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ขอ้ก ำหนดใบอนุญำตผูใ้ชผ้ลติภณัฑเ์กีย่วกบัยำนยนต ์ 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขตอ่ไปนีม้ผีลบงัคบัตอ่การใชบ้รกิารใดๆ ของคณุ ซึง่น าเสนอโดย TomTom ( “บรกิำรของ TomTom”) 

บรกิารดงักลา่วจะถอืวา่น าเสนอโดย TomTom Global Content BV คณุไมค่วรใชบ้รกิารของ TomTom หากคณุไมย่อมรับในรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้  

 

1. กำรออกใบอนุญำต: บรกิารของ TomTom ทีน่ าเสนอใหก้บัคณุในแบบทีไ่มใ่ชเ่ฉพาะส าหรับรายบคุคล โดยคณุจะใชบ้รกิารของ TomTom 

ไดเ้ฉพาะกบัการใชง้านสว่นตวัของคณุ และใชร้ว่มกบัเฉพาะอปุกรณ์ฮารด์แวรท์ีต่ดิตัง้ในยานยนตข์องคณุเทา่นัน้ 

การออกใบอนญุาตไมส่ามารถโอนตอ่ไปยังบคุคลอืน่ได ้ หากมซีอฟตแ์วรใ์ดๆ ทีน่ าเสนอเป็นสว่นประกอบของบรกิารของ TomTom 

คณุจะมสีทิธใิชไ้ดใ้นรปูแบบไบนารขีองซอฟตแ์วรด์งักลา่วเทา่นัน้ และไมม่สีทิธใินการไดร้ับซอรส์โคด้แตอ่ยา่งใด หากมกีารอปัเกรด 

จะมกีารน าเสนอ หรอืแสดงใหค้ณุเห็นถงึการอปัเดต หรอืการใชเ้ป็นสว่นประกอบของบรกิารของ TomTom การใชง้านภายหลงัการอปัเกรด 

อปัเดต หรอืใชเ้ป็นสว่นประกอบนั้น่จะอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงกอ่นหนา้นี ้ ยกเวน้จะมขีอ้ตกลงอืน่ๆ เกีย่วกบัการอปัเกรด อปัเดต 

หรอืใชส้ว่นประกอบดงักลา่ว ในกรณีทีเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงดงักลา่ว บรรดาสทิธอิืน่ใดทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นอนุประโยคนี ้

ใหถ้อืวา่เป็นการสงวนสทิธิข์อง TomTom   

 

2. ควำมปลอดภยั: บรกิารของ TomTom จัดท าขึน้โดยมเีจตนาเพือ่น ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลู และการดกูารบรกิารตา่งๆ 

ทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางของคณุเทา่นัน้ และมมิไีวเ้พือ่น ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภัย 

และไมส่ามารถแจง้เตอืนคณุเกีย่วกบัอนัตรายและสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายทัง้หมดบนถนนทีค่ณุก าลงัขบัขีไ่ด ้ ดงันัน้ 

การขบัขีอ่ยา่งระมดัระวงัและอยา่งปลอดภัยจงึเป็นหนา้ทีข่องคณุ (ใชค้วามระมดัระวงัและมสีมาธบินถนน) 

รวมทัง้การสงัเกตกฎและระเบยีบการจราจรทัง้หมดทีม่ผีลบงัคบั ถอืเป็นความรับผดิชอบของคณุ ทีจ่ะไมใ่ชบ้รกิารของ TomTom 

ในลกัษณะทีท่ าใหเ้กดิการการขบัขีอ่ยา่งปลอดภัยของคณุ 

 

3. กำรอปัเดตและกำรเปลีย่นแปลงในบรกิำรและขอ้ตกลงเหลำ่นี:้ TomTom สงวนสทิธิใ์นการเลกิใหบ้รกิาร อปัเดต ปรับแตง่ 

และใชเ้ป็นสว่นประกอบบรกิารของ TomTom ตลอดจนการปรับแกข้อ้ตกลงเหลา่นี ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

4. ขอ้จ ำกดั: หา้มไมใ่หค้ณุใหเ้ชา่ ใหย้มื น าเสนอตอ่สาธารณะ ใชใ้นการแสดงหรอืออกอากาศหรอืจัดจ าหน่ายดว้ยวธิใีดๆ ในบรกิารของ TomTom 

นอกไปจากทีก่ฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชอ้นุญาตแลว้ คณุจะตอ้งไมแ่ละไมอ่นญุาตใหบ้คุคลใดๆ ลอกเลยีนแบบหรอืปรบัแตง่บรกิารของ TomTom 

หรอืสว่นใดๆ ในทีน่ี ้ หรอืเพือ่ยอ้นรอยวศิวกรรม แปลกลบัโปรแกรม หรอืแยกชิน้สว่นบรกิารของ TomTom 

คณุจะตอ้งไมใ่ชบ้รกิารในกจิกรรมหรอืพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผดิกฎหมาย ฉอ้โกง ไมซ่ือ่สตัย ์ไรจ้รรยาบรรณ  

 

5. ควำมเป็นเจำ้ของ: ทรัพยส์นิทางปัญญาทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ TomTom เป็นของ TomTom และ/หรอื ซพัพลายเออรข์อง 

TomTom   

 

6. กำรรบัประกนัแบบจ ำกดั: 

 

6.1. คณุรับทราบวา่ บรกิารของ TOMTOM ไมไ่ดพ้ฒันาขึน้เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการสว่นบคุคลของคณุ และดงันัน้ 

คณุมคีวามรับผดิชอบในการท าใหแ้นใ่นวา่การมอบความสะดวกสบายและคณุสมบตัขิองบรกิารของ TOMTOM 

มคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคณุ TOMTOM ไมส่ามารถรับประกนัวา่ บรกิารของ TOMTOM 

จะท างานไดโ้ดยไมม่กีารสะดดุหรอืไมม่ขีอ้ผดิพลาด คณุควรจะรับทราบในบางสว่นเกีย่วกบัความจรงิทีว่า่ 

อาจจะเกดิความผดิพลาดในการค านวณจากการใชซ้อฟตแ์วรใ์นระบบน าทาง ตวัอยา่งเชน่ 

อาจจะเป็นเพราะภาวะของสภาพแวดลอ้มในภมูภิาค และ/หรอื ขอ้มลูไมค่รบถว้น TOMTOM ไมร่ับประกนัวา่ บรกิารของ TOMTOM 

จะสามารถท างานรว่มกบัระบบ อปุกรณ ์หรอืผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ได ้(ตวัอยา่งเชน่ ซอฟตแ์วรห์รอืฮารด์แวร)์  

 

6.2. โดยไมจ่ ากดัอนุประโยค 6.1 ดา้นบน บรกิารของ TOMTOM และผลลพัธใ์ดๆ ทีเ่กดิจากบรกิารไดร้ับการพสิจูนว์า่เป็น "แบบนัน้" 

และมพีืน้ฐานความผดิพลาด และ TOMTOM ไดแ้สดงอยา่งชดัเจนวา่ไมร่ับผดิชอบในการรับประกนัอืน่ๆ 

รวมทัง้แสดงอยา่งชดัเจนหรอืเป็นนัย ซึง่รวมถงึแตไ่มไ่ดจ้ ากดัเพยีง การรับประกนัทีอ่า้งถงึในการไมล่ะเมดิ ใชใ้นเชงิพาณชิยไ์ด ้

มคีณุภาพทีน่่าพอใจ มคีวามแมน่ย า เหมาะส าหรับการใชใ้นวตัถปุระสงคเ์ฉพาะอยา่ง  

 

6.3. ขอ้ก าหนดในอนุประโยคนีไ้มม่ผีลกระทบตอ่สทิธติามกฎหมายของคณุภายใตก้ฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใช ้ ซึง่รวมถงึแตไ่มไ่ดจ้ ากดัเพยีง 

การรับประกนัตามทีก่ฎหมายก าหนด หากบางสว่นของการรับประกนัแบบจ ากดันีถ้กูตดัสนิวา่เป็นโมฆะและไมม่ผีลบงัคบั 

การรับประกบัแบบจ ากดัในสว่นทีเ่หลอืจะยังคงมผีลบงัคบัใชแ้ละผลกระทบอยา่งเต็มที ่ 

 

7. ขอ้จ ำกดัของควำมรบัผดิชอบ:  

 

7.1. ตามทีก่ฎหมายก าหนดไวส้งุสดุ ทัง้ TOMTOM และซพัพลายเออร ์ เจา้หนา้ที ่ กรรมการ หรอืพนักงานของ TOMTOM 

ตอ้งรับผดิชอบตอ่คณุหรอืตอ่บคุคลทีส่ามใดๆ ส าหรับความเสยีหาย ไมว่า่จะเป็นทางตรง พเิศษ อบุตัเิหต ุทางออ้ม หรอืผลลพัธท์ีต่ามมา 

(ซึง่รวมถงึแตไ่มไ่ดจ้ ากดัเพยีง ความเสยีหายจากการไมส่ามารถเขา้ถงึหรอืใชบ้รกิาร การสญูเสยีขอ้มลู การสญูเสยีทางธรุกจิ 

การสญูเสยีก าไร การสะดดุลงของธรุกจิ หรอืในลกัษณะเดยีวกนั) ทีเ่กดิจากหรอืเกีย่วขอ้งกบัการใช ้ การไมส่ามารถใชห้รอืเขา้ถงึ 

หรอืประสทิธภิาพของบรกิาร ถงึแมว้า่ TOMTOM จะไดร้ับค าแนะน าเกีย่วกบัความเป็นไปไดข้องความเสยีหายดงักลา่วก็ตาม 
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7.2. ตามทีก่ฎหมายก าหนดไวส้งูสดุในการไมใ่ห ้ TOMTOM ละเวน้ตอ่ความรับผดิชอบของบรษัิทตามอนุประโยค 7.1 ดา้นบน 

ความรับผดิชอบทัง้หมดของ TOMTOM ทีม่ตีอ่คณุจะอยูท่ีไ่มเ่กนิจ านวน 100.00 ดอลลารส์หรัฐ  

 

7.3. ขอ้จ ากดัในความรับผดิชอบดา้นบนภายใตอ้นุประโยคนี้ 7 จะไม:่ (I) มผีลกระทบตอ่สทิธขิองคณุภายใตก้ฎหมายใดๆ ทีย่ังมผีลบงัคบัใช;้ 

(II) ยกเวน้หรอืจ ากดัความรับผดิชอบใดๆ ทีไ่มส่ามารถยกเวน้หรอืจ ากดัไดภ้ายใตก้ฎหมายทีม่ผีลบงัคบั  

 

8. ลงิกไ์ปยงัเว็บไซตข์องบคุคลทีส่ำม: TomTom ไมร่ับผดิชอบในเนือ้หาของเว็บไซตห์รอืบรกิารของบคุคลทีส่ามแตอ่ยา่งใด การลงิกใ์ดๆ 

ไปยังเว็บไซตห์รอืบรกิารของบคุคลทีส่าม หรอืการเปลีย่นแปลงหรอือปัเดตของเว็บไซตห์รอืบรกิารของบคุคลทีส่ามทีน่ าเสนอโดยบรกิารของ 

TomTom หรอืในทางอืน่ TomTom แสดงลงิกเ์หลา่นี ้และการเขา้ถงึเว็บไซตแ์ละบรกิารของบคุคลทีส่ามตอ่คณุเพือ่ความสะดวกสบายเทา่นัน้ 

และการแสดงลงิกห์รอืเขา้ถงึไมไ่ดบ้ง่ชีถ้งึการสนับสนุนจาก TomTom หรอืบคุคลทีส่ามใดๆ ในเว็บไซตห์รอืบรกิารของบคุคลทีส่ามนัน้ๆ 

การใชล้งิกห์รอืเว็บไซตข์องบคุคลทีส่าม และพฤตกิรรมในการใชเ้ว็บไซต ์ และลงิกข์องบคุคลทีส่ามของคณุถอืเป็นความรับผดิชอบของคณุ 

และถอืเป็นความเสีย่งของคณุ โดยทีค่ณุจะตอ้งไมใ่ชเ้ว็บไซต ์และลิง้กเ์หลา่นัน้ในทางทีผ่ดิกฎหมาย หรอืฉอ้ฉล 

 

9. กำรยกเลกิในอบญุำตและกำรบงัคบัใชโ้ดยตรง: TomTom อาจจะยกเลกิใบอนุญาต EULA 

นีใ้นทนัทหีากคณุไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงือ่นไขใดๆ ของใบอนุญาต โดยทีไ่มม่ผีลกระทบตอ่สทิธอิืน่ๆ ขอ้ก าหนดในสญัญานี ้

ซึง่มคีวามตัง้ใจใหม้ผีลบงัคบัใชภ้ายหลงัจากการยกเลกิสญัญาไปแลว้ จะยังคงมผีลบงัคบัใชห้ลงัจากทีไ่ดท้ าการยกเลกิ EULA นีไ้ปแลว้ 

นอกจากนี ้คณุยอมรับวา่ TomTom สามารถบงัคบัใชข้อ้ก าหนดเหลา่นีก้บัคณุได ้

 


