทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้สทิ ธิอย่
์ างถาวร
การอนุญาตนี้และสิทธิในการใช้
์
ซอฟต์แวร์ของคุณจะถูกยกเลิกโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จากผูใ้ ห้สทิ ธิ ์ หากคุณไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในการให้บริการของสัญญานี้
เมื่อการอนุญาตสิน้ สุดลงคุณต้องลบบริการทันที

หากคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยื่นฟ้ องละเมิดสิทธิบตั ร (ตามรายละเอียดด้านล่าง)
ต่อบุคคลหรือองค์กรใด ๆ โดยอ้างว่าบริการทัง้ หมดหรือบางส่วน

มีการละเมิดสิทธิบตั รโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือนาไปสูก่ ารละเมิดสิทธิบตั ร (“ยื่นฟ้ อง”)
จะถือว่าข้อตกลงฉบับนี้รวมถึงลิขสิทธิทั์ ง้ หมดทีม่ อบให้คุณสิน้ สุดย้อนหลังได้ทงั ้ หมดหรือบางส่วน
นับตัง้ แต่วนั แรกทีค่ ุณได้รบั บริการซึง่ ผูใ้ ห้สทิ ธิเป็
์ นผูม้ อบให้

9. การให้บริการและเนื้อหาของบุคคลทีส่ าม
บริการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ และเว็บไซต์ทด่ี าเนินการหรือจัดหาให้โดยบริการเอง
(“บริ การเสริ ม”) และบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลทีส่ าม ("บริ การจากบุคคลที่สาม" และเรียกรวมกับ
“บริ การเสริ ม” ว่า “บริ การร่วม”)
การใช้บริการร่วมอาจจาเป็ นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและคุณต้องยอมรับข้อตกลงเพิม่ เติมของบริ
การนัน้ ๆ
คุณทราบดีว่าในการใช้บริการร่วมต่าง ๆ คุณอาจเจอเนื้อหาทีร่ ุนแรง ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
โดยอาจมีหรือไม่มภี าษารุนแรง และเข้าใจว่าการค้นหาหรือการใส่ URL
อาจนาไปสูล่ งิ ค์หรือเนื้อหาเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาทีไ่ ม่เหมาะสมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
คุณยินยอมทีจ่ ะใช้บริการร่วมต่าง ๆ โดยแบกรับความเสีย่ งด้วยตนเอง
และผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ มขี อ้ ผูกมัดทีจ่ ะต้องชดใช้ใด ๆ แก่คุณต่อกรณีเนื้อหาทีร่ ุนแรง ไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
บริการร่วมบางอย่างอาจแสดงผล หรือมีเนื้อหา ข้อมูล รายละเอียด แอปพลิเคชัน หรือ
เนื้อหาของบุคคลทีส่ าม (“เนื้ อหาของบุคคลที่สาม”) หรือสร้างลิงค์ไปสูเ่ ว็บไซต์บุคคลทีส่ าม
คุณยินยอมและรับทราบว่าผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ มสี ว่ นรับผิดชอบในการคัดกรองหรือตรวจสอบเนื้อหา
ความแม่นยา ความสมบูรณ์ กาลเทศะ ระยะเวลาทีม่ ผี ล การทาตามลิขสิทธิ ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย
คุณภาพ หรือด้านอื่นใดของ เนื้อหาของบุคคลทีส่ าม ผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ รบั ประกันหรือส่งเสริม
และจะไม่รบั ผิดชอบหรือชดใช้ใด ๆ ให้คุณหรือบุคคลอืน่ สาหรับบริการ ทรัพย์สนิ
หรือเว็บไซต์ของบุคคลทีส่ าม เนื้อหาของบุคคลทีส่ ามและลิงค์ไปยังเว็บไซต์อ่นื ๆ
มีไว้เพือ่ อานวยความสะดวกให้คุณเท่านัน้ ข้อมูลด้านการเงินทีแ่ สดงโดยบริการร่วมใด ๆ
มีไว้เพือ่ จุดประสงค์ดา้ นข้อมูลทัวไปเท่
่
านัน้ ไม่สามารถนาไปใช้อา้ งอิงสาหรับการลงทุนได้
ก่อนทีจ่ ะดาเนินการธุรกรรมทางการเงินใด ๆ จากข้อมูลทีไ่ ด้จากบริการร่วมต่าง ๆ
คุณควรปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญก่อน ข้อมูลตาแหน่งทีอ่ ยู่ทแ่ี สดงโดยบริการร่วมใด ๆ
มีไว้เพือ่ จุดประสงค์ดา้ นการนาทางเท่านัน้
ไม่สามารถนาไปใช้อา้ งอิงในกรณีทต่ี อ้ งการตาแหน่งแบบเจาะจง
หรือในกรณีทต่ี าแหน่งทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วนอาจนาไปสูก่ ารเสียชีวติ การบาดเจ็บ

หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ หรือธรรมชาติได้ ผูใ้ ห้สทิ ธิและผู
์ จ้ ดั ทาเนื้อหา ไม่รบั รองความพร้อม
ความแม่นยา ความสมบูรณ์ ความไว้ใจได้
หรือกาลเทศะของข้อมูลตลาดหุน้ หรือตาแหน่งทีอ่ ยู่ทแ่ี สดงโดยบริการร่วมต่าง ๆ

คุณยอมรับว่าบริการร่วมใด ๆ ประกอบด้วยเนื้อหาทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์
ข้อมูลและเนื้อหาทีค่ ุม้ ครองโดยกฎหมายคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและกฎหมายอื่น ๆ รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียงลิขสิทธิ ์ และคุณจะไม่ใช้เนื้อหาทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ ข้อมูล หรือ
เนื้อหานัน้ ในทางทีน่ อกเหนือจากทีไ่ ด้รบั อนุญาตในการใช้บริการร่วมนัน้ ๆ
ห้ามทาซ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการร่วมไม่ว่าโดยวิธใี ด ๆ คุณยินยอมทีจ่ ะไม่ดดั แปลง
ปล่อยเช่าช่วง กู้ ยืม ขาย แจกจ่าย หรือสร้างสรรค์ผลงานดัดแปลงจากบริการร่วมนัน้ ๆ
ไม่ว่าด้วยทางใดก็ตาม และคุณจะไม่ใช้ประโยชน์จากบริการร่วมในทางทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง การรุกล้าหรือการสร้างภาระให้กบั เครือข่าย
คุณยินยอมทีจ่ ะไม่ใช้บริการร่วมในเชิงก่อกวน ทาร้าย ติดตาม ข่มขู่ ประจาน
หรือการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลใด ๆ และยอมรับว่าผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ มภี าระผูกมัดทีจ่ ะรับผิดชอบการใช้ทผ่ี ดิ วิธี
หรือข้อความก่อกวน ข่มขู่ ประจาน หยาบคาย
หรือผิดกฎหมายทีค่ ุณอาจได้รบั ในระหว่างการใช้บริการร่วมต่าง ๆ

นอกจากนัน้ บริการและเนื้อหาของบุคคลทีส่ ามทีส่ ามารถเข้าถึงได้จาก แสดงบน
หรือเชื่อมต่อจากบนผลิตภัณฑ์แอนดรอยด์ อาจไม่รองรับการแสดงผลในทุกภาษาหรือในทุกประเทศ
ผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ รบั รองว่าบริการของบุคคลทีส่ ามและเนื้อหาของบุคคลทีส่ ามต่าง ๆ
จะสามารถใช้งานและเข้าถึงได้จากทุกแห่งบนโลก เมื่อคุณเลือกเข้าถึงบริการหรือเนื้อหาของบุคคลทีส่ าม
คุณกระทาโดยตัวเองและรับผิดชอบต่อการกระทาตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องด้วยตัวเอง รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง กฎหมายท้องถิน่ ในประเทศนัน้ ๆ
ผูใ้ ห้สทิ ธิและผู
์ ม้ อี านาจสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง ระงับ เพิกถอน
หรือปิ ดการเชื่อมต่อยังบริการร่วมใด ๆ ได้ตลอดเลาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ จาเป็ นต้องรับผิดชอบการเพิกถอนหรือปิ ดการเข้าถึงบริการร่วมใด ๆ
นอกจากนัน้ ผูใ้ ห้สทิ ธิยั์ งสามารถจากัดการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการร่วมบางอย่างได้เป็ นกรณีไป
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ

10. การไม่รบั ประกัน

บริการและบริการเสริมจัดหาให้คุณโดยไม่มกี ารรับประกัน สิทธิของคุ
์ ณอาจแตกต่างกันไปตามรัฐ
จังหวัด หรือประเทศ นอกเหนือจากทีอ่ นุญาตโดยกฎหมาย ผูใ้ ห้สทิ ธิไ์ ม่กดี กัด จากัด
หรือระงับสิทธิอื์ ่นใดทีค่ ุณมี รวมถึงสิทธิที์ อ่ าจเกิดขึน้ จากการไม่ทาตามสัญญาขาย
คุณควรศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายของรัฐ จังหวัด
หรือประเทศของคุณเพือ่ ทาความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
คุณรับทราบและยอมรับว่า การใช้งานบริการและบริการเสริมเป็ นความเสีย่ งของคุณเอง
ทัง้ ด้านคุณภาพความพึงพอใจ ผลการดาเนินการ ความแม่นยา
และความพยายามทัง้ หมดเป็ นความเสีย่ งทีค่ ุณต้องแบกรับเอง
โดยมีสทิ ธิสงู สุดตามทีก่ ฎหมายพึงอนุญาต บริการและบริการเสริม เป็ นการจัดหาให้ "ตามทีเ่ ป็ น"
"ตามทีม่ "ี โดยมีความผิดพลาดต่าง ๆ และไม่มกี ารรับประกันใด ๆ ทัง้ สิน้ บริการ
และในการนี้ผใู้ ห้สทิ ธิไม่
์ ขอรับประกันและข้อกาหนดต่าง ๆ ของบริการและบริการเสริมต่าง ๆ
อย่างชัดเจน ทางอ้อม หรือโดยชอบ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงการรับประกันทางอ้อม
และ/หรือสภาพของสินค้า คุณภาพความพึงพอใจ หรือความเหมาะสมสาหรับจุดประสงค์ใด ๆ
ของความแม่นยา ความบันเทิง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลทีส่ าม
ผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ รบั ประกันการแทรกแซงทีอ่ าจเกิดขึน้ กับความบันเทิงในการใช้บริการของคุณ ว่าฟั งก์ชนั ต่าง
ๆ หรือบริการต่าง ๆ ในบริการ จะตรงตามความคาดหวังของคุณ หรือจะไม่มกี ารติดขัด
หรือความผิดพลาดเกิดขึน้ ในบริการนัน้ ๆ จะได้รบั การแก้ไข
คุณยินยอมว่าบริการนี่มไิ ด้มจี ุดประสงค์เพือ่ การใช้งานอย่างเหมาะสมในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม
ทีห่ ากเกิดความล้มเหลว ความผิดพลาดหรือการล่าช้า หรือความไม่เทีย่ งตรงด้านเนื้อหา ข้อมูล
ทีจ่ ดั หาให้โดยบริการ จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวติ บาดเจ็บ หรือทุพลภาพ
หรือความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงแค่กจิ กรรมอันตรายระดับสูง
ผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ รบั รองทัง้ ทางวาจาหรือทางลายลักษณ์อกั ษรใด ๆ
ทัง้ จากผูใ้ ห้สทิ ธิและตั
์ วแทนว่าจะรับประกันใด ๆ ทัง้ สิน้ หากบริการใด ๆ มีการบกพร่อง
คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริการ ซ่อมแซม หรือแก้ไขเอง
อานาจศาลในบางประเทศไม่อนุญาตให้ละเว้นการรับประกันหรือการจากัดสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหม
์
ายแก่ผบู้ ริโภค ดังนัน้ การละเว้นและการจากัดดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมถึงคุณ

11. ขอบเขตความรับผิด

ตามสิทธิอั์ นชอบโดยกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผูใ้ ห้สทิ ธิไม่
์ รบั ผิดต่อการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล
ค่าเสียหายจาเพาะ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทางอ้อม หรือ ผลเสียหายทีเ่ กิดขึน้ การสูญเสียกาไร
การสูญเสียข้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือความเสียหายหรือความสูญเสียทางการค้าใดๆ
ทีเ่ กิดจากหรือเกีย่ วข้องกับการไม่สามารถใช้บริการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
โดยไม่พจิ ารณาทฤษฎีดา้ นความรับผิด (ความรับผิดตามสัญญา การละเมิด และอื่นๆ)
และแม้ว่าผูใ้ ห้สทิ ธิจะรั
์ บทราบถึงความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดความเสียหายดังกล่าว
อานาจศาลในบางประเทศไม่อนุญาตให้จากัดความรับผิดต่อการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล
ค่าเสียหายจาเพาะ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทางอ้อม หรือ ผลเสียหายทีเ่ กิดขึน้
ดังนัน้ การจากัดขอบเขตความรับผิดนี้อาจไม่ครอบคลุมถึงคุณ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
ความรับผิดของผูใ้ ห้สทิ ธิต่์ อความเสียหายทัง้ หมด
(นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายระบุในกรณีการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล) จะไม่เกินจานวนห้าสิบดอลลาร์
(USD 50.00)
และขอจากัดไม่รบั ผิดชอบนอกเหนือจากนัน้ แม้จานวนเงินดังกล่าวจะไม่เพียงพอต่อการชดใช้กต็ าม
โปรดสารองข้อมูล และเนื้อหาทัง้ หมดทีเ่ ก็บไว้ในอุปกรณ์ Nokia WiFi
ของคุณก่อนทีจ่ ะนาอุปกรณ์ของคุณไปเข้ารับบริการ
เนื่องจากการให้บริการอาจทาให้ขอ้ มูลทัง้ หมดถูกลบออกจากอุปกรณ์ Nokia WiFi ของคุณ ผูใ้ ห้สทิ ธิ ์
และศูนย์บริการทีไ่ ด้รบั อนุญาตจะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูล โปรแกรม
หรือข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคุณ
12. ค่าชดเชย
คุณยินยอมทีจ่ ะปกป้ อง ชดและใช้
ให้สนิ ไหมทดแทนความเสียหายแก่ผใู้ ห้สทิ ธิและผู
์ ม้ อี านาจจากการยื่นฟ้ องเรียกค่าเสียหาย การชดใช้
ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าจ้างวานทนาย ทีเ่ กิดต่อผูใ้ ห้สทิ ธิหรื
์ อผูไ้ ด้รบั อานาจ
อันเป็ นผลมาจากการเข้าถึง หรือการใช้บริการของคุณไม่ว่าเวลาใดก็ตาม การละเมิดสัญญานี้
หรือกฎหมายใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การละเมิดหรือการฟ้ องร้องด้านการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลทีส่ าม
อันเกิดจากการใช้งานบริการของคุณ หรือข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลทีส่ าม
ผูใ้ ห้สทิ ธิขอสงวนสิ
์
ทธิในการสู
์
ค้ ดีอนั และได้รบั ค่าสินไหมชดเชยจากคุณ
(และโดยไม่จากัดถึงภาระผูกมัดค่าสินไหมชดเชยของคุณในเรื่องดังกล่าว)
และในกรณีนนั ้ คุณยินยอมทีจ่ ะให้ความร่วมมือกับผูใ้ ห้สทิ ธิในการสู
์
ค้ ดี

13. การส่งออก

คุณเข้าใจดีว่าบริการนี้ อาจเกีย่ วข้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า "กฎหมายส่งออก") ห้ามนาเข้า ใช้ แจกจ่าย
ส่งออก ส่งออกซ้า ส่งต่อ หรือถ่ายโอนบริการ (แม้จะรวมกับสินค้าอื่น ๆ ด้วย)
โดยเป็ นการละเมิดกฎหมายส่งออก คุณยินยอมทีจ่ ะให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีก่ บั ผูใ้ ห้สทิ ธิ ์
ในการตรวจสอบหรือสอบบัญชีทงั ้ ทางการและไม่เป็ นทางการ
ซึง่ เกีย่ วข้องกับระเบียบข้อบังคับควบคุมการส่งออกและนาเข้า และจะชดใช้ ปกป้ อง
และละเว้นผูใ้ ห้สทิ ธิและผู
์ ม้ อี านาจ จากความผิดฐานละเมิดจากการดาเนินการของคุณ
คุณเป็ นตัวแทนและรับประกันว่า (i)
คุณไม่ได้พานักอยู่ในประเทศทีร่ ฐั บาลสหรัฐอเมริกาสังห้
่ ามทาการค้า
หรือประเทศทีร่ ฐั บาลสหรัฐอเมริการะบุว่าเป็ นประเทศ “สนับสนุนผูก้ ่อการร้าย” และ (ii)
คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

14. ไม่มีลิขสิ ทธิ์ โดยนัยหรือลิ ขสิ ทธิ์ สิทธิ บตั ร
ในข้อตกลงฉบับนี้ไม่มลี ขิ สิทธิหรื
์ อสิทธิโดยนัย สิทธิทุกประการเป็ นของผูใ้ ห้สทิ ธิและผู
์ ม้ อี านาจเท่านัน้
นอกเสียจากจะมีการมอบสิทธิให้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ไม่มกี ารมอบลิขสิทธิหรื
์ อความคุม้ กันใด ๆ
ให้แก่บริการ หรือซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ได้สง่ มอบให้โดยผูใ้ ห้สทิ ธิภายใต้
์
ขอ้ ตกลงฉบับนี้
ไม่มกี ารมอบลิขสิทธิหรื
์ อสิทธิบตั รใด ๆ ของผูใ้ ห้สทิ ธิ ์ ในข้อตกลงฉบับนี้
สิทธิทุกประการและลิขสิทธิที์ ไ่ ม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ เป็ นของผูใ้ ห้สทิ ธิ ์ และ/หรือ
ผูม้ อี านาจ

15. ผู้ใช้ปลายทางรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา

บริการและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องถือเป็ น "ผลิตภัณฑ์" ตามคานิยามในข้อ 48 C.F.R. §2.101 รวมถึง
"ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์" และ "เอกสารผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์"
โดยคาดังกล่าวใช้ในข้อ 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202 ตามความเหมาะสม

โดยอ้างจากข้อ 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202-1 ผ่านทาง 227.7202-4,
ตามความเหมาะสม, ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
และเอกสารผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้รบั การจดลิขสิทธิแก่
์ ผใู้ ช้ปลายทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
(a) ในฐานะ ผลิตภัณฑ์ และ (b) สิทธิต่าง ๆ
มอบให้กบั ผูใ้ ช้ปลายทางตามข้อตกลงและกาหนดในเอกสารฉบับนี้
สิทธิทไ่ี ม่ได้ตพี มิ พ์ยงั คงสงวนไว้ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา

16. นโยบายเครื่องหมายการค้า
โนเกีย เป็ นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษทั โนเกียคอร์เปอเรชัน ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษทั อื่น ๆ
ทีพ่ ดู ถึงบนเว็บไซต์ บนแอปพลิเคชันลิขสิทธิ ์ และ/หรือบนส่วนใดของอุปกรณ์
เป็ นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของนัน้ ๆ
การเข้าถึงของคุณไปยังเว็บไซต์และ/หรือการใช้แอปพลิเคชันลิขสิทธิ ์ และ/หรือส่วนใดของอุปกรณ์
จะไม่ถอื เป็ นการให้สทิ ธิ ์ ทัง้ โดยนัยหรือโดยเลินเล่อ ในการใช้เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ
ทีป่ รากฏบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันลิขสิทธิ ์ และ/หรือส่วนใดของอุปกรณ์
โดยปราศจากความยินยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูใ้ ห้สทิ ธิหรื
์ อ เจ้าของสิทธิบุ์ คคลทีส่ ามใด ๆ
โดยไม่จากัดหลักการทัวไปของสิ
่
ง่ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น คุณไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายใด ๆ
เป็ นไฮเพอร์ลง้ิ ค์ไปยังเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อ่นื ใดของผูใ้ ห้สทิ ธิ ์

17. โมฆะบางส่วน

หากข้อกาหนด ข้อตกลงหรือข้อกาหนดในๆ ของสัญญาฉบับนี้หรือแอปพลิเคชัน
ของฝ่ ายใดหรือในสถานการณ์ใด ส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็ นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้
ข้อความส่วนทีเ่ หลือของสัญญาฉบับนี้หรือแอปพลิเคชันของข้อกาหนด
ข้อตกลงหรือข้อกาหนดดังกล่าวของฝ่ ายใดหรือสถานการณ์ใดนอกเหนือจากส่วนทีเ่ ป็ นโมฆะ
จะไม่ได้รบั ผลกระทบ และหัวข้อ ข้อกาหนด
ข้อตกลงหรือข้อกาหนดของสัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้สงู สุดได้ตามทีก่ ฎหมายกาหนด

18. การเลือกใช้กฎหมาย

ให้ใช้กฎหมายแห่งรัฐนิวยอร์ค ไม่รวมถึงข้อพิพาททางกฎหมาย
เพือ่ ตีความการให้สทิ ธิการใช้
์
ฉบับนี้และการใช้งานบริการของคุณ รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะโครงสร้าง
การตีความ การดาเนินการ และการบังคับใช้
นอกจากคุณใช้บริการนอกเหนืออาณาเขตอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้
ให้ใช้กฎหมายฝรังเศสเพื
่
อ่ ตีความเมื่อมีกรณีพพิ าททีเ่ กี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้
การใช้งานบริการของคุณอาจขึน้ อยู่กบั กฎหมายท้องถิน่ รัฐ ประเทศหรือนานาชาติ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการซือ้ ขายระหว่างประเทศ (CISG) ไม่มผี ลบังคับใช้ต่อสัญญาฉบับนี้
กรณีพพิ าทระหว่างคู่กรณีจะยุตดิ ว้ ยข้อบังคับสานักงานศาลยุตธิ รรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
หอการค้านานาชาติโดยผูพ้ พิ ากษา 3 ท่านทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ในกรณีทอ่ี ยู่ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐนิวยอร์ค การพิพากษาจะต้องกระทาในนิวยอร์คเท่านัน้
ในกรณีทอ่ี ยู่ภายใต้กฎหมายฝรังเศส
่ ให้ดาเนินการพิพากษาทีเ่ จเนวา สวิตเซอร์แลนด์
การใช้อนุญาโตตุลาการภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้จะส่งผลต่อบุคคล โดยไม่อนุญาตให้มกี ารฟ้ องร้องเป็ นกลุ่ม
คุณรับทราบและยินยอมข้อความดังกล่าวโดยการร่วมทาสัญญาฉบับนี้
ทัง้ คุณและผูใ้ ห้สทิ ธิได้
์ รบั การละเว้นจากการฟ้ องร้องแบบกลุ่มหรือการตัดสินคดีโดยคณะลูกขุน
อย่างไรก็ตาม
ผูใ้ ห้สทิ ธิมี์ สทิ ธิที์ จ่ ะยื่นฟ้ องคดีในศาลแห่งขอบเขตอานาจศาลทีเ่ หมาะสมเพือ่ ขอมาตรการคุม้ ครองชัวครา
่
วหรือการคุม้ ครองในลักษณะเดียวกันในระหว่างรอคาตัดสินจากผูอ้ นุญาโตตุลาการ

19. ข้อตกลงที่กาหนดหน้ าที่ที่เหมือนกันทัง้ สองฝ่ าย
สัญญานี้เป็ นข้อตกลงร่วมกันทัง้ สองฝ่ ายระหว่างผูใ้ ห้สทิ ธิและคุ
์ ณในการให้สทิ ธิการใช้
์
บริการ และเป็ นย
กเลิกเพิกถอนการเป็ นตัวแทน การเจรจา ข้อตกลง สัญญาผูใ้ ช้ การสือ่ สาร
หรือการโฆษณาอื่นใดทีอ่ าจกระทาขึน้ ก่อนหน้านี้อนั เกีย่ วข้องกับบริการ

จบข้อกาหนดการให้บริการ

