ข้ อกำหนดของกำรใช้ งำน
พอร์ ทลั ZF Aftermarket
1. ขอบเขตกำรใช้ งำน
1.1. ข้ อกำหนดของกำรใช้ งำน (“ข้ อกำหนด”) ต่อไปนี ้จะควบคุมดูแลกำรลงทะเบียนเพื่อเป็ นสมำชิกและกำรเข้ ำสูเ่ ว็บไซต์ในครัง้ ต่อๆ ไป
และกำรใช้ งำนพอร์ ทลั ของ ZF Aftermarket ที่มีให้ บริกำรภำยใต้ aftermarket.zf.com ซึง่ จะนำเสนอบริกำรต่ำงๆ
มำกมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ZF และโซลูชนั หลังกำรขำยผ่ำนแพลตฟอร์ มที่เป็ นศูนย์กลำงเพียงหนึง่ เดียว (“พอร์ ทลั ”) ZF Friedrichshafen
AG (“ZF”) เป็ นเจ้ ำของและผู้ดำเนินกำรพอร์ ทลั
1.2. กำรตังค่
้ ำบัญชีผ้ ใู ช้ (“บัญชี ZF Aftermarket”) เพื่อกำรเข้ ำถึงโดยสมบูรณ์และใช้ งำนพอร์ ทลั ส่วนต่ำงๆ ของพอร์ ทลั ที่ต้องใช้ บญ
ั ชี ZF
Aftermarket คือส่วนที่มีไว้ เพื่อกำรพำณิชย์เท่ำนัน้ (B2B)
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปที่ผ้ ใู ช้ ในเชิงพำณิชย์อำจใช้ อยูจ่ ะไม่สำมำรถนำมำใช้ กบั พอร์ ทลั ได้ แม้ วำ่ ZF จะไม่ได้ ปฏิเสธอย่ำงเป็ นทำงกำรก็ตำม
1.3. ข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญำที่จะมีผลผูกพันทำงกฎหมำยระหว่ำงผู้ใช้ พอร์ ทลั และ ZF (“ข้ อตกลง”)
และไม่เปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดหรื อเงื่อนไขของข้ อตกลงอื่นใดที่ผ้ ใู ช้ อำจมีกบั ZF หรื อบริษัทในเครื อสำหรับผลิตภัณฑ์, บริกำร หรื อประกำรอื่น
สำมำรถยุติข้อตกลงนี ้ได้ โดยกำรลงทะเบียนบัญชี ZF (ตำมที่อธิบำยไว้ ในหัวข้ อที่ 3 ด้ ำนล่ำงนี ้) หรื อโดยกำรยอมรับข้ อกำหนดเหล่ำนี ้
1.4. ผลิตภัณฑ์ใดๆ, ซอฟต์แวร์ , กำรสมัครสมำชิก หรื อบริกำรอื่นๆ ที่ผ้ ใู ช้ อำจซื ้อจำก ZF, บริษัทในเครื อ
หรื อผู้ให้ บริกำรภำยนอกผ่ำนทำงพอร์ ทลั ต้ องเป็ นไปตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
หรื อข้ อกำหนดและเงื่อนไขเพิม่ เติมที่ผ้ ใู ช้ ต้องยอมรับเมื่อทำกำรซื ้อหรื อสมัครมำชิก
2. พอร์ ทลั และบริกำรต่ ำงๆ
2.1. พอร์ ทลั ได้ รับกำรออกแบบมำเพื่อช่วยเหลือด้ ำนบริกำรหลังกำรขำยสำหรับกำรใช้ งำนประจำวันของลูกค้ ำโดยกำรนำเสนอบริกำรหลังกำรขำยต่ำงๆ
ที่หลำกหลำย ZF จะอนุญำตให้ ลกู ค้ ำเข้ ำถึงพอร์ ทลั และใช้ งำนคุณสมบัติตำ่ งๆ ได้ ตำมข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ กำรใช้ งำนหรื อเนื ้อหำต่ำงๆ
ที่มีให้ ใช้ งำนสำหรับผู้ใช้ แต่ละคนอำจแตกต่ำงกันไป ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ว่ำผู้ใช้ ได้ ลงทะเบียนกับ ZF และได้ มีกำรเข้ ำร่วมกลุม่ กับผู้ใช้ เฉพำะกลุม่ หรื อไม่
2.2. ฟั งก์ชนั กำรทำงำนต่ำงๆ ที่มีกำรเผยแพร่ตอ่ สำธำรณะอำจรวมถึง รำยชื่อผลิตภัณฑ์และแค็ตตำล็อก, แบบฟอร์ มกำรติดต่อ, คำสัง่ ซื ้อโบรชัวร์ ,
ข้ อมูลบริกำร, เครื อข่ำยกำรบริกำร, แค็ตตำล็อกแบบ PDF และกำรเข้ ำถึงแค็ตตำล็อกบนเว็บ
2.3. นอกจำกนี ้ ผู้ใช้ ที่มีบญ
ั ชี ZF ยังสำมำรถเข้ ำถึงบริกำรและแอพพลิเคชันต่ำงๆ เพิม่ เติมด้ วย ซึง่ อำจรวมถึงพอร์ ทลั พันธมิตรของ ZF Services,
ServiceLine, SDM, กำรซื ้อสินค้ ำผ่ำนเว็บ รวมถึงกำรฝึ กอบรมด้ ำนเทคนิค และโซลูชนั กำรบริหำรจัดกำรปั ญหำต่ำงๆ
ซึง่ บำงกรณีอำจขึ ้นอยู่กบั ข้ อกำหนดและเงื่อนไขในกำรให้ บริกำรเพิ่มเติมด้ วย
2.4. สำหรับผู้ใช้ ที่เข้ ำสูร่ ะบบด้ วยบัญชี ZF ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นและเข้ ำถึงเนื ้อหำต่ำงๆ หรื อบริกำรและแอพพลิเคชันต่ำงๆ
บนพอร์ ทลั อำจได้ รับกำรจัดกำรตำมควำมสนใจของผู้ใช้ โดยพิจำรณำจำกกำรใช้ งำนพอร์ ทลั และข้ อมูลที่ให้ ไว้ ในระหว่ำงกำรสมัครสมำชิก
2.5. ZF อำจทำกำรเปลี่ยนแปลง, ดัดแปลง, แก้ ไข, เพิม่ เติม และ / หรื อตัดส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อทังหมดของเนื
้
้อหำและข้ อมูลต่ำงๆ บนพอร์ ทลั ออก
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ , ข้ อควำม, โลโก้ , ภำพประกอบ, ตัวเลข, กรำฟิ ก, ภำพถ่ำย, โครงสร้ ำง และทรัพย์สินทำงปั ญญำใดๆ
ที่มีอยู่ในพอร์ ทลั (“เนื ้อหำ”) หรื ออำจระงับหรื อยกเลิกบริกำรต่ำงๆ หรื อคุณสมบัติใดๆ
หรื อฟั งก์ชนั กำรทำงำนที่นำเสนอผ่ำนพอร์ ทลั ได้ ทกุ เมื่อโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำหรื อรับผิดชอบต่อผู้ใช้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ ZF
แต่เพียงผู้เดียว

2.6. ZF ให้ บริกำรพอร์ ทลั “ตำมควำมเป็ นจริง” ZF ไม่มีข้อผูกมัดด้ ำนควำมพร้ อมในกำรให้ บริกำรของพอร์ ทลั หรื อเนื ้อหำใดๆ ในพอร์ ทลั
3. กำรลงทะเบียน / บัญชีของ ZF
3.1. จำเป็ นต้ องทำกำรตังค่
้ ำบัญชี ZF สำหรับเข้ ำถึงส่วนต่ำงๆ ของพอร์ ทลั ผู้ซื ้อทัว่ ไปไม่มีสทิ ธิ์ได้ รับบัญชี ZF กำรลงทะเบียนสำหรับบัญชีของ ZF
ไม่มีคำ่ ใช้ จ่ำย
3.2. ผู้ใช้ ที่ใช้ หรื อเปิ ดบัญชี ZF ในนำมของบริษัท นิติบคุ คล หรื อองค์กร (เรี ยกรวมกันว่ำ "องค์กรที่เป็ นสมำชิก")
จะถือว่ำเป็ นตัวแทนขององค์กรและเป็ นผู้รับรองว่ำมีอำนำจในกำรผูกพันองค์กรเข้ ำกับข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ และยอมรับในข้ อกำหนดเหล่ำนี ้แทนองค์กร
และยอมรับในข้ อตกลงในนำมขององค์กรที่เป็ นสมำชิกรำยดังกล่ำว ในกรณีดงั กล่ำว ข้ อกำหนดเหล่ำนี ้จะหมำยถึงองค์กรที่เป็ นสมำชิก
ซึง่ ต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำผู้ใช้ แต่ละรำยที่เข้ ำถึงและใช้ งำนบัญชี ZF และพอร์ ทลั ในนำมขององค์กรที่เป็ นสมำชิกได้ ปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพัน กฎเกณฑ์
และข้ อจำกัดที่มีอยู่ในเอกสำรฉบับนี ้หรื อไม่
3.3. เพื่อสมัครสมำชิกบัญชี ZF ผู้ใช้ ต้องให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับตัวเองและองค์กรที่เป็ นสมำชิก ซึง่ อำจประกอบด้ วย:
ชื่อบริษัท, ประเภท, เว็บไซต์ และที่อยู;่
ชื่อและนำมสกุลของผู้ใช้ , ที่อยูอ่ ีเมล, หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำนและโทรศัพท์มือถือ และประเภทกิจกรรมที่สนใจ
3.4. เพื่อให้ ขนตอนกำรสมั
ั้
ครสมำชิกเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้ จะได้ รับข้ อควำมให้ ทำกำรยอมรับข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ เมื่อผู้ใช้ สมัครสมำชิกบัญชี ZF
จะเป็ นกำรส่งคำขอให้ ZF เสนอรำคำเพื่อเข้ ำทำข้ อตกลงรวมถึงข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ ZF
จะยืนยันใบเสร็จรับเงินค่ำสมัครสมำชิกทำงอีเมลและจะส่งลิงก์เปิ ดใช้ งำนไปให้ ผ้ สู มัครสมำชิกทำงอีเมล ZF
อำจใช้ ดลุ ยพินิจของตนในกำรเลือกปฏิเสธกำรร้ องขอสมัครสมำชิก หำก ZF เลือกที่จะเสนอรำคำสำหรับกำรสมัครเป็ นสมำชิก ZF
จะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ และยืนยันว่ำกำรลงทะเบียนสำเร็จแล้ ว เพื่อให้ กำรสมัครสมำชิกเสร็จสมบูรณ์
ผู้ใช้ จะได้ รับกำรร้ องขอให้ กำหนดรหัสผ่ำนส่วนตัวซึง่ จำเป็ นต้ องใช้ สำหรับกำรเข้ ำสูร่ ะบบด้ วยบัญชี ZF
3.5. กฎต่อไปนี ้จะใช้ กบั บัญชีของ ZF
ข้ อมูลทังหมดที
้
่ผ้ ใู ช้ ให้ ไว้ ต้องเป็ นข้ อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้ อง และเป็ นควำมจริง และผู้ใช้ ต้องให้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั เท่ำนัน้
บัญชีของ ZF เป็ นกรรมสิทธิ์สว่ นบุคคลและไม่สำมำรถโอนสิทธิ์ได้ ผู้ใช้ งำนที่เป็ นสมำชิกหรื อองค์กรที่เป็ นสมำชิก ต้ องไม่สง่ ต่อ, ให้ เช่ำเป็ นรำยเดือน,
ให้ เช่ำระยะยำวแบบกำหนดสัญญำ, ให้ ก้ ,ู ขำย, นำมำขำยซ ้ำ, ให้ ใช้ สิทธิช่วง, แจกจ่ำย หรื อถ่ำยโอนบัญชี ZF ให้ กบั บุคคลที่สำม
ต้ องเก็บรหัสผ่ำนไว้ เป็ นควำมลับ ผู้ใช้ ต้องแจ้ งให้ ZF ทรำบทันทีหำกมีเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยว่ำรหัสผ่ำนของตนถูกเปิ ดเผยหรื อถูกส่งต่อให้ กบั บุคคลที่สำม
(เพื่อควำมชัดเจน ในกรณีนี ้ บุคคลที่ใช้ บญ
ั ชี ZF ในนำมขององค์กรที่เป็ นสมำชิก จะไม่ถือว่ำเป็ น “บุคคลที่สำม”)
3.6. ข้ อมูลที่ให้ ไว้ ในระหว่ำงกำรสมัครสมำชิกตำมหัวข้ อที่ 4.3 จะถูกจัดเก็บไว้ ในระบบ CRM ส่วนกลำงของ ZF
3.7. ZF จะส่งจดหมำยแจ้ งเตือนรำยปี ไปยังผู้ใช้ ที่เป็ นสมำชิกเพื่อทำกำรตรวจสอบยืนยันข้ อมูลที่ให้ ไว้ สำหรับบัญชี ZF ของแต่ละบุคคล
ผู้ใช้ จะถูกร้ องขอให้ ยืนยันข้ อมูลบัญชี ZF ของตนเอง ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ ไม่ทำกำรยืนยันข้ อมูลบัญชี ZF ของตน ZF มีสทิ ธิ์ที่จะยกเลิกกำรใช้ งำนบัญชี ZF
ของบุคคลนัน้ และ ZF อำจลบบัญชี ZF ดังกล่ำวออกหลังจำกที่ปิดกำรใช้ งำนบัญชีนนไปแล้
ั้
วตำมระยะเวลำอันสมควร
4. ข้ อผูกมัดของผู้ใช้
4.1. สำหรับกำรใช้ งำนพอร์ ทลั ผู้ใช้ จะต้ องไม่:

เข้ ำไปเกี่ยวข้ องหรื อพยำยำมเข้ ำไปเกี่ยวข้ องกับกำรทำงำนที่ถกู ต้ องของกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ ้นบนพอร์ ทลั , หรื อเข้ ำถึง,
หรื อพยำยำมเข้ ำถึงพอร์ ทลั โดยใช้ บอต, สไปเดอร์ , ครอว์เลอร์ , หรื อระบบอัตโนมัติหรื อกระบวนกำรอื่นๆ, หรื อบำยพำสไฟล์สำหรับคัด robots.txt ออก
หรื อใช้ มำตรกำรอื่นๆ ที่อำจใช้ ในกำรป้องกันหรื อควบคุมดูแลกำรเข้ ำถึงพอร์ ทลั ได้ ;
โพสต์, ส่งต่อ หรื อ แจกจ่ำยเนื ้อหำใดๆ ที่เป็ นกำรหมิ่นประมำท, กำรหมิ่นประมำทโดยทำงเอกสำร, คลำดเคลื่อน, ไม่ชอบด้ วยกฎหมำย
(รวมถึงกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ, สิทธิสว่ นบุคคล, กฎหมำยคุ้มครองเยำวชนหรื อกฎหมำยในลักษณะใกล้ เคียงที่เกี่ยวข้ อง),
หรื อเนื ้อหำที่วิญญูชนทัว่ ไปเห็นว่ำน่ำรังเกียจ, ก้ ำวร้ ำว, หยำบคำย, ลำมกอนำจำร, ก่อควำมรำคำญ, ข่มขู,่ ก่อให้ เกิดควำมอับอำย,
ก่อให้ เกิดควำมเจ็บช ้ำน ้ำใจ, ขำดควำมยังคิ
้ ด, มีเจตนำร้ ำย, กำรเหยียดผิวหรื อเหยียดชำติพนั ธุ์, หรื อพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอื่นๆ;
โพสต์, ส่งต่อ หรื อแจกจ่ำยเนื ้อหำใดๆ ที่มีไวรัส, โปรแกรมแอบแฝง, โปรแกรมสปำยแวร์ , หนอนคอมพิวเตอร์ , หรื อรหัสที่เป็ นอันตรำยอื่นๆ หรื อ
เนื ้อหำหรื อไฟล์ใดๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อมำตรกำรควำมปลอดภัย หรื อคุณสมบัติสำหรับควบคุมกำรเข้ ำถึงพอร์ ทลั หรื อกำรทำงำนใดๆ;
ใช้ โปรแกรมวิศวกรรมย้ อนกลับที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะของพอร์ ทลั หรื อกระทำกำรใดๆ
ที่อำจเป็ นกำรเปิ ดเผยรหัสต้ นทำงหรื อบำยพำสหรื อหลีกเลี่ยงมำตรกำรที่ใช้ เพื่อป้องกันหรื อจำกัดกำรเข้ ำถึงพื ้นที่, เนื ้อหำ หรื อรหัสใดๆ ของพอร์ ทลั
(เว้ นแต่จะได้ รับกำรอนุญำตอย่ำงชัดแจ้ งตำมกฎหมำย);
พยำยำมที่จะหลีกเลี่ยงเทคนิคต่ำงๆ ที่เรำใช้ ในกำรกรองเนื ้อหำ, หรื อพยำยำมเข้ ำถึงบริกำรหรื อพื ้นที่ใดๆ ของพอร์ ทลั ที่ผ้ ใู ช้ ไม่ได้ รับอนุญำตให้ เข้ ำถึงได้ ;
กำรใช้ พอร์ ทลั ในทำงที่ผิดกฎหมำยหรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ รับอนุญำต หรื อกำรเข้ ำร่วม, กำรสนับสนุน, หรื อกำรส่งเสริมกิจกรรมใดๆ
ที่เป็ นกำรละเมิดข้ อกำหนดเหล่ำนี ้;
ปลอมเป็ นบุคคลอื่นหรื อปลอมแปลงอัตลักษณ์, อ้ ำงสิทธิ์เท็จว่ำมีควำมเกี่ยวเนื่องกับบุคคลหรื อคณะบุคคลใดๆ, หรื อเข้ ำถึงบัญชี ZF
ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้ รับอนุญำต, ปลอมแปลงลำยมือชื่อดิจิทลั ของบุคคลอื่น, ให้ ข้อมูล, รูปพรรณ,
หรื อเนื ้อหำของข้ อมูลอันเป็ นเท็จซึง่ ส่งผ่ำนทำงพอร์ ทลั , หรื อดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นกำรฉ้ อโกงหรื อในดำเนินกิจกรรมลักษณะอื่นๆ ที่ใกล้ เคียง;
ส่งโฆษณำ, คำเชิญชวน, สื่อส่งเสริมกำรขำย, สแปม, จดหมำยขยะ, จดหมำยลูกโซ่ และธุรกิจแชร์ ลกู โซ่ที่ไม่ได้ ร้องขอหรื ออนุญำต,
หรื อเก็บรวบรวมที่อยู่อีเมลหรือข้ อมูลกำรติดต่อต่ำงๆ ของผู้ใช้ คนอื่นๆ จำกพอร์ ทลั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นสแปมโดยเฉพำะ
5. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมำยกำรค้ ำ
5.1. พอร์ ทลั และเนื ้อหำต่ำงๆ เป็ นทรัพย์สินทำงปั ญญำของ ZF และได้ รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
ของแต่ละประเทศทัว่ โลก ผู้ใช้ ต้องไม่แก้ ไข, ดัดแปลง, แปล หรื อสร้ ำงงำนซึง่ ดัดแปลงจำกพอร์ ทลั หรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ของพอร์ ทลั ต้ นแบบ
ยกเว้ นและเฉพำะในขอบเขตที่กิจกรรมดังกล่ำวได้ รับอนุญำตอย่ำงชัดแจ้ งโดยกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องแม้ จะมีข้อจำกัดนี ้อยู่
5.2. เครื่ องหมำยกำรค้ ำ, เครื่ องหมำยโลโก้ , ชื่อผลิตภัณฑ์ / บริกำร และชื่อทำงกำรค้ ำ (“เครื่ องหมำยกำรค้ ำ”) ทังหมดที
้
่ปรำกฏบนพอร์ ทลั นี ้เป็ นของ
ZF, บริษัทในเครื อ หรื อผู้ให้ บริกำรภำยนอก และได้ รับควำมคุ้มครองภำยใต้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ พระรำชบัญญัติเครื่ องหมำยกำรค้ ำ,
กฎหมำยป้องกันกำรแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม และประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ห้ ำมมิให้ ผ้ ใู ช้ นำเครื่ องหมำยกำรค้ ำไปใช้ เพื่อกำรจัดทำฉลำกโดยไม่ได้ รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกเจ้ ำของเครื่ องหมำยกำรค้ ำนันๆ
้ ก่อน
6. ควำมรับผิด
6.1. บัญชีและพอร์ ทลั ของ ZF เป็ นบริกำรที่ไม่เสียค่ำใช้ จ่ำย ดังนัน้ ZF
จะแสดงควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเฉพำะในกรณีที่เจตนำประพฤติผิด, กระทำกำรโดยประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ ำยแรง
และเป็ นสำเหตุที่ก่อให้ เกิดกำรฉ้ อโกงเท่ำนัน้

6.2. ผู้ใช้ และ/หรื อองค์กรที่เป็ นสมำชิกตกลงที่จะชดใช้ คำ่ เสียหำยและปกป้อง ZF ให้ ปลอดจำกควำมรับผิดในค่ำใช้ จ่ำยและค่ำเสียหำยใดๆ ทังสิ
้ ้น
รวมถึงค่ำทนำยควำมที่เหมำะสมตำมอัตรำตลำด อันเกิดขึ ้นหรื อเกิดกับ ZF โดยเกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดข้ อตกลงเหล่ำนี ้
รวมถึงควำมเสียหำยทังหมดที
้
่เกิดจำกกำรละเมิดสิทธิของบุคคลที่สำมผ่ำนกำรใช้ งำนพอร์ ทลั
7. ข้ อกำหนดและกำรสิน้ สุด
7.1. ข้ อตกลงนี ้เป็ นข้ อตกลงแบบไม่มีกำหนดระยะเวลำสิ ้นสุด อย่ำงไรก็ตำม ข้ อตกลงนี ้จะสิ ้นสุดลงทันทีที่บญ
ั ชีของผู้ใช้ ZF ถูกลบออก
7.2. ZF อำจยกเลิกข้ อตกลงโดยไม่แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำหำกผู้ใช้ (i) กระทำผิดสัญญำข้ อใดข้ อหนึง่ ตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อที่ 3, 4 หรื อ 5
ของข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ หรื อ (ii) กระทำำผิดสัญญำอื่นๆ อีกในภำยหลัง
และไม่แก้ ไขกำรกระทำผิดดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำที่เหมำะสมนับตังแต่
้ ได้ รับกำรตักเตือนให้ ทำกำรแก้ ไขกำรกระทำผิดนัน้
7.3. กำรยกเลิกข้ อตกลงดังกล่ำวไม่มีผลต่อข้ อตกลงเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริกำรและกำรใช้ งำนที่อำจได้ รับผ่ำนพอร์ ทลั
ซึง่ อำจสิ ้นสุดลงตำมข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องเท่ำนัน้
8. กำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนด
ZF ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ ไขข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ได้ ทกุ เวลำโดยจะคำนึงถึงควำมชอบธรรมของผู้ใช้ ZF
จะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ ทรำบถึงวัตถุประสงค์ในกำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนด และจะส่งแบบร่ำงข้ อกำหนดฉบับใหม่ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแล้ วไปให้ ผ้ ใู ช้ พิจำรณำก่อน
รวมถึงแจ้ งวันที่ซงึ่ กำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดใหม่นนจะเริ
ั้
่มมีผลบังคับใช้
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้ อตกลงนี ้ เรำจะแจ้ งให้ ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำหกสัปดำห์
หำกผู้ใช้ ไม่แสดงกำรปฏิเสธอย่ำงชัดแจ้ งต่อกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวภำยในเวลำหกสัปดำห์นบั จำกวันที่ข้อกำหนดใหม่มีผลบังคับใช้
เรำจะถือว่ำผู้ใช้ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงของข้ อตกลงดังกล่ำว สำหรับกำรแจ้ งให้ ทรำบเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของข้ อกำหนดตำมที่ได้ กล่ำวถึงไปแล้ วนัน้
ZF จะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ ทรำบอย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะเกี่ยวกับสิทธิที่จะสำมำรถคัดค้ ำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวได้ ภำยในหกสัปดำห์
และผลที่จะเกิดขึ ้นในภำยหลังหำกผู้ใช้ ไม่คดั ค้ ำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดที่เสนอให้ พิจำรณำดังกล่ำว
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ คดั ค้ ำนข้ อกำหนดที่เสนอให้ พิจำรณำ ข้ อตกลงจะมีผลบังคับใช้ ตอ่ ไปภำยใต้ เงื่อนไขก่อนหน้ ำนี ้ หรื อ ZF
อำจยกเลิกข้ อตกลงได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของ ZF ส่วนอีกกรณีคือ ZF อำจลบบัญชี ZF ของผู้ใช้
9. อื่นๆ
9.1. ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ ZF สำมำรถดูได้ ใน ควำมเป็ นส่วนตัวของข้ อมูล
9.2. ข้ อกำหนดเหล่ำนี ้จะอยูภ่ ำยใต้ ข้อบังคับแห่งกฎหมำยเยอรมัน ยกเว้ นอนุสญ
ั ญำสหประชำชำติว่ำด้ วยสัญญำซื ้อขำยสินค้ ำระหว่ำงประเทศ (CISG)
9.3. หำกผู้ใช้ ทำหน้ ำที่เป็ นตัวแทนขององค์กรที่เป็ นสมำชิกซึง่ มีฐำนะเป็ นผู้ประกอบกำร นิติบคุ คล หรื อกองทุนพิเศษภำยใต้ กฎหมำยมหำชน
หรื อหำกผู้ใช้ ไม่ใช่พลเมืองของประเทศเยอรมนีหรื อสละควำมเป็ นพลเมืองในประเทศเยอรมนีหลังจำกที่ได้ ยอมรับในข้ อตกลงแล้ ว
หรื อหำกผู้ใช้ ไม่มีที่อยู่เป็ นหลักแหล่งในระหว่ำงที่นำคดีไปฟ้องร้ องยังศำล สถำนที่สำหรับพิจำรณำคดีตำมกฎหมำยในกรณีที่เกิดข้ อพิพำทใดๆ
และทังหมดเนื
้
่องจำกหรื อเกี่ยวเนื่องกับข้ อกำหนดและข้ อตกลงเหล่ำนี ้จะอยู่ที่ประเทศเยอรมนี
9.4. ภำษำที่ใช้ ในข้ อตกลงนี ้คือ ภำษำเยอรมัน และยังมีฉบับภำษำอังกฤษด้ วย อย่ำงไรก็ตำม
ฉบับภำษำเยอรมันจะนำมำใช้ ควบคุมดูแลในกรณีที่เกิดข้ อขัดแย้ งใดๆ ขึ ้น
9.5. ในกรณีที่พิจำรณำแล้ วว่ำบทบัญญัติข้อใดข้ อหนึง่ ของข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ไม่ถกู ต้ อง เป็ นโมฆะ หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ซึง่ สัญญำไม่สำมำรถบังคับใช้ ได้
บทบัญญัตินนจะถู
ั ้ กพิจำรณำว่ำเป็ นบทบัญญัติที่แยกส่วนออกได้ และไม่มีผลต่อควำมถูกต้ องและควำมสำมำรถในกำรบังคับใช้ บทบัญญัติที่เหลืออยู่

แก้ ไขครัง้ ล่ำสุด 07/ 17

