
ข้อก ำหนดของกำรใช้งำน 

พอร์ทลั ZF Aftermarket 

 
1.  ขอบเขตกำรใช้งำน 

1.1.  ข้อก ำหนดของกำรใช้งำน (“ข้อก ำหนด”) ตอ่ไปนีจ้ะควบคมุดแูลกำรลงทะเบียนเพ่ือเป็นสมำชิกและกำรเข้ำสูเ่ว็บไซต์ในครัง้ตอ่ๆ ไป 

และกำรใช้งำนพอร์ทลัของ ZF Aftermarket ท่ีมีให้บริกำรภำยใต้ aftermarket.zf.com ซึง่จะน ำเสนอบริกำรตำ่งๆ 

มำกมำยเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของ ZF และโซลชูนัหลงักำรขำยผ่ำนแพลตฟอร์มท่ีเป็นศนูย์กลำงเพียงหนึง่เดียว (“พอร์ทลั”) ZF Friedrichshafen 

AG (“ZF”) เป็นเจ้ำของและผู้ด ำเนินกำรพอร์ทลั  

1.2. กำรตัง้คำ่บญัชีผู้ใช้ (“บญัชี ZF Aftermarket”) เพื่อกำรเข้ำถึงโดยสมบรูณ์และใช้งำนพอร์ทลั สว่นตำ่งๆ ของพอร์ทลัที่ต้องใช้บญัชี ZF 

Aftermarket คือสว่นท่ีมีไว้เพื่อกำรพำณิชย์เทำ่นัน้ (B2B) 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปที่ผู้ ใช้ในเชิงพำณิชย์อำจใช้อยูจ่ะไมส่ำมำรถน ำมำใช้กบัพอร์ทลัได้ แม้วำ่ ZF จะไมไ่ด้ปฏิเสธอย่ำงเป็นทำงกำรก็ตำม 

1.3. ข้อก ำหนดเหลำ่นีถื้อเป็นสว่นหนึง่ของสญัญำท่ีจะมีผลผกูพนัทำงกฎหมำยระหวำ่งผู้ใช้พอร์ทลัและ ZF (“ข้อตกลง”) 

และไมเ่ปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดหรือเง่ือนไขของข้อตกลงอ่ืนใดท่ีผู้ใช้อำจมีกบั ZF หรือบริษัทในเครือส ำหรับผลิตภณัฑ์, บริกำร หรือประกำรอ่ืน 

สำมำรถยตุิข้อตกลงนีไ้ด้โดยกำรลงทะเบียนบญัชี ZF (ตำมท่ีอธิบำยไว้ในหวัข้อที่ 3 ด้ำนลำ่งนี)้ หรือโดยกำรยอมรับข้อก ำหนดเหลำ่นี ้ 

1.4. ผลติภณัฑ์ใดๆ, ซอฟต์แวร์, กำรสมคัรสมำชิก หรือบริกำรอ่ืนๆ ท่ีผู้ ใช้อำจซือ้จำก ZF, บริษัทในเครือ 

หรือผู้ให้บริกำรภำยนอกผ่ำนทำงพอร์ทลัต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ 

หรือข้อก ำหนดและเง่ือนไขเพิม่เติมท่ีผู้ใช้ต้องยอมรับเมื่อท ำกำรซือ้หรือสมคัรมำชิก  

2.  พอร์ทลัและบริกำรต่ำงๆ  

2.1. พอร์ทลัได้รับกำรออกแบบมำเพ่ือช่วยเหลือด้ำนบริกำรหลงักำรขำยส ำหรับกำรใช้งำนประจ ำวนัของลกูค้ำโดยกำรน ำเสนอบริกำรหลงักำรขำยตำ่งๆ 

ท่ีหลำกหลำย ZF จะอนญุำตให้ลกูค้ำเข้ำถึงพอร์ทลัและใช้งำนคณุสมบตัิตำ่งๆ ได้ตำมข้อก ำหนดเหลำ่นี ้กำรใช้งำนหรือเนือ้หำตำ่งๆ 

ท่ีมีให้ใช้งำนส ำหรับผู้ใช้แตล่ะคนอำจแตกตำ่งกนัไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวำ่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนกบั ZF และได้มีกำรเข้ำร่วมกลุม่กบัผู้ใช้เฉพำะกลุม่หรือไม่ 

2.2. ฟังก์ชนักำรท ำงำนต่ำงๆ ท่ีมีกำรเผยแพร่ตอ่สำธำรณะอำจรวมถึง รำยช่ือผลิตภณัฑ์และแค็ตตำลอ็ก, แบบฟอร์มกำรติดตอ่, ค ำสัง่ซือ้โบรชวัร์, 

ข้อมลูบริกำร, เครือข่ำยกำรบริกำร, แค็ตตำลอ็กแบบ PDF และกำรเข้ำถึงแค็ตตำลอ็กบนเว็บ  

2.3. นอกจำกนี ้ผู้ใช้ท่ีมีบญัชี ZF ยงัสำมำรถเข้ำถึงบริกำรและแอพพลิเคชนัตำ่งๆ เพ่ิมเติมด้วย ซึง่อำจรวมถึงพอร์ทลัพนัธมิตรของ ZF Services, 

ServiceLine, SDM, กำรซือ้สินค้ำผ่ำนเวบ็ รวมถึงกำรฝึกอบรมด้ำนเทคนิค และโซลชูนักำรบริหำรจดักำรปัญหำต่ำงๆ 

ซึง่บำงกรณีอำจขึน้อยู่กบัข้อก ำหนดและเง่ือนไขในกำรให้บริกำรเพิ่มเติมด้วย  

2.4. ส ำหรับผู้ใช้ท่ีเข้ำสูร่ะบบด้วยบญัชี ZF ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นและเข้ำถึงเนือ้หำตำ่งๆ หรือบริกำรและแอพพลิเคชนัตำ่งๆ 

บนพอร์ทลัอำจได้รับกำรจดักำรตำมควำมสนใจของผู้ใช้ โดยพิจำรณำจำกกำรใช้งำนพอร์ทลัและข้อมลูที่ให้ไว้ในระหว่ำงกำรสมคัรสมำชิก  

2.5. ZF อำจท ำกำรเปลี่ยนแปลง, ดดัแปลง, แก้ไข, เพ่ิมเติม และ / หรือตดัสว่นใดสว่นหนึง่หรือทัง้หมดของเนือ้หำและข้อมลูตำ่งๆ บนพอร์ทลัออก 

รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียงบริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่, ข้อควำม, โลโก้, ภำพประกอบ, ตวัเลข, กรำฟิก, ภำพถ่ำย, โครงสร้ำง และทรัพย์สินทำงปัญญำใดๆ 

ท่ีมีอยู่ในพอร์ทลั (“เนือ้หำ”) หรืออำจระงบัหรือยกเลกิบริกำรตำ่งๆ หรือคณุสมบตัิใดๆ 

หรือฟังก์ชนักำรท ำงำนท่ีน ำเสนอผ่ำนพอร์ทลัได้ทกุเม่ือโดยไมต้่องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำหรือรับผิดชอบตอ่ผู้ใช้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของ ZF 

แตเ่พียงผู้ เดียว  



2.6. ZF ให้บริกำรพอร์ทลั “ตำมควำมเป็นจริง” ZF ไมมี่ข้อผกูมดัด้ำนควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของพอร์ทลั หรือเนือ้หำใดๆ ในพอร์ทลั  

3. กำรลงทะเบียน / บัญชีของ ZF 

3.1. จ ำเป็นต้องท ำกำรตัง้คำ่บญัชี ZF ส ำหรับเข้ำถึงสว่นตำ่งๆ ของพอร์ทลั ผู้ ซือ้ทัว่ไปไมมี่สทิธ์ิได้รับบญัชี ZF กำรลงทะเบียนส ำหรับบญัชีของ ZF 

ไมมี่คำ่ใช้จ่ำย  

3.2. ผู้ใช้ท่ีใช้หรือเปิดบญัชี ZF ในนำมของบริษัท นิติบคุคล หรือองค์กร (เรียกรวมกนัว่ำ "องค์กรท่ีเป็นสมำชิก") 

จะถือวำ่เป็นตวัแทนขององค์กรและเป็นผู้ รับรองว่ำมีอ ำนำจในกำรผกูพนัองค์กรเข้ำกบัข้อก ำหนดเหลำ่นี ้และยอมรับในข้อก ำหนดเหลำ่นีแ้ทนองค์กร 

และยอมรับในข้อตกลงในนำมขององค์กรท่ีเป็นสมำชิกรำยดงักลำ่ว ในกรณีดงักลำ่ว ข้อก ำหนดเหลำ่นีจ้ะหมำยถึงองค์กรท่ีเป็นสมำชิก 

ซึง่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำผู้ใช้แตล่ะรำยท่ีเข้ำถึงและใช้งำนบญัชี ZF และพอร์ทลัในนำมขององค์กรท่ีเป็นสมำชิกได้ปฏิบตัิตำมข้อผกูพนั กฎเกณฑ์ 

และข้อจ ำกดัท่ีมีอยู่ในเอกสำรฉบบันีห้รือไม่ 

3.3. เพื่อสมคัรสมำชิกบญัชี ZF ผู้ใช้ต้องให้ข้อมลูที่ถกูต้องเก่ียวกบัตวัเองและองค์กรท่ีเป็นสมำชิก ซึง่อำจประกอบด้วย:  

ช่ือบริษัท, ประเภท, เว็บไซต์ และที่อยู;่ 

ช่ือและนำมสกลุของผู้ใช้, ท่ีอยูอี่เมล, หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำนและโทรศพัท์มือถือ และประเภทกิจกรรมท่ีสนใจ 

3.4. เพื่อให้ขัน้ตอนกำรสมคัรสมำชิกเสร็จสมบรูณ์ ผู้ใช้จะได้รับข้อควำมให้ท ำกำรยอมรับข้อก ำหนดเหลำ่นี ้เม่ือผู้ใช้สมคัรสมำชิกบญัชี ZF 

จะเป็นกำรสง่ค ำขอให้ ZF เสนอรำคำเพื่อเข้ำท ำข้อตกลงรวมถึงข้อก ำหนดเหลำ่นี ้ZF 

จะยืนยนัใบเสร็จรับเงินคำ่สมคัรสมำชิกทำงอีเมลและจะสง่ลงิก์เปิดใช้งำนไปให้ผู้สมคัรสมำชิกทำงอีเมล ZF 

อำจใช้ดลุยพินิจของตนในกำรเลือกปฏิเสธกำรร้องขอสมคัรสมำชิก หำก ZF เลือกท่ีจะเสนอรำคำส ำหรับกำรสมคัรเป็นสมำชิก ZF 

จะสง่อีเมลไปยงัผู้ใช้และยืนยนัวำ่กำรลงทะเบียนส ำเร็จแล้ว เพื่อให้กำรสมคัรสมำชิกเสร็จสมบรูณ์ 

ผู้ใช้จะได้รับกำรร้องขอให้ก ำหนดรหสัผ่ำนสว่นตวัซึง่จ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับกำรเข้ำสูร่ะบบด้วยบญัชี ZF 

3.5. กฎตอ่ไปนีจ้ะใช้กบับญัชีของ ZF  

ข้อมลูทัง้หมดท่ีผู้ใช้ให้ไว้ต้องเป็นข้อมลูท่ีสมบรูณ์ ถกูต้อง และเป็นควำมจริง และผู้ใช้ต้องให้ข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัเท่ำนัน้ 

บญัชีของ ZF เป็นกรรมสทิธ์ิสว่นบคุคลและไมส่ำมำรถโอนสทิธ์ิได้ ผู้ใช้งำนท่ีเป็นสมำชิกหรือองค์กรท่ีเป็นสมำชิก ต้องไมส่ง่ตอ่, ให้เช่ำเป็นรำยเดือน, 

ให้เช่ำระยะยำวแบบก ำหนดสญัญำ, ให้กู้, ขำย, น ำมำขำยซ ำ้, ให้ใช้สิทธิช่วง, แจกจ่ำย หรือถ่ำยโอนบญัชี ZF ให้กบับคุคลท่ีสำม  

ต้องเก็บรหสัผ่ำนไว้เป็นควำมลบั ผู้ใช้ต้องแจ้งให้ ZF ทรำบทนัทีหำกมีเหตใุห้เกิดข้อสงสยัวำ่รหสัผ่ำนของตนถกูเปิดเผยหรือถูกสง่ต่อให้กบับคุคลท่ีสำม 

(เพื่อควำมชดัเจน ในกรณีนี ้บคุคลท่ีใช้บญัชี ZF ในนำมขององค์กรท่ีเป็นสมำชิก จะไมถื่อวำ่เป็น “บคุคลท่ีสำม”)  

3.6. ข้อมลูที่ให้ไว้ในระหวำ่งกำรสมคัรสมำชิกตำมหวัข้อที่ 4.3 จะถกูจดัเก็บไว้ในระบบ CRM สว่นกลำงของ ZF  

3.7. ZF จะสง่จดหมำยแจ้งเตือนรำยปีไปยงัผู้ใช้ท่ีเป็นสมำชิกเพื่อท ำกำรตรวจสอบยืนยนัข้อมลูท่ีให้ไว้ส ำหรับบญัชี ZF ของแตล่ะบคุคล 

ผู้ใช้จะถกูร้องขอให้ยืนยนัข้อมลูบญัชี ZF ของตนเอง ในกรณีท่ีผู้ใช้ไมท่ ำกำรยืนยนัข้อมลูบญัชี ZF ของตน ZF มีสทิธ์ิท่ีจะยกเลกิกำรใช้งำนบญัชี ZF 

ของบคุคลนัน้ และ ZF อำจลบบญัชี ZF ดงักลำ่วออกหลงัจำกท่ีปิดกำรใช้งำนบญัชีนัน้ไปแล้วตำมระยะเวลำอนัสมควร 

4. ข้อผูกมัดของผู้ใช้ 

4.1. ส ำหรับกำรใช้งำนพอร์ทลั ผู้ใช้จะต้องไม:่  



เข้ำไปเก่ียวข้องหรือพยำยำมเข้ำไปเก่ียวข้องกบักำรท ำงำนท่ีถกูต้องของกิจกรรมใดๆ ท่ีเกิดขึน้บนพอร์ทลั, หรือเข้ำถึง, 

หรือพยำยำมเข้ำถึงพอร์ทลัโดยใช้บอต, สไปเดอร์, ครอว์เลอร์, หรือระบบอตัโนมตัิหรือกระบวนกำรอ่ืนๆ, หรือบำยพำสไฟล์ส ำหรับคดั robots.txt ออก 

หรือใช้มำตรกำรอ่ืนๆ ท่ีอำจใช้ในกำรป้องกนัหรือควบคมุดแูลกำรเข้ำถึงพอร์ทลัได้; 

โพสต์, สง่ต่อ หรือ แจกจ่ำยเนือ้หำใดๆ ท่ีเป็นกำรหมิ่นประมำท, กำรหม่ินประมำทโดยทำงเอกสำร, คลำดเคลื่อน, ไมช่อบด้วยกฎหมำย 

(รวมถึงกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ, สิทธิสว่นบคุคล, กฎหมำยคุ้มครองเยำวชนหรือกฎหมำยในลกัษณะใกล้เคียงท่ีเก่ียวข้อง), 

หรือเนือ้หำท่ีวิญญชูนทัว่ไปเห็นวำ่น่ำรังเกียจ, ก้ำวร้ำว, หยำบคำย, ลำมกอนำจำร, ก่อควำมร ำคำญ, ข่มขู,่ ก่อให้เกิดควำมอบัอำย, 

ก่อให้เกิดควำมเจ็บช ำ้น ำ้ใจ, ขำดควำมยัง้คิด, มีเจตนำร้ำย, กำรเหยียดผิวหรือเหยียดชำติพนัธุ์, หรือพฤติกรรมท่ีไมเ่หมำะสมอ่ืนๆ;  

โพสต์, สง่ต่อ หรือแจกจ่ำยเนือ้หำใดๆ ท่ีมีไวรัส, โปรแกรมแอบแฝง, โปรแกรมสปำยแวร์, หนอนคอมพิวเตอร์, หรือรหสัที่เป็นอนัตรำยอ่ืนๆ หรือ 

เนือ้หำหรือไฟล์ใดๆ ท่ีอำจสง่ผลกระทบตอ่มำตรกำรควำมปลอดภยั หรือคณุสมบตัิส ำหรับควบคมุกำรเข้ำถึงพอร์ทลัหรือกำรท ำงำนใดๆ;  

ใช้โปรแกรมวิศวกรรมย้อนกลบัท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะของพอร์ทลัหรือกระท ำกำรใดๆ 

ท่ีอำจเป็นกำรเปิดเผยรหสัต้นทำงหรือบำยพำสหรือหลีกเลี่ยงมำตรกำรท่ีใช้เพื่อป้องกนัหรือจ ำกดักำรเข้ำถึงพืน้ท่ี, เนือ้หำ หรือรหสัใดๆ ของพอร์ทลั 

(เว้นแตจ่ะได้รับกำรอนญุำตอย่ำงชดัแจ้งตำมกฎหมำย); 

พยำยำมท่ีจะหลีกเลี่ยงเทคนิคตำ่งๆ ท่ีเรำใช้ในกำรกรองเนือ้หำ, หรือพยำยำมเข้ำถึงบริกำรหรือพืน้ที่ใดๆ ของพอร์ทลัที่ผู้ ใช้ไมไ่ด้รับอนญุำตให้เข้ำถึงได้; 

กำรใช้พอร์ทลัในทำงท่ีผิดกฎหมำยหรือเพื่อวตัถปุระสงค์ท่ีไมไ่ด้รับอนญุำต หรือกำรเข้ำร่วม, กำรสนบัสนนุ, หรือกำรสง่เสริมกิจกรรมใดๆ 

ท่ีเป็นกำรละเมิดข้อก ำหนดเหลำ่นี;้ 

ปลอมเป็นบคุคลอ่ืนหรือปลอมแปลงอตัลกัษณ์, อ้ำงสทิธ์ิเทจ็วำ่มีควำมเก่ียวเน่ืองกบับคุคลหรือคณะบคุคลใดๆ, หรือเข้ำถึงบญัชี ZF 

ของบคุคลอ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุำต, ปลอมแปลงลำยมือช่ือดิจิทลัของบคุคลอ่ืน, ให้ข้อมลู, รูปพรรณ, 

หรือเนือ้หำของข้อมลูอนัเป็นเท็จซึง่สง่ผำ่นทำงพอร์ทลั, หรือด ำเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นกำรฉ้อโกงหรือในด ำเนินกิจกรรมลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีใกล้เคียง; 

สง่โฆษณำ, ค ำเชิญชวน, สื่อสง่เสริมกำรขำย, สแปม, จดหมำยขยะ, จดหมำยลกูโซ ่และธุรกิจแชร์ลกูโซท่ี่ไมไ่ด้ร้องขอหรืออนญุำต, 

หรือเก็บรวบรวมท่ีอยู่อีเมลหรือข้อมลูกำรติดตอ่ตำ่งๆ ของผู้ใช้คนอ่ืนๆ จำกพอร์ทลัโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นสแปมโดยเฉพำะ 

5. ลิขสทิธ์ิและเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

5.1. พอร์ทลัและเนือ้หำตำ่งๆ เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของ ZF และได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยลขิสทิธ์ิ และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

ของแตล่ะประเทศทัว่โลก ผู้ใช้ต้องไมแ่ก้ไข, ดดัแปลง, แปล หรือสร้ำงงำนซึง่ดดัแปลงจำกพอร์ทลัหรือสว่นใดสว่นหนึง่ของพอร์ทลัต้นแบบ 

ยกเว้นและเฉพำะในขอบเขตท่ีกิจกรรมดงักลำ่วได้รับอนญุำตอย่ำงชดัแจ้งโดยกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องแม้จะมีข้อจ ำกดันีอ้ยู่ 

5.2. เคร่ืองหมำยกำรค้ำ, เคร่ืองหมำยโลโก้, ช่ือผลิตภณัฑ์ / บริกำร และช่ือทำงกำรค้ำ (“เคร่ืองหมำยกำรค้ำ”) ทัง้หมดท่ีปรำกฏบนพอร์ทลันีเ้ป็นของ 

ZF, บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริกำรภำยนอก และได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก ่พระรำชบญัญตัิเคร่ืองหมำยกำรค้ำ, 

กฎหมำยป้องกนักำรแข่งขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม และประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์ 

ห้ำมมิให้ผู้ ใช้น ำเคร่ืองหมำยกำรค้ำไปใช้เพื่อกำรจดัท ำฉลำกโดยไมไ่ด้รับอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกเจ้ำของเคร่ืองหมำยกำรค้ำนัน้ๆ ก่อน 

6. ควำมรับผิด 

6.1. บญัชีและพอร์ทลัของ ZF เป็นบริกำรท่ีไมเ่สียคำ่ใช้จ่ำย ดงันัน้ ZF 

จะแสดงควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเฉพำะในกรณีท่ีเจตนำประพฤติผิด, กระท ำกำรโดยประมำทเลินเลอ่อย่ำงร้ำยแรง 

และเป็นสำเหตท่ีุก่อให้เกิดกำรฉ้อโกงเท่ำนัน้ 



6.2. ผู้ใช้และ/หรือองค์กรท่ีเป็นสมำชิกตกลงท่ีจะชดใช้คำ่เสียหำยและปกป้อง ZF ให้ปลอดจำกควำมรับผิดในคำ่ใช้จ่ำยและคำ่เสียหำยใดๆ ทัง้สิน้ 

รวมถึงคำ่ทนำยควำมท่ีเหมำะสมตำมอตัรำตลำด อนัเกิดขึน้หรือเกิดกบั ZF โดยเก่ียวข้องกบักำรละเมิดข้อตกลงเหลำ่นี ้

รวมถึงควำมเสียหำยทัง้หมดท่ีเกิดจำกกำรละเมิดสิทธิของบคุคลท่ีสำมผ่ำนกำรใช้งำนพอร์ทลั  

7. ข้อก ำหนดและกำรสิน้สุด 

7.1. ข้อตกลงนีเ้ป็นข้อตกลงแบบไมมี่ก ำหนดระยะเวลำสิน้สดุ อย่ำงไรก็ตำม ข้อตกลงนีจ้ะสิน้สดุลงทนัทีที่บญัชีของผู้ใช้ ZF ถกูลบออก 

7.2. ZF อำจยกเลกิข้อตกลงโดยไมแ่จ้งให้ทรำบลว่งหน้ำหำกผู้ใช้ (i) กระท ำผิดสญัญำข้อใดข้อหนึง่ตำมท่ีระบไุว้ในหวัข้อที่ 3, 4 หรือ 5 

ของข้อก ำหนดเหลำ่นี ้หรือ (ii) กระทำ ำผิดสญัญำอ่ืนๆ อีกในภำยหลงั 

และไมแ่ก้ไขกำรกระท ำผิดดงักลำ่วเป็นระยะเวลำท่ีเหมำะสมนบัตัง้แตไ่ด้รับกำรตกัเตือนให้ท ำกำรแก้ไขกำรกระท ำผิดนัน้ 

7.3. กำรยกเลิกข้อตกลงดงักลำ่วไมมี่ผลตอ่ข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริกำรและกำรใช้งำนท่ีอำจได้รับผ่ำนพอร์ทลั 

ซึง่อำจสิน้สดุลงตำมข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องเทำ่นัน้  

8. กำรเปล่ียนแปลงข้อก ำหนด 

ZF ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแก้ไขข้อก ำหนดเหลำ่นีไ้ด้ทกุเวลำโดยจะค ำนงึถึงควำมชอบธรรมของผู้ใช้ ZF 

จะแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบถึงวตัถปุระสงค์ในกำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนด และจะสง่แบบร่ำงข้อก ำหนดฉบบัใหมท่ี่มีกำรเปลี่ยนแปลงแล้วไปให้ผู้ใช้พิจำรณำก่อน 

รวมถึงแจ้งวนัท่ีซึง่กำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดใหม่นัน้จะเร่ิมมีผลบงัคบัใช้  

หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อตกลงนี ้เรำจะแจ้งให้ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่หกสปัดำห์ 

หำกผู้ใช้ไมแ่สดงกำรปฏิเสธอย่ำงชดัแจ้งตอ่กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วภำยในเวลำหกสปัดำห์นบัจำกวนัท่ีข้อก ำหนดใหมมี่ผลบงัคบัใช้ 

เรำจะถือวำ่ผู้ใช้ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงดงักลำ่ว ส ำหรับกำรแจ้งให้ทรำบเก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลงของข้อก ำหนดตำมท่ีได้กลำ่วถึงไปแล้วนัน้ 

ZF จะแจ้งให้ผู้ใช้ทรำบอย่ำงชดัเจน โดยเฉพำะเก่ียวกบัสิทธิท่ีจะสำมำรถคดัค้ำนกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วได้ภำยในหกสปัดำห์ 

และผลที่จะเกิดขึน้ในภำยหลงัหำกผู้ใช้ไมค่ดัค้ำนตอ่กำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดท่ีเสนอให้พิจำรณำดงักลำ่ว 

ในกรณีท่ีผู้ใช้คดัค้ำนข้อก ำหนดท่ีเสนอให้พิจำรณำ ข้อตกลงจะมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไปภำยใต้เง่ือนไขก่อนหน้ำนี ้หรือ ZF 

อำจยกเลกิข้อตกลงได้โดยขึน้อยู่กบัดลุพินิจของ ZF สว่นอีกกรณีคือ ZF อำจลบบญัชี ZF ของผู้ใช้ 

9. อื่นๆ 

9.1. ข้อมลูเก่ียวกบักำรใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของ ZF สำมำรถดไูด้ใน ควำมเป็นสว่นตวัของข้อมลู  

9.2. ข้อก ำหนดเหลำ่นีจ้ะอยูภ่ำยใต้ข้อบงัคบัแหง่กฎหมำยเยอรมนั ยกเว้นอนสุญัญำสหประชำชำติว่ำด้วยสญัญำซือ้ขำยสินค้ำระหวำ่งประเทศ (CISG) 

9.3. หำกผู้ใช้ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนขององค์กรท่ีเป็นสมำชิกซึง่มีฐำนะเป็นผู้ประกอบกำร นิติบคุคล หรือกองทนุพิเศษภำยใต้กฎหมำยมหำชน 

หรือหำกผู้ใช้ไมใ่ช่พลเมืองของประเทศเยอรมนีหรือสละควำมเป็นพลเมืองในประเทศเยอรมนีหลงัจำกท่ีได้ยอมรับในข้อตกลงแล้ว 

หรือหำกผู้ใช้ไมมี่ที่อยู่เป็นหลกัแหลง่ในระหวำ่งท่ีน ำคดีไปฟ้องร้องยงัศำล สถำนท่ีส ำหรับพิจำรณำคดีตำมกฎหมำยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพำทใดๆ 

และทัง้หมดเน่ืองจำกหรือเก่ียวเน่ืองกบัข้อก ำหนดและข้อตกลงเหลำ่นีจ้ะอยู่ท่ีประเทศเยอรมนี 

9.4. ภำษำท่ีใช้ในข้อตกลงนีค้ือ ภำษำเยอรมนั และยงัมีฉบบัภำษำองักฤษด้วย อย่ำงไรก็ตำม 

ฉบบัภำษำเยอรมนัจะน ำมำใช้ควบคมุดแูลในกรณีท่ีเกิดข้อขดัแย้งใดๆ ขึน้  

9.5. ในกรณีท่ีพิจำรณำแล้ววำ่บทบญัญตัิข้อใดข้อหนึง่ของข้อก ำหนดเหลำ่นีไ้มถ่กูต้อง เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตผุลใดๆ ซึง่สญัญำไม่สำมำรถบงัคบัใช้ได้ 

บทบญัญตัินัน้จะถกูพิจำรณำวำ่เป็นบทบญัญตัิท่ีแยกสว่นออกได้และไมมี่ผลตอ่ควำมถกูต้องและควำมสำมำรถในกำรบงัคบัใช้บทบญัญตัิท่ีเหลืออยู ่



แก้ไขครัง้ลำ่สดุ 07/ 17 


