
 
 

สญัญาอนญุาตใหใ้ชส้ทิธิส์ าหรบั FRONIUS WELDCUBE 

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตเ่ดอืนกนัยายน พ.ศ . 2560 

1. ขอบเขตและการเปิดเผยขอ้มูล 

1.1. การใช ้FRONIUS WeldCube อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชง้านเหลา่นีเ้ทา่นัน้ 

1.2. เมือ่ยอมรับขอ้เสนอหรอืใชซ้อฟตแ์วร ์

ผูใ้ชย้อมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชง้านฉบับนีท้ีม่ผีลบงัคบัใชใ้นขณะใชง้าน 

1.3. สามารถดขูอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชง้านไดต้ลอดเวลาทีเ่ว็บไซต ์www.fronius.com 

และสามารถดาวนโ์หลดไฟลใ์นรูปแบบ PDF ได ้

การอา้งองิหรอืลงิกท์ีช่ดัเจนส าหรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหลา่นีม้อียูใ่นโฮมเพจของแพลตฟอรม์ออนไ

ลนข์องเรา 

1.4. บรษัิทของเราคอื ฟรอนอิสู อนิเตอรเ์นชนัแนลGmbH, Froniusstrasse 1 ตัง้อยู่ที ่4643 Pettenbach 

ออสเตรยี จดทะเบยีนในรัฐสตเีรยี ภายใตท้ะเบยีนพาณชิยเ์ลขที ่FN 149888z โทรศพัท:์ +43 7242 

241-0 แฟกซ ์+43 7242 241-3940 อเีมล: contact@fronius.com เว็บไซต:์ www.fronius.com 

ส านักงานทีจ่ดทะเบยีน: Pettenbach เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร: ATU52614407 สมาชกิกลุม่: 

หอการคา้เศรษฐกจิประจ ารัฐอัปเปอรอ์อสเตรยี สา ย ง า นธรุกจิ: 

การผลติและการจ าหน่ายผลติภัณฑข์องหน่วยธรุกจิ ไดแ้ก ่การเชือ่มทีส่มบรูณ์แบบ (Perfect Welding) 

พลงังานแสงอาทติย ์(Solar Energy) และการประจแุบตเตอรีท่ีส่มบรูณ์แบบ (Perfect Charging) 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคับใชก้บัเรา 

รวมถงึพระราชบญัญัตกิารคา้ของประเทศออสเตรยี ฉบบัปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) 

ซึง่สามารถเขา้ดไูดท้ีเ่ว็บไซต ์www.ris.bka.gv.at 

หน่วยงานก ากบัดแูลตามพระราชบญัญัตกิารพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิสข์องประเทศออสเตรยีของเราเป็นหน่

วยงานบรหิารของเขต Kirchdorf an der Krems 

 

2. การใชง้าน FRONIUS WeldCube 

2.1. FRONIUS WeldCube เป็นซอฟตแ์วรท์ีใ่ชเ้ซริฟ์เวอรซ์ึง่ตดิตัง้บนระบบปฏบิัตกิาร Windows (Windows 

8, Windows 10, Windows Server 2012 R2 หรอื Windows Server 2016) ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึ 

FRONIUS WeldCube และฟังกช์นัของซอฟตแ์วรผ์่านทางเว็บเบราวเ์ซอรข์องตน FRONIUS WeldCube 

ชว่ยในการเก็บรวบรวมเขา้สว่นกลาง การจัดท าเอกสาร 

การวเิคราะหแ์ละการประเมนิผลขอ้มลูการเชือ่มและการก าหนดคา่งานเชือ่มบางประเภท 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับฮารด์แวรแ์ละใบอนุญาตของผูใ้ช ้แหลง่พลงังานหลายแหง่สามารถไดรั้บการจัดการโดย 

FRONIUS WeldCube ได ้(ทีก่ลา่วขา้งตน้และตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ "FRONIUS WeldCube" หรอื 

“ซอฟตแ์วร”์ ) 
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3. ความพรอ้มใชง้านของ FRONIUS WeldCube 

FRONIUS WeldCube จะพรอ้มใชง้านส าหรับซรีสีต์อ่ไปนี้: 

- TransTig – TT 2200 หรอืสงูกวา่ (ตอ้งม ีUST 2C) 

- DeltaSpot 

- TS/TPS/CMT 

- TPS/i 

- MagicWave – MW 2200 หรอืสงูกวา่ (ตอ้งม ีUST 2C) 

 

4. ขอ้ก าหนดส าหรบัการใชง้านของ of FRONIUS WeldCube 

4.1. ส าหรับการใชง้านทีเ่หมาะสมของ FRONIUS WeldCube 

แหลง่พลงังานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจะตอ้งถกูเชือ่มตอ่และตดิตัง้แพ็กเกจการเปิดใชง้านหรอืฟังกช์นัทีเ่หม

าะสมส าหรับเอกสารประกอบของคา่เป้าหมายและคา่ทีเ่กดิขึน้จรงิและการตรวจสอบคา่จ ากดั 

บรษัิทฟรอนอิสูไมรั่บผดิชอบตอ่ความเหมาะสมของโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศของผูใ้ชส้ า

หรับการใชง้านของ FRONIUS WeldCube 

4.2. FRONIUS WeldCube สามารถใชไ้ดก้ับระบบปฏบิตักิารตอ่ไปนี:้ 

- ระบบปฏบิตักิาร: Windows 8 / 10 และเซริฟ์เวอรร์ุ่นทีเ่กีย่วขอ้ง Windows Server 2012 R2 / 

Windows Server 2016 

4.3. เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการจัดการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิแ์ละเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานปราศจากขอ้ผดิพลา

ด รวมทัง้การอปัเดตออนไลน ์

จ าเป็นตอ้งท าการเชือ่มตอ่ออนไลนก์บัเซริฟ์เวอรอ์ปัเดตของฟรอนอิสูและระบบการจัดการการอ

นุญาตใหใ้ชส้ทิธิแ์บบถาวรหรอือยา่งนอ้ยเป็นครัง้คราว  

 

5. การอปัเดตส าหรบั FRONIUS WeldCube 

5.1. จะมกีารอัปเดต FRONIUS WeldCube เป็นระยะ ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณี: 

- ฟังกช์นัการท างานเพิม่เตมิ 

- ฟังกช์นัใหมข่องซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐาน 

- การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  

ภายใตข้อ้ 6.3 ผูใ้ชย้อมรับอยา่งชดัเจนถงึการอปัเดตทกุรปูแบบโดยไมม่ขีอ้สญัญาแยกจากกนั 

5.2. เพือ่ใหก้ารอปัเดตออนไลนป์ราศจากขอ้ผดิพลาด 

จ าเป็นตอ้งท าการเชือ่มตอ่ออนไลนก์บัเซริฟ์เวอรอ์ปัเดตของฟรอนอิสูและระบบการจัดการการอ

นุญาตใหใ้ชส้ทิธิแ์บบถาวรหรอือยา่งนอ้ยเป็นครัง้คราว 

 

  



 
 

6. รูปแบบคา่ธรรมเนยีม 

6.1. ซอฟตแ์วร ์FRONIUS WeldCube มใีหบ้รกิารส าหรับผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บใบอนุญาตและให ้(ใบอนุญาต) 

เพือ่การใชง้าน และไมใ่หใ้ชเ้พือ่การคา้ขาย ผูใ้ชจ้ะไดรั้บสทิธิใ์นการใชง้าน FRONIUS WeldCube 

โดยไม่สามารถเปลีย่นโอนไปสูบ่คุคลอืน่ไดแ้ละไมใ่ชส่ทิธิผ์ูกขาด 

ซึง่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชง้านเหลา่นี้ สทิธิอ์ ืน่ ๆ  ทัง้หมดของ FRONIUS 

WeldCube สงวนไวส้ าหรับผูใ้หส้ทิธิเ์ทา่นัน้ 

6.2. ใบอนุญาตพืน้ฐาน 

ใบอนุญาตพืน้ฐานของ FRONIUS WeldCube ใหข้อบเขตซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐานส าหรับการเก็บรวบรวม 

การสรา้งภาพและการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชือ่ม เพือ่ตดิตัง้ส าหรับใชง้านบนอปุกรณ์ 

(ทางกายภาพหรอืเสมอืน) จ า นว น  1 สทิธิ ์รวมถงึใบอนุญาตการเชือ่มตอ่ทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน 5 สทิธิ ์

ฟังกช์นัตอ่ไปนีจ้ะพรอ้มใชง้านส าหรับผูใ้ชภ้ายใตใ้บอนุญาตพืน้ฐาน: 

- ภาพรวมอปุกรณ์และรายละเอยีดเครือ่งจักรพรอ้มขอ้มูลเกีย่วกับสถานะ 

เครือ่งมอืและประวตัขิองระบบเชือ่มทีถู่กเชือ่มตอ่ 

- การจัดการงานประกอบไปดว้ยตวัเลอืกส าหรับการแสดงผล การส ารองขอ้มูล กา ร ท า ส า เ นา  

การปรับเปลีย่นและการค านวณคา่ขดีจ ากัด ตลอดจนฟังกช์นัประวตักิารท างาน 

- ฟังกช์นัการจัดท าเอกสารส าหรับคา่เป้าหมาย คา่ทีแ่ทจ้รงิ 

คา่การสิน้เปลอืงและคา่ขดีจ ากัดตอ่ตะเข็บการเชือ่มและทีห่นา้ตดั 

รวมทัง้การสรา้งภาพโดยใชแ้ผนภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 

- เครือ่งมอืทางสถติสิ าหรับการวเิคราะหแ์ตล่ะสว่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่  การสิน้เปลอืง 

ตน้ทนุและขอ้ผดิพลาด โดยใชต้วักรองอัจฉรยิะผ่านฐานขอ้มลู FRONIUS WeldCube ทัง้หมด 

- การจัดการคอมโพเนนทส์ าหรับการจัดท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมโพเนนทแ์ละการวเิคราะหข์อ้มู

ลการเชือ่มและการสิน้เปลอืง รวมถงึฟังกช์นัการตรวจสอบ (แบบถา่ยทอดสด) 

และ ก า ร ร ายงานทีป่รับขนาดได ้

- การจัดการผูใ้ชส้ าหรับปัญหาและการจัดการของบทบาทและสทิธิก์ารอนุญาตของผูใ้ช ้FRONIUS 

WeldCube ในโซลชูนัซอฟตแ์วร ์

ขอบเขตทีใ่ชไ้ดข้องฟังกช์นัทีอ่ธบิายขึน้อยูก่ับแพ็กเกจการเปิดใชง้านหรอืฟังกช์นัส าหรับการจัดท าเอกสาร

ของคา่เป้าหมายและคา่ทีเ่แทจ้รงิและการตรวจสอบคา่ทีจ่ ากดัทีม่กีารท างานบนแหลง่พลงังานทีเ่ชือ่มตอ่อ

ยู ่

6.3. ช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีคงทีส่ าหรับการบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร ์

คา่ใชจ้่ายทัง้หมดในการอปัเดตใบอนุญาตซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐานจะครอบคลมุอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมรายปีคงที่

ส าหรับการบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร ์

หากไมม่กีารช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีคงที ่จะไมม่กีารอัปเดตตามรายการทีร่ะบไุว ้

6.4. ใบอนุญาตเชือ่มตอ่เพิม่เตมิ 

หากมแีหลง่พลงังานมากกวา่ 5 แหง่ ตอ้งมใีบอนุญาตเชือ่มตอ่เพิม่เตมิ นอกเหนอืจากใบอนุญาตพืน้ฐาน 

ตอ้งตดิตัง้ใบอนุญาตเชือ่มตอ่หนึง่สทิธิส์ าหรับแหลง่พลงังานเพิม่เตมิทีจ่ะเชือ่มตอ่กบั FRONIUS 

WeldCube ในแตล่ะแหลง่ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถปรับขนาดแพ็กเกจ FRONIUS WeldCube 

ตามความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้

มกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมรายปีหรอืรายเดอืนส าหรับใบอนุญาตเชือ่มตอ่เพิม่เตมิแตล่ะสทิธิ ์



 
 

6.5. ตวัเลอืก: เซริฟ์เวอร ์FRONIUS WeldCube 

เซริฟ์เวอร ์FRONIUS WeldCube เป็นพซีอีตุสาหกรรมทีต่ดิตัง้บนชัน้วางขนาด 19 นิว้ 

เพือ่ตดิตัง้โซลชูนัซอฟตแ์วร ์FRONIUS WeldCube 

รวมถงึใบอนุญาตพืน้ฐานและอนุญาตใหเ้ชือ่มตอ่แหลง่พลงังานไดม้ากถงึ 50 แหง่ 

(ขึน้อยูก่ับขดีความสามารถของเซริฟ์เวอรข์องผูใ้ชแ้ละจ านวนใบอนุญาตเชือ่มตอ่ทีต่ดิตัง้) 

ขอ้มลูทางเทคนคิ: 

- CPU: Quadcore Intel Xeon E3, 3.5 GHz 

- ฮารด์ไดรฟ์ 500 GB SSD 

- 32 GB RAM 

- ระบบปฏบิตักิาร: Windows 8 

6.6. FRONIUS WeldCube Perfect Start 

แพ็กเกจบรกิาร FRONIUS WeldCube Perfect Start 

ประกอบดว้ยการทดสอบการใชง้านของระบบและการฝึกอบรม และจะมกีารเรยีกเก็บคา่บรกิารรายวนั 

 

7. ขอ้จ ากดั 

7.1. ผูใ้ชจ้ะไม่ไดรั้บอนุญาตตามสทิธิเ์พิม่เตมิใดๆ ของบรษัิทฟรอนอิสู โ ดย เ ฉพา ะ ใ นกา ร   

7.1.1. ใชอ้ปุกรณ์ คณุลกัษณะพเิศษ คณุสมบัต ิฟังกช์นั และลักษณะของ FRONIUS WeldCube 

ในทางอืน่ใดนอกเหนอืจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชง้านเหลา่นี้ 

7.1.2. เผยแพร่ ท าซ ้า โ คลน  คดัลอกหรอืท าซ ้าในรูปแบบอืน่ ๆ  ใหเ้ชา่ เชา่ ใหย้มื 

หรอืถา่ยโอนในรูปแบบอืน่ ๆ  หรอืสง่ผา่น FRONIUS WeldCube 

ยกเวน้การไดรั้บอนุญาตใหม้กีารสรา้งส าเนาส ารอ ง  

7.1.3. ด าเนนิการ จัดการหรอืยอมใหม้กีารละเวน้ขอ้จ ากดัทางเทคนคิหรอืขอ้จ ากดัของ FRONIUS 

WeldCube 

7.1.4. คว า มพย า ย า ม  จัดเรยีงหรอืยอมใหม้ ีการแปลงรหัส การแกร้หัสหรอืการใชง้านซอรส์โคด้ของ 

FRONIUS WeldCube อืน่ๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

ซึง่อยูน่อกเหนือไปจากขอ้ยกเวน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 

7.1.5. ด าเนนิการสรา้ง FRONIUS WeldCube ใหมใ่ด ๆ  (วศิวกรรมยอ้นกลบั)  

7.1.6. ใชแ้อปพลเิคชนับนอนิเทอรเ์น็ต คณุลักษณะ ฟังกช์นัคณุสมบตัแิละลักษณะของ FRONIUS 

WeldCube เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเขา้ถงึขอ้มูล 

บญัชลีกูคา้หรอืเครอืขา่ยของลกูคา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรอืใชใ้นลกัษณะทีไ่มเ่หมาะสมอืน่ ๆ  หรอื 

7.1.7. ใช ้FRONIUS WeldCube 

ในลกัษณะอืน่ใดนอกเหนอืจากทีร่ะบไุวอ้ย่างชดัแจง้ในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชง้านนี้  

 

8. ความเป็นสว่นตวัของขอ้มูล 

สามารถดคู าชีแ้จงสทิธิค์วามเป็นสว่นตวัของขอ้มลูของเราไดต้ลอดเวลาทีเ่ว็บไซต ์

http://www.fronius.com และสามารถดาวนโ์หลดไฟลใ์นรูปแบบ PDF ได ้

ค าชีแ้จงสทิธิค์วามเป็นสว่นตัวของขอ้มูลเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชง้านเหลา่นี ้
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9. ค าสงวนสทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วร ์FRONIUS WeldCube รุน่เบตา้  

9.1. ซอฟตแ์วรร์ุ่นเบตา้เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์วอรช์นัทียั่งไมเ่สร็จสมบรูณ์ 

ซอฟตแ์วรร์ุ่นเบตา้ยังอยูใ่นขัน้ตอนการทดลองและการพัฒนาและยังไมไ่ดรั้บการทดสอบอย่างครบถว้น 

ดงันัน้ อาจมขีอ้ผดิพลาดซึง่อาจมคีวามรา้ยแรงได ้

9.2. เราจะจัดหาซอฟตแ์วรร์ุ่นเบตา้ใหก้บัคณุ (ในฐานะผูใ้ช ้ลกูคา้หรอือืน่ ๆ) ตามค าขอดว่นของคณุเทา่นัน้ 

9.3. หากมขีอ้สงสยัใด ๆ  เกีย่วกับการใชซ้อฟตแ์วรร์ุ่นเบตา้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาประเภทนี ้คณุตอ้งตดิตอ่ 

บรษัิทฟรอนอิสูกอ่นใชง้านครัง้แรก มฉิะนัน้คณุจะไม่สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรไ์ด ้

การดาวนโ์หลดหรอืใชซ้อฟตแ์วรร์ุ่นเบตา้ไม่วา่ในลักษณะใดก็ตาม 

คณุยนืยันวา่คณุตระหนักดถีงึความเสีย่ง (ทีเ่กีย่วขอ้งกับสญัญา) และคณุยอมรับความเสีย่งนัน้ได ้

ในขณะเดยีวกนั คณุไดย้อมรับวา่ ค า สง วนสทิธิก์ารใชง้านซอฟตแ์วรร์ุน่เบตา้ นีแ้ละ 

ขอ้ก าหนดในการจดัสง่และการช าระเงนิท ัว่ไป ของ เ ร า  – ซึง่สามารถเขา้ชมไดท้ีเ่ว็บไซต ์

http://www.fronius.com – เป็นสว่นหนึง่ของสญัญาระหวา่งคณุและบรษัิทฟรอนอิสู 

9.4. เราใหค้ณุใชง้านซอฟตแ์วรร์ุ่นเบตา้เวอรช์นัปัจจุบนัร่วมกับผลติภัณฑข์องบรษัิทฟรอนอิสูเทา่นัน้ 

เวน้แตจ่ะมกีารตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไวเ้ป็นอยา่งอืน่โดยชดัแจง้ 

คณุไม่อาจอนุมานสทิธิห์รอือา้งวา่บรษัิทฟรอนอิสูมภีาระผูกพันใด ๆ  อนัเกดิขึน้จากการกระท านัน้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรษัิทฟรอนอิสูไมม่ภีาระผกูพันในการพัฒนาเพิม่เตมิ (อปัเดต เป็นตน้) 

การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดหรอืการแกไ้ขซอฟตแ์วรร์ุ่นเบตา้หรอืเพือ่จัดหาซอฟตแ์วร์ (เบตา้) เพิม่เตมิ  

9.5. บรษัิทฟรอนอิสูขอปฏเิสธอยา่งชดัแจง้ถงึความรับผดิ 

การรับประกนัหรอืการรับรองซอฟตแ์วรเ์บตา้ทีใ่หม้าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ส าหรับความเสยีหายใด ๆ  

เราจะรับผดิชอบโดยรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงตราบเทา่ทีค่ณุไดใ้หห้ลกัฐานทีไ่มอ่าจปฏเิสธไดว้า่เราเป็นผู ้

ท าใหเ้กดิความเสยีหายโดยเจตนาหรอืโดยประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง 

ความรับผดิของเราในกรณีดงักลา่วจ ากดัไวท้ีมู่ลคา่การสัง่ซือ้อปุกรณ์ของบรษัิทฟรอนอิสูทัง้หมด 

ทีใ่ชง้านกบัซอฟตแ์วรร์ุ่นเบตา้ ในกรณีทีป่ระมาทเลนิเลอ่เพยีงเล็กนอ้ย 

เราจะรับผดิชอบเฉพาะการบาดเจ็บสว่นบคุคลภายในขอบเขตของขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีบ่งัคบัใชเ้ทา่

นัน้ ความรับผดิสิน้สดุลง 6 

เดอืนหลงัจากทีค่ณุไดต้ระหนักถงึความเสยีหายและบคุคลทีเ่ป็นผูก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหายนัน้ 

9.6. การยกเวน้ความรับผดิยังครอบคลมุโดยเฉพาะอย่างยิง่ตอ่การสญูเสยีผลก าไร ความเสยีหายทางออ้ม 

การหยดุชะงักทางธรุกจิ การสญูเสยีดอกเบีย้ การขาดเงนิออม การสญูหายของสารสนเทศ ขอ้มลู 

โปรแกรมและการกูค้นื ผลเสยีเนือ่งจากซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย (ไวรัส เป็นตน้) 

ความเสยีหายทีส่บืเนือ่งมาและการสญูเสยีทางการเงนิใดๆ ก็ตาม รวมถงึผลเสยีหรอืความเสยีหายอืน่ ๆ  

ทีเ่กดิจากการใชซ้อฟตแ์วรร์ุ่นเบตา้โดยผูใ้ชเ้องหรอืบคุคลทีส่าม คณุไม่สามารถยนืยันการอา้งสทิธิใ์ด ๆ  

กบัเรา แมว้า่อปุกรณ์ทีใ่ชก้บัซอฟตแ์วรร์ุ่นเบตา้จะไม่สามารถใชง้านไดอ้กีตอ่ไปหรอืคณุไดแ้จง้ 

บรษัิทฟรอนอิสูลว่งหนา้ถงึผลเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่ป็นไปได ้

9.7. หากคณุไมใ่ชบ่คุคลทีใ่ชซ้อฟตแ์วรร์ุ่นเบตา้ 

คณุตอ้งจัดสง่และใหข้อ้มลูหรอืเอกสารนีแ้กผู่ใ้ชซ้อฟตแ์วรร์ุ่นเบตา้อยา่งถกูตอ้ง 
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10. ค าสงวนสทิธิท์ ัว่ไปและการอา้งถงึทรพัยส์นิทางปญัญา 

10.1. ขอ้มลูทีใ่หไ้วใ้นซอฟตแ์วรข์องเราไดรั้บการตรวจสอบอย่างรอบคอบและมกีารอัปเดตเป็นประจ า 

อยา่งไรก็ตาม เราไมส่ามารถรับรองการรับประกนัใด ๆ  หรอืความรับผดิใด ๆ  

วา่ขอ้มูลทัง้หมดทีก่ าลงัด าเนนิการเสร็จสมบรูณ์และถูกตอ้งตลอด เ ว ลา  

10.2. เราจะไมรั่บผดิชอบส าหรับการเชือ่มโยงไปยังเว็บไซตอ์ืน่ทีไ่ดรั้บการอา้งถงึไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

ขอ้มลูดงักลา่วทัง้หมดอาจมกีารเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ หรอืลบออกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.3. สทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาทัง้หมด เชน่ ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ สทิธใินการออกแบบ สทิธบิตัร 

สทิธผิลติภัณฑอ์รรถประโยชน์และความรูแ้ละทกัษะ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

สิง่ประดษิฐท์ีไ่มม่ผีูใ้ดถอืครองกรรมสทิธิ ์ประสบการณ์ดา้นอตุสาหกรรม 

ความลับทางการคา้และสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนั โดยไม่ค านงึวา่จะเปิดเผยใหก้บัผูใ้ชเ้มือ่ ใ ด  

สิง่เหลา่นีเ้ป็นของเราหรอืผูใ้หส้ทิธิข์องเราเทา่นัน้ 

ผูใ้ชจ้ะไดรั้บสทิธิใ์นการใชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่วตัถปุระสงคข์องตนเองตามขอบเขตของจ านวนสทิธิท์ีไ่ดรั้บ 

ภายใตส้ญัญาฉบับปัจจุบนั ผูใ้ชเ้พยีงไดรั้บสทิธิก์ารอนุญาตในการใชง้านเทา่นัน้ 

ผูใ้ชไ้ม่ไดรั้บอนุญาตใหท้ าการจ าหน่ายจา่ยแจกภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิ ์ 

10.4. ผูใ้ชส้ามารถใชซ้อฟตแ์วรไ์ดก้ับอปุกรณ์เพยีงเครือ่งเดยีวในเวลาเดยีวกนัเทา่นัน้ 

ซึง่ขึน้อยู่กบัผูใ้ชว้า่จะใชอ้ปุกรณ์เครือ่งใด การใชซ้อฟตแ์วรจ์ะถอืวา่รวมถงึการท าซ ้า (คดัลอก) 

แบบถาวรหรอืชัว่คราวผา่นการจัดเก็บ กา ร โ หลด  

กา ร ท า งานหรอืการแสดงเพือ่วตัถุประสงคใ์นการด าเนนิการกบัซอฟตแ์วรแ์ละการประมวลผลขอ้มลูทีม่ี

อยูภ่ายในโดยฮารด์แวร ์ผูใ้ชต้อ้งไม่ท าส าเนาคูม่อืการใชง้าน เนือ้หาทีเ่ขา้ถงึได ้(โดยเฉพาะขอ้ความ 

ภา พ เป็นตน้) ไมส่ามารถคดัลอก จ าหน่ายจา่ยแจก 

เชือ่มโยงหรอืเผยแพร่ตอ่สาธารณชนโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากเรา  

แมเ้พยีงบางสว่นหรอืในรูปแบบทีถ่กูแกไ้ขแลว้ 

 

11. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและการระงบัขอ้พพิาทหรอืเขตอ านาจศาล 

11.1. ความสมัพันธท์างดา้นกฎหมายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งเราและผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูด้ าเนนิธรุกจิหรอืผูบ้รโิภคไดรั้

บการควบคมุโดยกฎหมายของประเทศออสเตรยีและไมร่วมถงึขอ้บงัคับเกีย่วกบัความขดัแยง้ของกฎหมา

ยและอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสญัญาวา่ดว้ยการขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ 

11.2. เขตอ านาจศาลทั่วไปและของผูบ้รโิภคมผีลบงัคบัใชก้บัผูใ้ชใ้นฐานะผูบ้รโิภค 

เขตอ านาจศาลพเิศษส าหรับผูใ้ชเ้ชงิธรุกจิคอื เวลส ์ออสเตรยี 

 

12. กา ร แยกขอ้สญัญาสว่นทีเ่ป็นโมฆะออกจากสว่นทีไ่มเ่ป็นโมฆะ 

12.1. หากบทบัญญัตใิด ๆ  ในสญัญานีเ้ป็นโมฆะหรอืไม่สามารถบงัคับใชไ้ด ้

หรอืจะกลายเป็นโมฆะหรอืไมส่ามารถใชบ้งัคับได ้หลงัจากสรุปสญัญา ผลทีเ่กดิขึน้จากบทบัญญัตอิืน่ ๆ  

จะไม่ไดรั้บผลกระทบ 

12.2. บทบญัญัตทิีเ่ป็นโมฆะจะถูกแทนทีด่ว้ยบทบัญญัตทิีส่อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ทางการคา้ของสญัญา 


