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1 ขอบเขตและการเปดิเผยขอ้มูล 

1.1 การใช้ FRONIUS Central User Management อยู่ภายใต้ข้อก าหนดการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น 

1.2 เมื่อยอมรับข้อเสนอหรือใช้ซอฟต์แวร์นี้ แสดงว่าผู้ใช้ยอมรับข้อก าหนดการใช้งานฉบับนี้ที่มีผลบังคับใช้ในขณะใช้งาน 

1.3 สามารถดูข้อก าหนดการใช้งานที่เว็บไซต์ www.fronius.com ได้ตลอดเวลาและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ PDF 

สามารถดูเอกสารอ้างอิงที่ชัดเจน / ลิงก์ของข้อก าหนดการใช้งานปจจจุบันได้ที่หน้าหลักของแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของเรา 

1.4 บริษัทของเราคือ FRONIUS International GmbH ตั้งอยู่ที่ Froniusstrasse 1, 4643 Pettenbach 

ประเทศออสเตรีย จดทะเบียนในรัฐสตีเรีย ภายใต้ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 149888z โทรศัพท์ +43 7242 241-0 แฟกซ์ 

+43 7242 241-3940 อีเมล contact@fronius.com เว็บไซต์ www.fronius.com ส านักงานที่จดทะเบียน: Pettenbach 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร: ATU52614407 สมาชิกกลุ่ม: หอการค้าเศรษฐกิจประจ ารัฐอัปเปอร์ออสเตรีย 

วัตถุประสงค์ของบริษัท: การผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ของหน่วยธุรกิจการเชื่อมที่สมบูรณ์แบบ (Perfect Welding) 

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และการประจุแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์แบบ (Perfect Charging) 

กฎระเบียบเฉพาะที่มีผลบังคับใช้กับเรา: พระราชบัญญัติการค้า การพาณิชย์และอุตสาหกรรมฉบับปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 

1994) [Gewerbeordnung] ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ www.ris.bka.gv.at 

หน่วยงานก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [E-Commerce-Gesetz - ECG]: หน่วยงานบริหารของเขต 

Kirchdorf an der Krems 

 

2 การใชง้าน FRONIUS CENTRAL USER MANAGEMENT 

2.1 FRONIUS Central User Management 

เป็นชื่อซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการส่วนกลางของผู้ใช้ระบบเชื่อมและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของฟรอนิอูส 

โดยใช้ในระบบการเชื่อมที่ก าหนดที่ผลิตโดยบริษัทฟรอนิอูสและเป็นซอฟต์แวร์ที่ท างานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดต้ังบนระบบของลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์ได้รับการติดต้ังและใช้งานในสภาพแวดล้อมบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้าที่

เกี่ยวข้อง จะมีการแจ้งข้อก าหนดของระบบโดยละเอียดที่ใช้กับระบบลูกค้าพร้อมกับข้อเสนอของ Central User Management 

ในแต่ละครั้งที่บริษัทฟรอนิอูสน าเสนอและถือเป็นข้อก าหนดเบื้องต้นส าหรับการติดต้ังที่เป็นผลส าเร็จ 

2.2 FRONIUS Central User Management ใช้ส าหรับการจัดการส่วนกลางของผู้ใช้ คีย์การ์ด/รหัสผ่าน 

และบทบาทและสิทธิ์ส าหรับระบบเชื่อมและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของฟรอนิอูส โดยสามารถท างานต่าง ๆ เช่น การสร้าง 

การมอบหมาย การบล็อก การลบ การดัดแปลงและการจ าหน่ายจ่ายแจกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

http://www.fronius.com/
mailto:contact@fronius.com
http://www.fronius.com/
http://www.ris.bka.gv.at/
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2.3 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานฟจงก์ชันของ FRONIUS Central User Management ผ่านเบราว์เซอร์ 

ขอแนะน ำใหใ้ชเ้บรำวเ์ซอรเ์วอรช์นัลำ่สดุ เพือ่กำรแสดงผลทีด่ทีีส่ดุและกำรท ำงำนอยำ่งเต็มรปูแบบ 

เวอรช์นัทีใ่หมก่วำ่อำจไมไ่ดร้องรับเบรำวเ์ซอรเ์วอรช์นัเกำ่ทีไ่มต่รงตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยในปัจจุบันอกีตอ่ไป 

2.4 พนักงานของบริษัทฟรอนิอูสหรือพนักงานของหุ้นส่วนจะท าการจัดส่งซอฟต์แวร์ให้เมื่อพวกเขาเข้าพบที่ไซต์งาน 

โดยพวกเขาจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนหรือท าการติดต้ังและทดสอบระบบการใช้งานที่ไซต์งาน 

3 ความพรอ้มใชง้านของ FRONIUS CENTRAL USER MANAGEMENT 

FRONIUS Central User Management จะพร้อมใช้งานส าหรับผลิตภัณฑ/์โซลูชันของฟรอนิอูสดังต่อไปนี้: 

/ TPS/i 

/ TT/i 

/ MW/i 

/ WeldCube Premium 
 

4 ขอ้ก าหนดส าหรบัการใชง้านของ FRONIUS CENTRAL USER MANAGEMENT 

4.1 เพื่อให้สามารถใช้งาน FRONIUS Central User Management ได้อย่างเหมาะสม 

ระบบเชื่อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องได้รับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถาวร  

4.2 บริษัทฟรอนิอูสจะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้ในการใช้งาน 

FRONIUS Central User Management 

4.3 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการการอนูญาตให้ใช้สิทธิ์และเพื่อให้การปฏิบัติงานปราศจากข้อผิดพลาด รวมทั้งการอัปเดตออนไลน์ 

จ าเป็นต้องท าการเชื่อมต่อออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์อัปเดตของฟรอนิอูส 

และระบบการจัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบถาวรหรืออย่างน้อยเป็นครั้งคราว 

4.4 การด าเนินการในส่วนของลูกค้า: 

/ ในระหว่างขั้นตอนการติดต้ัง/การทดสอบการใช้งานของระบบ 

ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องส าหรับลกูค้าจะต้องพร้อมให้เจ้าหน้าที่เทคนิคของฟรอนิอูสติดต่อได้ตลอดเวลา 

/ ลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเบือ้งต้นของระบบที่จ าเป็นส าหรบั Central User Management 

ที่แจ้งมากับข้อเสนอและต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่อธิบายไว้ในนัน้กอ่นการติดต้ัง/การทดสอบการใช้งานของระบบ 

/ ระบบเชื่อมทั้งหมดจะต้องได้รับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายก่อนการทดสอบการใช้งานของระบบ 
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4.5 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุน ขอแนะน าให้ท าการเชื่อมต่อ VPN กับซอฟต์แวร์ 

FRONIUS Central User Management ของลูกค้า หากไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ 

เราจะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดจากทางลูกค้าตามที่เกิดขึ้นจริงในการให้บริการสนับสนุน 

ทั้งนี้บริษัทฟรอนิอูสจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้เจ้าหน้าที่เทคนิครายใดเดินทางไปยังสถานที่ของลูกค้า 

4.6 กำรสนับสนุนระยะไกลเกีย่วกับโซลชูนัดจิทิัล (กำรเขำ้ถงึระยะไกล)  

/ เพือ่ลดคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง หำกมคีวำมเป็นไปไดแ้ละ/หรอืมคีวำมเหมำะสมทีจ่ะด ำเนนิกำรจัดกำรกับปัญหำในลักษณะนี้ 

เรำสำมำรถใหบ้รกิำรสนับสนุนส ำหรับ FRONIUS กำรจัดกำรผูใ้ชส้ว่นกลำงจำกระยะไกลได ้

(โดยเจำ้หนำ้ทีเ่ทคนคิของฟรอนอิสูจะเป็นผูตั้ดสนิใจ) 

/ กำรเขำ้ถงึโซลชูนัซอฟตแ์วรท์ีไ่ดรั้บผลกระทบทีส่ถำนปฏบัิตงิำนของลกูคำ้ผำ่น VPN 

หรอืกำรแบง่ปันหนำ้จอทีม่หีรอืไม่มกีำรควบคมุระยะไกล (TeamViewer, Skype) 

เป็นสิง่ทีจ่ ำเป็นอยำ่งยิง่และตอ้งไดรั้บกำรรับรองจำกลกูคำ้ 

/ ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนกำรสนับสนุนระยะไกลเกีย่วกับโซลชูนัดจิทิัล (กำรเขำ้ถงึระยะไกล) 

ทีย่ำวนำนขึน้และ/หรอืตำมก ำหนดเวลำ จะตอ้งท ำกำรนัดหมำยลว่งหนำ้กับเจำ้ทีเ่ทคนคิผูร้ับผดิชอบในกำรด ำเนนิงำน 

/ โดยจะคดิคำ่ใชจ้่ำยกำรด ำเนนิงำนในกำรสนับสนุนระยะไกลเกีย่วกับโซลชูนัดจิทิัล (กำรเขำ้ถงึระยะไกล) 

เป็นรำยชัว่โมงตำมงำนทีท่ ำจรงิ 

ซึง่จะน ำรำคำปัจจุบันตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรรำคำของฟรอนอิสูในชว่งเวลำของกำรด ำเนนิงำนมำใช ้

อัตรำคำ่ด ำเนนิงำนรำยชั่วโมงไมค่รอบคลมุถงึควำมพรอ้มใชง้ำนตำมค ำมั่นสัญญำใด ๆ 

และ/หรอืเวลำตอบสนองหรอืควำมเร็วในกำรตอบสนองทีก่ ำหนดไว ้

/ ฟรอนอิสูไมร่ับประกันวำ่กำรสนับสนุนระยะไกลเกีย่วกับโซลชูนัดจิทิัล (กำรเขำ้ถงึระยะไกล) 

จะเขำ้มำแทนทีก่ำรเขำ้ด ำเนนิกำรในสถำนทีป่ฏบัิตงิำน 

ซึง่อำจยังมคีวำมจ ำเป็นส ำหรับปัญหำบำงอย่ำงและ/หรอืนอกเหนอืจำกกำรสนับสนุนระยะไกล (กำรเขำ้ถงึระยะไกล) 

ลกูคำ้ตอ้งช ำระคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิใด ๆ  

5 การอปัเดตส าหรบั FRONIUS CENTRAL USER MANAGEMENT 

5.1 จะมีการอัปเดต FRONIUS Central User Management เป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มี: 

/ ฟจงก์ชันการท างานเพิ่มเติม 

/ ฟจงก์ชันของซอฟต์แวร์พื้นฐานใหม่ 

/ การแก้ไขข้อผิดพลาด  

ภายใต้ข้อ 6.3 ผู้ใช้เห็นชอบต่อการอัปเดตทุกรูปแบบโดยชัดแจ้งโดยไม่มีข้อสัญญาแยกจากกัน 

5.2 เพื่อให้การอัปเดตออนไลน์ปราศจากข้อผิดพลาด 

จ าเป็นต้องท าการเชื่อมต่อออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์อัปเดตและระบบการจัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของฟรอนิอูสแบบถาวรหรืออ

ย่างน้อยเป็นครั้งคราว 

 



 

5 

 

6 รปูแบบคา่ธรรมเนยีม 

6.1 ซอฟต์แวร์ FRONIUS Central User Management 

มีให้บริการแก่ผู้ใช้ในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์และได้รับโอนเพื่อการใช้งาน (ได้รับอนุญาต) และไม่ให้ใช้เพื่อการค้าขาย 

ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน FRONIUS Central User Management แต่เพียงผู้เดียว 

โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปให้บุคคลอ่ืนได้ตามข้อก าหนดการใช้งานเหล่านี้ สิทธิ์อ่ืน ๆ ของ FRONIUS Central User 

Management สงวนไว้ส าหรับผู้ให้สิทธิ์เท่านั้น 

6.2 ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ Central User Management 

ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ FRONIUS Central User Management 

ให้ขอบเขตซอฟต์แวร์พื้นฐานส าหรับการจัดการส่วนกลางของผู้ใช้และบทบาทส าหรับระบบเชื่อม TPS/i และ/หรือการติดต้ัง 

WeldCube Premium เพื่อติดต้ังส าหรับใช้งานบนอุปกรณ์ (ทางกายภาพหรือเสมือน) 

รวมทั้งสิทธิ์การใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์ที่เกี่ยวข้องจ านวน 20 สิทธิ์  

6.3 ค่าธรรมเนียมรายปีคงที่ (การเช่าใช้ซอฟต์แวร์) ส าหรับการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการอัปเดตใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ Central User Management 

จะครอบคลุมอยู่ในค่าธรรมเนียมรายปีคงที่ส าหรับการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ 

การเช่าใช้ซอฟต์แวร์จะให้สิทธิ์สมาชิกในการใช้ Web API ของ Central User Management ด้วย 

หากไม่มีการช าระค่าธรรมเนียมรายปีคงที่ จะไม่มีการอัปเดตตามรายการที่ระบุไว้และไม่สามารถใช้ API ได้ 

ค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติโดยบริษัทฟรอนิอูส เว้นแต่ลูกค้าแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 6 

สัปดาห์ก่อนวันที่เรียกเก็บเงิน 

จะสำมำรถสมัครสมำชกิซอฟตแ์วรร์ำยปีไดใ้นทอ้งถิน่เทำ่นัน้ 

6.4 สิทธิ์การใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์เพิ่มเติม 

หากมีระบบเชื่อมมากกว่า 20 ระบบ ต้องมีสิทธิ์การใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์เพิ่มเติม นอกเหนือจากใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของ 

Central User Management และจะต้องติดต้ังสิทธิ์การใช้งานหนึ่ง (1) สิทธิ์ส าหรับระบบเชื่อมที่จะเชื่อมต่อกับ FRONIUS 

Central User Management แต่ละระบบที่เพิ่มเติม 

โดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับสิทธิ์การใช้งานการเข้าถึงไคลเอ็นต์แต่ละสิทธิ์เพียงครั้งเดียว 

6.5 บรกิำรและบรกิำรสนับสนุน 

ฟรอนอิสูใหบ้รกิำรและกำรสนับสนุนเพิม่เตมิส ำหรับกำรทดสอบกำรท ำงำนทัง้ระบบ 

กำรสนับสนุนดำ้นกำรฝึกอบรมและบรกิำรหลังกำรขำย 

6.6 อำจใชร้ปูแบบสทิธิใ์ชง้ำนอืน่ ๆ และตัวแปรในกำรเรยีกเก็บเงนิได ้
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7 ขอ้จ ากดั 

7.1 ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์เพิ่มเติมใด ๆ ของบริษัทฟรอนิอูส โดยเฉพาะในการ  

7.1.1 ใช้อุปกรณ ์คุณลักษณะพิเศษ คุณสมบัติ ฟจงก์ชัน และลักษณะของ FRONIUS Central User Management 

ในทางอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดการใช้งานเหลา่นี้ 

7.1.2 เผยแพร ่ท าซ้ า โคลน คัดลอกหรือท าซ้ าในรูปแบบอ่ืน ๆ ให้เช่า เช่า ให้ยืม หรือถ่ายโอนในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือส่งผ่าน 

FRONIUS Central User Management ยกเว้นการได้รบัอนุญาตให้มีการท าส าเนาส ารอง 

7.1.3 ด าเนินการ จัดการหรือยอมให้มีการละเว้นข้อจ ากัดทางเทคนิคหรือข้อจ ากัดของ FRONIUS Central User 

Management 

7.1.4 พยายาม จัดเรียงหรือยอมให้มกีารแปลงรหัส การแกร้หัสหรือการใชง้านซอร์สโค้ดของ FRONIUS Central User 

Management อ่ืน ๆ โดยไมไ่ด้รบัอนุญาต ซึ่งอยู่นอกเหนือจากข้อยกเว้นทีไ่ด้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

7.1.5 ด าเนินการสร้าง FRONIUS Central User Management ใหม่ใด ๆ (วิศวกรรมย้อนกลับ) 

7.1.6 ใช้แอปพลิเคชัน คุณลกัษณะ ฟจงก์ชันคุณสมบัติและลกัษณะของ FRONIUS Central User Management 

บนอินเทอร์เน็ต เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูล 

บัญชีลกูค้าหรือเครือข่ายของลูกคา้โดยไม่ไดร้ับอนุญาตหรือใช้ในลกัษณะที่ไมเ่หมาะสมอ่ืน ๆ หรือ 

7.1.7 ใช ้FRONIUS Central User Management 

ในลักษณะอ่ืนใดนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อก าหนดการใช้งานเหล่านี้ 

8 ความเปน็สว่นตวัของขอ้มลู 

สามารถดูค าชี้แจงสิทธิ์ความเปน็ส่วนตัวของข้อมูลที่เว็บไซต์ http://www.fronius.com 

ได้ตลอดเวลาและสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ PDF 

ค าชี้แจงสิทธิค์วามเป็นส่วนตัวของข้อมูลเปน็ส่วนหนึ่งของข้อก าหนดการใช้งานเหล่านี้ 

ด้วยการก าหนดค่าและการใช ้FRONIUS Central User Management ที่เหมาะสม 

ในบางกรณีผู้ใช้จะสามารถสรปุผลการด าเนินการของผู้ใช้ FRONIUS Central User Management 

แต่ละรายและสรปุผลการด าเนินการของผู้ใช้แต่ละรายจากแหล่งพลังงานได้ ตามบริบทนี้และตามบริบทของการใช้ FRONIUS Central 

User Management โดยทั่วไป ลูกค้าเป็นผูร้ับผิดชอบต่อการปฏิบัติตาม GDPR และกฎหมายและค าส่ังอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลแตเ่พียงผู้เดียว 

http://www.fronius.com/
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รูปแบบการใช้งานของ FRONIUS Central User Management จะได้รับการบันทึกและประเมนิในรปูแบบที่ไมร่ะบุตัวตน 

ในบางกรณีจะไดร้ับความช่วยเหลอืจากซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการบคุคลที่สาม 

ลูกค้าไดใ้ห้ความยินยอมเกี่ยวกบัเรื่องนี้โดยการยอมรับเง่ือนไขการใช้งานเกี่ยวกับการติดต้ังและผ่านการท างานของแหล่งพลังงานและซ

อฟต์แวร์  

ฟรอนอิสูมหีนำ้ทีเ่ก็บรักษำควำมลับของควำมรูท้ัง้หมดเกีย่วกับควำมลับทำงกำรคำ้ของลกูคำ้ทีไ่ดรั้บภำยในขอบเขตของควำมสัมพันธต์ำ

มสัญญำนีแ้ละ/หรอืระหวำ่งกำรใหบ้รกิำรในสถำนทีป่ฏบัิตงิำนหรอืผำ่นกำรเขำ้ถงึระยะไกล 

 

 

9 ค าสงวนสทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วร ์FRONIUS CENTRAL USER MANAGEMENT รุน่เบตา้ 

9.1 ซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เวอร์ชันที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

ซอฟต์แวร์รุ่นเบต้ายังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบและการพัฒนาและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้าย 

ดังนั้นอาจมีข้อผิดพลาดมากมายและ / หรือร้ายแรงได้ 

9.2 เราจะจัดหาซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าให้กับคุณ (ในฐานะผู้ใช้ ลูกค้าหรืออ่ืน ๆ) ตามค าขอด่วนของคุณเท่านั้น 

9.3 หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเบต้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประเภทนี้ 

คุณต้องติดต่อบริษัทฟรอนิอูสก่อนใช้งานครั้งแรก มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

การดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม คุณยืนยันว่าคุณตระหนักดีถึงความเสี่ยง 

(ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา) และคุณยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ในขณะเดียวกัน คุณได้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่า 

ค าสงวนสทิธิก์ารใชง้านซอฟต์แวรร์ุน่เบต้า นี้และ ขอ้ก าหนดของการจัดส่งและการช าระเงนิทั่วไป ของเรา 

ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.fronius.com เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างคุณและบริษัทฟรอนิอูส 

9.4 เราให้คุณใช้งานซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าตามรูปแบบปจจจุบันร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรอนิอูสเท่านั้น 

เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง 

คุณไม่อาจอนุมานสิทธิ์หรืออ้างว่าบริษัทฟรอนิอูสมีภาระผูกพันใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฟรอนิอูสไม่มีภาระผูกพันในการพัฒนาเพิ่มเติม (อัปเดต เป็นต้น) 

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดหรือการแก้ไขซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าหรือเพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ (เบต้า) เพิ่มเติม 

  

http://www.fronius.com/
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9.5 บริษัทฟรอนิอูสขอยกเว้นความรับผิด 

การรับประกันหรือการรับรองอย่างชัดแจ้งของซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าที่จัดให้ใช้งานในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม 

เราจะยอมรับความรับผิดอย่างไม่จ ากัดส าหรับความเสียหายทุกประเภทที่คุณสามารถพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้ท าให้เกิดความเสียหายโ

ดยรู้เท่าทันและโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ความรับผิดของเราในกรณีดังกล่าวจ ากัดไว้ที่มูลค่าการสั่งซื้ออุปกรณ์ของบริษัทฟรอนิอูสทั้งหมดที่ใช้งานกับซอฟต์แวร์รุ่นเบต้า 

ในกรณีที่มีความประมาทเลินเล่อเพียงเล็กน้อย 

เราจะต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลภายในกรอบของข้อก าหนดตามที่กฎหมายบังคับเท่านั้น ความรับผิดสิ้นสุดลง 6 

เดือนหลังจากที่คุณได้ตระหนักถึงความเสียหายและบุคคลที่เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น 

9.6 การยกเว้นความรับผิดยังครอบคลุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการสูญเสียผลก าไร ความเสียหายทางอ้อม การหยุดชะงักทางธุรกิจ 

การสูญเสียดอกเบี้ย การขาดเงินออม การสูญหายของสารสนเทศ ข้อมูล โปรแกรมและการกู้คืน 

ผลเสียเนื่องจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (ไวรัส เป็นต้น) ความเสียหายที่สืบเนื่องมาและการสูญเสียทางการเงินใด ๆ ก็ตาม 

รวมถึงผลเสียหรือความเสียหายอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าโดยผู้ใช้เองหรือบุคคลที่สาม 

คุณไม่สามารถยืนยันการอ้างสิทธิ์ใด ๆ กับเรา 

แม้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้กับซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหรือหากทางบริษัทฟรอนิอูสได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้

าถึงผลเสียหรือความเสียหายที่อาจเป็นไปได้ 

9.7 หากคุณไม่ใช่บุคคลที่ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเบต้า คุณต้องจัดส่งและให้ข้อมูลหรือเอกสารนี้แก่ผู้ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าอย่างถูกต้อง 

10 ค าสงวนสทิธิท์ัว่ไปและการอา้งถงึทรพัยส์นิทางปจญญา 

10.1 ข้อมูลที่ให้ไว้ในซอฟต์แวร์ของเราได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนและได้รับการอัปเดตเป็นประจ า อย่างไรก็ตาม 

เราไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดใด ๆ ต่อความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดได้ตลอดเวลา 

10.2 เราจะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ส าหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่ได้รับการอ้างถึงไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวอาจได้รับการแก้ไข เพิ่ม หรือลบได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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10.3 สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปจญญาทั้งหมด เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการออกแบบ 

สิทธิบัตรและสิทธิ์ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ รวมทั้งความรู้และทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีผู้ใดถือครองกรรมสิทธิ์ 

การพัฒนาด้านการพาณิชย์ ความลับทางการค้าและสิ่งที่คล้ายคลึงกันจะเป็นสิทธิ์เฉพาะของเราหรือผู้ที่ให้สิทธิ์เท่านั้น 

โดยไม่ค านึงว่าจะเปิดเผยให้กับผู้ใช้เมื่อใด 

ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะวัตถุประสงค์ของตนเองภายในขอบเขตของจ านวนสิทธิ์ที่ได้รับ 

ภายใต้สัญญาฉบับปจจจุบัน ผู้ใช้เพียงได้รับสิทธิ์การอนุญาตในการใช้งานเท่านั้น 

ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการจ าหน่ายจ่ายแจกภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ [Urheberrechtsgesetz]  

10.4 ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ท าส าเนาคู่มือการใช้งาน เนื้อหาที่เข้าถึงได้ (โดยเฉพาะข้อความและรูปภาพ เป็นต้น) ไม่สามารถคัดลอก 

จ าหน่ายจ่ายแจก เชื่อมโยงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา 

แม้เพียงบางส่วนหรือในรูปแบบที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 

10.5 บริษัทฟรอนิอูสจะไม่รับประกันว่าโซลูชันซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จะตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือปราศจากข้อผิดพลาดและท า

งานโดยไม่หยุดชะงัก ลูกค้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพที่่น่าพอใจ ประสิทธิภาพและความถูกต้องของซอฟต์แวร์ 

10.6 บริษัทฟรอนิอูสจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์อย่างไม่เหมาะสม 

ปจญหาด้านประสิทธิภาพการท างานที่เกิดจากการบูรณาการเข้ากับระบบ โปรแกรม แอปพลิเคชันหรือฐานข้อมูลอ่ืน ๆ 

หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ อุบัติเหตุ 

ความประมาทเลินเล่อหรือสาเหตุอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการใช้งานปกติจะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า 

10.7 ขอ้ตอ่ไปนีจ้ะบังคับใชเ้มือ่ใชบ้รกิำรกำรสนับสนุนระยะไกลเกีย่วกับโซลชูนัดจิทิัล (กำรเขำ้ถงึระยะไกล): 

/ ลกูคำ้จะตอ้งดแูลระบบดว้ยตัวเอง 

โดยตอ้งแน่ใจวำ่มกีำรด ำเนนิกำรส ำรองขอ้มลูปัจจุบันในรปูแบบทีเ่หมำะสมกอ่นทีจ่ะเริม่ใหบ้รกิำรระยะไกล 

/ ลกูคำ้มหีนำ้ทีใ่นกำรใชม้ำตรกำรป้องกันทีเ่หมำะสมตำมเทคนคิทันสมัยในปัจจุบัน 

เพือ่ป้องกันกำรสญูเสยีขอ้มลูจำกไวรัสคอมพวิเตอรห์รอืปรำกฏกำรณ์ทีค่ลำ้ยกัน ซึง่อำจท ำใหไ้มส่ำมำรถใชง้ำนขอ้มลูได ้

/ ลกูคำ้จะตอ้งสั่งใหพ้นักงำนทีไ่ดรั้บอนุญำตใหร้อ้งขอและเปิดใชง้ำนกำรเขำ้ถงึระยะไกลวำ่กำรเขำ้ถงึดังกลำ่วอำจถกูเปิดใชง้ำน

เมือ่ใด 

ฟรอนอิสูจะไมร่ับผดิชอบเกีย่วกับสถำนทีท่ีเ่ปิดใชง้ำนกำรเขำ้ถงึระยะไกลและกำรด ำเนนิกำรของพนักงำนของลกูคำ้ทีไ่มไ่ดรั้บ

อนุญำตหรอืส ำหรับควำมผดิพลำดทีล่กูคำ้ไมไ่ดร้อ้งขอบรกิำรระยะไกล ลกูคำ้ตอ้งช ำระคำ่ใชจ้่ำยใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

/ เมือ่รอ้งขอ/เปิดใชง้ำนกำรเขำ้ถงึระยะไกล 

ลกูคำ้มหีนำ้ทีต่อ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่บคุคลทีเ่ปิดใชง้ำนกำรเขำ้ถงึระยะไกลนัน้เป็นพนักงำนฟรอนอิสูทีไ่ดรั้บอนุญำตอย่ำงแ

ทจ้รงิ  

/ ในบรบิทของงำนทีจ่ะด ำเนนิกำรโดยกำรรอ้งขอและ/หรอืเปิดใชง้ำนกำรเขำ้ถงึระยะไกล 

ลกูคำ้ยนิยอมอยำ่งชดัแจง้ใหฟ้รอนอิสูเขำ้ถงึขอ้มลูของลกูคำ้และแอปพลเิคชนัซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้งตำมควำมจ ำเป็นส ำหรับง

ำน ฟรอนอิสูจะใชส้ทิธิก์ำรเขำ้ถงึทีไ่ดรั้บเฉพำะเทำ่ทีจ่ ำเป็นเทำ่นัน้ 

เพือ่ประสทิธภิำพของกำรเขำ้ถงึระยะไกลและจะด ำเนนิกำรกับขอ้มลูใด ๆ ทีไ่ดร้ับอยำ่งเป็นควำมลับ 
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/ หนา้ทีใ่นการใหค้วามรว่มมอื: เพือ่เปิดใชง้ำนกำรสนับสนุนระยะไกลทีร่ำบรืน่และมปีระสทิธภิำพ 

ลกูคำ้รับรองวำ่จะมสีว่นรว่มในกจิกรรมสนับสนุนอยำ่งกระตอืรอืรน้ 

/ ควำมรับผดิชอบของฟรอนอิสูนัน้จะจ ำกัดอยูท่ีช่ว่งเวลำตัง้แตก่ำรเขำ้ถงึขอ้มลูจนกระทั่งสิน้สดุกำรเชือ่มตอ่และจะจ ำกัดเฉพำะก

ำรกระท ำโดยเจตนำและควำมประมำทเลนิเลอ่อยำ่งรำ้ยแรง ภำระกำรพสิจูนนั์น้เป็นของลกูคำ้ 

ฟรอนอิสูจะไมย่อมรับควำมรับผดิต่อควำมประมำทเลนิเลอ่ทั่วไป กำรชดเชยตอ่ควำมสญูเสยีสบืเนือ่ง กำรสญูเสยีก ำไร 

กำรกระท ำในสว่นของตัวแทนหรอืกำรสญูเสยีอันเกดิจำกกำรเรยีกรอ้งจำกบคุคลภำยนอกตอ่ลกูคำ้ 

/ ฟรอนอิสูจะไมรั่บผดิตอ่ควำมสญูเสยีอันเนือ่งมำจำกกำรกระท ำของบคุคลภำยนอกหรอืเป็นผลมำจำกเหตสุดุวสิัย 
 

11 กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและการระงบัขอ้พพิาทหรอืเขตอ านาจศาล 

11.1 ความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างเราและผู้ใช้ที่เป็นผู้ด าเนินธุรกิจหรือผู้บริโภคได้รับการควบคุมโดยกฎหม

ายของประเทศออสเตรียและไม่รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับความขัดแย้งของกฎหมายและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาส า

หรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ 

11.2 ในกรณีของการท าธุรกรรมกับผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภค ศาลที่อยู่ในภูมิล าเนา 

ถิ่นที่อยู่เป็นประจ าหรือสถานที่จ้างงานของผู้บริโภคจะมีเขตอ านาจศาลหากมีการฟ้องร้องคดีกับผู้บริโภค 

ศาลที่อยู่ในเขตส านักงานที่จดทะเบียนของบริษัทฟรอนิอูสจะมีเขตอ านาจศาลหากมีการฟ้องร้องคดีกับบริษัทฟรอนิอูส 

เขตอ านาจศาลพิเศษส าหรับผู้ใช้เชิงธุรกิจคือ เวลส์ ออสเตรีย 

 

12 การแยกขอ้สญัญาสว่นทีเ่ปน็โมฆะออกจากสว่นทีไ่มเ่ปน็โมฆะ 

12.1 หากบทบัญญัติใด ๆ ในสัญญานี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือจะกลายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ 

หลังจากสรุปสัญญา ผลที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติอ่ืน ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ 

12.2 บทบัญญัติที่เป็นโมฆะจะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ทางการค้าของสัญญา 


