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ข้อตกลงของยารา ดิ จิทลั ฟาร์มมิ่ง
ข้อตกลงเหล่านี้ได้รบั การปรับปรุงล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2019
ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้มผี ลบังคับใช้กบั การใช้ผลิตภัณฑ์ดจิ ทิ ลั ฟาร์มมิง่ บริการ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ ทรัพยากรดิจทิ ลั และข้อเสนอ
ทางการตลาดอื่นๆ (โซลูชนั ) ที่จดั ทาโดยเอเอสเอ ยาราดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่ โซลูชนั และ / หรือโดยบริษทั ในเครือใดที่ควบคุมโดยหรือภายใต้การควบคุม
ร่วมกับเอเอสเอ ยาราดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่ โซลูชนั (ในแต่ละกรณี ยาราหรือเราหรือพวกเรา) แต่ละองค์กรหรือบุคคล (คุณ) ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโซลู
ชันใดๆ ที่อยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่ เหล่านี้ (ข้อตกลง) พร้อมกับข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั อื่นๆ ที่ใช้กบั โซลูชนั ที่นาเสนอและใช้งาน
ประกาศสาคัญ
ข้อตกลงเหล่านี้มผี ลบังคับใช้กบั การใช้งานข้อมูล คาแนะนาและ / หรือ โซลูชนั ทัง้ หมดที่ยารามอบให้คุณ โซลูชนั บางอย่างมีขอ้ กาหนดเฉพาะของ
ตนเองและ / หรือข้อตกลงเพิม่ เติมกับยารา (ข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ) ที่จะนาไปใช้กบั การใช้โซลูชนั นัน้ คุณควรตรวจข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ใดๆ ที่
อาจนาไปใช้กบั โซลูชนั ยาราเฉพาะที่คุณเลือกสังซื
่ ้อและ / หรือใช้ ในกรณีท่ีขอ้ กาหนดของข้อตกลงเหล่านี้ขดั แย้งกับข้อตกลงเฉพาะของโซลูชนั
ข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั จะเหนือกว่า ข้อตกลงเหล่านี้และ ข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ใดๆ ที่ใช้รว่ มกันเรียกว่าการยินยอม
• ในบางประเทศ ยาราใช้รูปแบบข้อตกลงเหล่านี้เฉพาะสาหรับประเทศนัน้ ๆ ในกรณีดงั กล่าว เฉพาะประเทศ แต่ละรุ่นจะใช้กบั โซลูชนั ทัง้ หมดที่ยา
ราให้บริการแก่ลูกค้าที่อยูใ่ นประเทศนัน้ ขอแนะนาให้คุณตรวจสอบว่าคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่ใ ช้ขอ้ ตกลงฉบับนี้เฉพาะประเทศหรือไม่ ที่
สามารถนาไปใช้กบั คุณได้
• ในกรณีท่คี ุณได้รบั องค์ประกอบของโซลูชนั ผ่านบุคคลที่สามนอกกลุ่มยารา คุณอาจต้องปฏิบตั ติ าม ข้อตกลงของบุคคลที่สามด้วย
• นโยบายความเป็ นส่วนตัวของยาราดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่ ทีแ่ ยกออกมาของเรานัน้ (นโยบายความเป็ นส่วนตัวของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่ ) มีผลกับคุณ
ด้วย และคุณควรตรวจสอบว่าคุณเข้าใจและตระหนักถึง นโยบายที่เกีย่ วข้องกับความเป็ นส่วนตัวเหล่านัน้ หรือไม่
• ข้อตกลงเหล่านี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงเมื่อเวลาผ่านไป คุณควรอ่านข้อตกลงที่ใช้กบั การใช้โซลูชนั ของเราอยู่เสมอเพื่อนาไปใช้กบั การใช้โซลูชนั
ของเราสาหรับการเปลีย่ นแปลงที่อาจเกิดขึน้
• การคลิกหรือกดปุ่มที่มกี ล่องข้อความว่า“ ยอมรับ”,“ เห็นด้วย” หรือ“ ตกลง” (หรือคาศัพท์ท่คี ล้ายคลึงกัน) อ้างอิง จากข้อตกลงเหล่านี้ โดย
ลงทะเบียนเพื่อรับโซลูชนั ยาราผ่านทางเว็บไซต์ แอปหรือช่องทางดิจทิ ลั หรือโดยการเสร็จสิ้นและส่งไปยังยาราคาสังซื
่ ้อแบบฟอร์ม ซึ่งข้อตกลง
เหล่านี้ได้เชื่อมโยงหรือแนบไปแล้ว คุณยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยข้อตกลงหล่านี้ และคุณรับรองว่าคุณมีอายุครบตามที่กฎหมายในพื้นที่ท่คี ุณ
อาศัยกาหนดและมีความสามารถทางกฎหมายในการเข้าร่วมในข้อตกลงนี้ได้ในฐานะบุคคลหรือตัวแทนที่ได้รบั อนุญาตของบริษทั ท่าน คุณควร
พิมพ์และเก็บสาเนาข้อตกลงเหล่านี้สาหรับการอ้างอิงในอนาคต
ข้อตกลง
1. ข้อตกลงและโซลูชนั ของยารา
1.1 ยารานาเสนอโซลูชนั จานวนมากแก่ผใู้ ช้ทางธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงเกษตรกรมืออาชีพหรือเกษตรกรรายอื่นและที่ปรึกษา เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ปรับปรุงวิธกี ารและกิจกรรมการทาฟาร์ม และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ ตัวอย่างเช่น โซลูชนั ของเราอาจช่วยในการ
จัดการฟาร์ม (การจัดสรรงาน งานภาคสนาม สินค้าคงคลัง ฯลฯ ) การวิเคราะห์ดนิ การจัดการวัฏจักรของธาตุอาหารและการตัดสินใจทาง
การเกษตรที่เกี่ยวข้อง
1.2 เราอานวยบริการโซลูชนั ในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบดังกล่าวอาจรวมถึง
(a) ซอฟต์แวร์บนเว็บหรือดาวน์โหลดได้ (ซอฟต์แวร์) และวัสดุท่พี มิ พ์หรือเอกสารอื่นๆ ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (เอกสาร)
(b) แอปพลิเคชันมือถือ (แอป)
(c) บริการที่เข้าถึงได้จากระยะไกลหรือบนเครือข่ายคลาวด์หรือบริการโฮสต์ (บริการ)
(d) การเข้าถึงเว็บไซต์ท่เี อเอส ยาราดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่ โซลูชนั และ / หรือบริษทั ในเครือเป็ นเจ้าของและ / หรือเป็ นแบรนด์ (ร่วมกับ เว็บไซต์ยารา)
และเนื้อหาดิจทิ ลั หรือทรัพยากรอื่นๆ เช่น รายงานและการเข้าถึงอีเมล
(a), (b), (c) และ (d) ร่วมกัน, เนื้อหาดิ จิทลั ; และ
1

ข้อตกลงของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่

โซลูชนั ของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่

ข้อตกลงของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่

(e) ฮาร์ดแวร์ รวมถึงบริการซ่อมและบารุงรักษา (ฮาร์ดแวร์)
1.3 นอกจากข้อตกลงเหล่านี้ แต่ละโซลูชนั อาจอยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงเฉพาะโซลูชนั ในกรณีท่ขี อ้ กาหนดในข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ใดๆ ขัดแย้งกับ
ข้อตกลงเหล่านี้ขอ้ ตกลงเฉพาะโซลูชนั จะมีผลบังคับเหนือกว่า
1.4 ยาราเสนอและทาการตลาดโซลูชนั ให้กบั ผูใ้ ช้ทางธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงเกษตรกรมืออาชีพหรือเกษตรกรรายอื่นและทีป่ รึกษา แต่ทว่าในเขตอานาจ
ศาลที่กฎหมายบังคับใช้กาหนดว่าผูป้ ระกอบอาชีพหรือเกษตรกรรายอื่นจะต้องได้รบั การพิจารณาจากผูบ้ ริโภคบุคคลดังกล่าวอาจได้รบั สิทธิ
เพิม่ เติมบางอย่างภายใต้กฎหมายท้องถิน่ ที่บงั คับใช้ และในกรณีดงั กล่าว ข้อตกลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ ์ของผูบ้ ริโภคตามกฎหมายที่
บังคับใช้ซ่งึ ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บงั คับใช้
1.5 เป็ นความรับผิดชอบของคุณที่จะยืนยันว่าการใช้งานยาราโซลูชนั ของคุณ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ไี ม่น่าเป็ นไปตามข้อตกลง
ของยาราหรือการใช้งานของคุณของการแก้ปัญหาใดๆ ตามข้อตกลงนัน้ ขัดแย้งกับกฎหมายท้องถิน่ ที่บงั คับใช้ ยาราอาจระงับการเข้าถึงส่วนที่
ได้รบั ผลกระทบของโซลูชนั แต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิ ์ที่จะบอกเลิกข้อตกลงในส่วนที่ได้รบั ผลกระทบนัน้
1.6 อาจมีสถานการณ์ท่รี ายละเอียดของโซลูชนั ที่จดั หาให้คุณโดยผูจ้ ดั จาหน่ายหรือตัวแทนที่เป็ นบุคคลที่สาม (ซัพพลายเออร์ที่ไม่เป็ นของยารา)
แทนที่จะส่งโดยตรงจากยารา ในกรณีดงั กล่าว คุณยังคงต้องยินยอมที่จะผูกมัดโดยข้อตกลงเหล่านี้ท่เี กี่ยวข้องกับยาราและการใช้ยาราโซลูชนั
ของคุณ คุณอาจต้องยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขและนโยบายเพิม่ เติมที่ใช้บงั คับกับซัพพลายเออร์ท่ไี ม่เป็ นของยาราที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อตกลงการ
ซื้อฮาร์ดแวร์ ข้อตกลงในการให้บริการหรือนโยบายความเป็ นส่วนตัว) (ข้อตกลงของบุคคลที่ สาม) คุณมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการตรวจสอบและ
ยอมรับข้อตกลงที่บงั คับใช้ของข้อตกลงของบุคคลที่สามใดๆ ซัพพลายเออร์ท่ไี ม่เป็ นของยาราเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเพียงผูเ้ ดียว กลับไม่ใช่ยารา ต่อ
การปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันของซัพพลายเออร์ทไ่ี ม่เป็ นของยาราภายใต้ขอ้ ตกลงของบุคคลที่สามใดๆ
2. การเข้าถึงเนื้ อหาดิ จิทลั
2.1 คุณมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการเตรียมการทังหมด
้
และจัดหาทรัพยากรและอุปกรณ์ท่เี หมาะสม คุณต้องตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหา
ดิจทิ ลั
2.2 คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าทุกคนที่ว่าจ้างหรือรับจ้างโดยคุณ เข้าถึงเนื้อหาดิจทิ ลั ผ่านบัญชีของคุณรับทราบข้อตกลงเหล่านี้ และ
ข้อตกลงที่บงั คับใช้และเงื่อนไขอื่นๆ และพวกเขาปฏิบตั ติ ามกฏเหล่านัน้
2.3 ยารามีสทิ ธิ ์จากัดความพร้อมใช้งานของเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ หรือการแก้ปัญหาใดๆ ให้กบั บุคคลใดๆ หรือพื้นที่ทางภูมศิ าสตร์ได้ตลอดเวลา หาก
คุณเลือกที่จะเข้าถึงเนื้อหาดิจทิ ลั หรือโซลูชนั จากนอกพื้นที่ทางภูมศิ าสตร์ท่ยี าราจัดให้มอี ยู่ คุณต้องยอมรับความเสีย่ งด้วยตนเองและคุณอาจ
ละเมิดข้อตกลงเหล่านี้หรือกฎหมายที่ใช้บงั คับ
3. ข้อมูลที่ส่งโดยคุณ
3.1 โซลูชนั บางอย่างช่วยให้คุณอัปโหลดข้อมูลไปยังแอปยารา เว็บไซต์ยารา หรือยาราอื่น ๆ หรือพอร์ทลั บุคคลที่สาม หรือส่งตัวอย่างดินหรือเนื้อเยื่อ
หรือข้อมูลอื่นๆ (ตัวอย่าง) ไปยังยาราเพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง ข้อความ ภาพถ่ายของพืช ข้อมูลทางการ
เกษตร ตัวอย่างและเนื้อหาอื่นๆ (เนื้อหาของผู้ใช้) คุณเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเพียงผูเ้ ดียวต่อเนื้อหาผูใ้ ช้ท่คี ุณให้ไว้
3.2 คุณจะต้องรักษาสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้ หมดในเนื้อหาผูใ้ ช้ใดๆ ที่คณ
ุ อัปโหลด
3.3 ยาราใช้เนื้อหาผูใ้ ช้เพื่อดาเนินการวิจยั ด้านการเกษตรและตลาดของตนเองหรือเป็ นคารับรองของผูใ้ ช้ และในด้านนี้คุณมอบสิทธิ ์แก่ยาราในการ
ใช้ แก้ไข แสดงต่อสาธารณะ เกิดขึน้ มาใหม่และแจกจ่ายเนื้อหาผูใ้ ช้ของคุณบนแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ของยาราใดๆ รวมถึงแพลตฟอร์มการตลาด
และการจัดจาหน่ายของบุคคลที่สาม การมอบสิทธิ ์ดังกล่าวให้แก่ยาราของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็ นส่วนตัวของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่
ของเรา และเราจะดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่ ดังกล่าว
3.4 คุณรับรองว่าคุณเป็ นเจ้าของหรือมีสทิ ธิ ์ในการใช้เนื้อหาผู้ใช้ท่อี ปั โหลดทังหมด
้
และคุณมีสทิ ธิ ์ในการใช้สทิ ธิ ์ดังกล่าวให้กบั ยาราตามข้อตกลง
เหล่านี้
3.5 คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคือและจะยังคงถูกต้องและครบถ้วนและคุณจะรักษาและอัป
เดตข้อมูลดังกล่าวตามที่จาเป็ นหรือต้องการภายใต้สถานการณ์
3.6 โปรดศึกษานโยบายความเป็ นส่วนตัวของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่ ดังกล่าวของเราสาหรับนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่อาจนาไปใช้กบั การส่ง ข้อมูล
ของคุณ
3.7 ยาราจะไม่รบั ผิดชอบต่อเนื้อหาผูใ้ ช้ใดๆ ยาราจะไม่ตรวจสอบเนื้อหาผูใ้ ช้ในทันที แต่สงวนสิทธิ ์ในการตรวจสอบเนื้อหาผูใ้ ช้และลบเนื้อหาผูใ้ ช้
ดังกล่าวตามดุลยพินิจของตนและเป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้
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4. อานาจหน้ าที่ในการยินยอมตามข้อตกลงและข้อกาหนดของข้อมูล
4.1 สาหรับบุคคลธรรมดา คุณรับรองและรับประกันว่าคุณอายุครบถูกต้องกฎหมายในการทาสัญญาที่มผี ลผูกพัน หากคุณกาลังจัดหาโซลูชนั ในนาม
ของนายจ้างหรือองค์กรธุรกิจของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รบั อนุญาตให้ทาข้อตกลงในนามของและผูกมัดนายจ้างหรือองค์กรธุรกิจ
ของคุณและ (ถ้าเป็ นไปได้) เพื่อสมัครสมาชิกใดๆ แก้ไขหรือยอมรับข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่บงั คับใช้ หากคุณไม่มอี านาจดังกล่าว คุณอาจ
ไม่ได้ใช้โซลูชนั และเราอาจยุตกิ ารใช้งานและการเข้าถึงโซลูชนั ของคุณทันที
4.2 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รบั อนุญาตให้ดาเนินการกับข้อมูลที่คุณให้แก่ยารา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ขอ้ มูลดังกล่าวพร้อมใช้
งานให้ยาราสาหรับการใช้งานตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงเหล่านี้และนโยบายความเป็ นส่วนตัวของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่ รวมถึงผ่าน การบอก
กล่าวที่เหมาะสม ได้รบั ความยินยอม และโดยการอ้างอิงถึงบุคคล เช่น ผูใ้ ช้ปลายทางถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา (แม้ว่าคุณจะยิ นยอม
ให้ยารามีความสามารถและสิทธิ ์ในการขอความยินยอมแยกและให้คาบอกกล่าวและนโยบายความเป็ นส่วนตัวจากบุคคลดังกล่าว)
4.3 ในกรณีท่ยี าราทาหน้าที่เป็ นโปรเซสเซอร์ให้กบั คุณที่อยู่ในฐานะผูค้ วบคุมทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป มาตราของ
ข้อตกลงโปรเซสเซอร์ขอ้ มูลยาราจะมีผลใช้บงั คับระหว่างคุณกับยารา
4.4 เพื่อเป้ าหมายของข้อตกลงเหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ชว่ ยให้เราสามารถระบุตวั บุคคลได้
5. การลงทะเบียน: บัญชี ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
5.1 โซลูชนั บางอย่างอาจต้องให้คุณลงทะเบียนบัญชีผใู้ ช้ (บัญชี) หรือกรอกชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่านหรือข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลหรือใบหลักฐาน (ใบหลักฐาน
การเข้าถึง) เพื่อใช้งานโซลูชนั อย่างเต็มที่ คุณตกลงที่จะรักษาใบหลักฐานการเข้าถึงและข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและปรับปรุง การไม่
ดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้และ / หรือข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่บงั คับใช้ ซึ่งอาจส่งผลให้บญ
ั ชีของคุณถูกบอกเลิก และ
จากัดความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาดิจทิ ลั และ / หรือโซลูชนั
5.2 คุณอาจได้รบั ใบหลักฐานการเข้าถึงทีแ่ ตกต่างกันสาหรับบุคคลในธุรกิจของคุณ ซึ่งได้รบั อนุญาตให้ใช้ โซลูชนั ที่คุณได้ลงทะเบียนหรือสมัคร
สมาชิกอย่างถูกต้อง (ผู้ใช้ที่ได้รบั อนุญาต) คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงแต่ละบุคคลในธุรกิจของคุณ ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้ท่ไี ด้รบั อนุญาต (ขึน้ อยู่กบั โซลู
ชัน) โดยการลงทะเบียนผูใ้ ช้ท่ไี ด้รบั อนุญาตดังกล่าวกับบัญชีย่อยของตนเอง หรือโดยขอให้เราทาเช่นเดียวกันในนามของคุณ ผูใ้ ช้ท่ไี ด้รบั
อนุญาตแต่ละรายจะต้องมีใบหลักฐานการเข้าถึงของตนเอง โซลูชนั บางอย่างอาจอนุญาตให้คุณแนะนาบุคคลในองค์กรของคุณและ / หรือบุคคล
อื่นที่ได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงบัญชีของคุณ (ผู้รบั อนุญาต) โดยใช้ใบหลักฐานบัญชีของคุณ หากคุณเป็ นผูใ้ ช้ท่ไี ด้รบั อนุญาตหรือผูร้ บั อนุญาต คุณ
ต้องยอมรับและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่เกี่ยวข้อง หากคุณลงทะเบียนบัญชี คุณยอมรับว่าคุณรับผิดชอบต่อ
กิจกรรมใดๆ และทัง้ หมดในบัญชีของคุณ และเพื่อให้มั ่นใจว่าผูใ้ ช้ทไ่ี ด้รบั อนุญาตและผูไ้ ด้รบั อนุญาตทุกรายปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเหล่านี้และ
ข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั
5.3 คุณไม่สามารถลงทะเบียนชื่อผูใ้ ช้ท่ผี ดิ กฎหมายเพื่อใช้ในทางใดทางหนึ่ง รวมถึงชื่อที่อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็ นบุคคลรายอื่น นิตบิ ุคคลหรือ
เครื่องหมายการค้าหรือชื่อที่ลว่ งละเมิดในวิธใี ดๆ ยาราอาจปฏิเสธใบหลักฐานการเข้าถึงของคุณหรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้แก่ยารา
5.4 ใบหลักฐานการเข้าถึงของคุณมีไว้เพื่อการใช้งานของคุณเท่านัน้ และควรเก็บเป็ นความลับ คุณมีหน้าที่รบั ผิดชอบต่อการใช้งานหรือการใช้ช่ื อผูใ้ ช้
หรือรหัสผ่านของคุณในทางที่ผดิ ไม่ใช่ยารา และคุณต้องแจ้งยาราอย่างตรงเวลาเกี่ยวกับการละเมิดความลับหรือการใช้ใบหลักฐานการเข้าถึง
ของคุณ
5.5 เว้นแต่คุณจะมีระยะเวลาน้อยสุดภายใต้ขอ้ ตกลงเหล่านี้หรือข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั คุณมีอสิ ระที่จะปิ ดหรือหยุดการใช้งานบัญชีของคุณได้ทุก
เวลา - แม้ว่าคุณจะทาเช่นนัน้ คุณจะไม่มสี ทิ ธิ ์คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณชาระล่วงหน้า ยาราขอสงวนสิทธิ ์ในการลบบัญชีของคุณ หากไม่ได้
ใช้งานนานกว่า 365 วันตามปฏิทนิ และไม่มรี ะยะเวลาที่ยงั ไม่หมดอายุสาหรับการชาระค่าธรรมเนียมหรือการสมัครสมาชิกล่วงหน้า การจะแจ้ง
เตือนส่งผ่านอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้อย่างน้อย 14 วันก่อนการลบ
6. ข้อจากัดการใช้งานที่ยอมรับได้
6.1 คุณอาจสามารถใช้เนื้อหาดิจทิ ลั และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
(a) เกี่ยวกับการทาฟาร์มของคุณเอง และ
(b) เพื่อสนับสนุ นการใช้งานที่ได้รบั อนุญาตภายใต้ขอ้ ตกลงเหล่านี้ และคุณอาจทาสาเนาเอกสารตามที่จาเป็ นอย่างสมเหตุสมผลสาหรับการใช้
งานตามกฎหมาย
6.2 ส่วนโซลูชนั บางอย่างที่ระบุไว้ในข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั คุณอาจใช้เนื้อหาดิจทิ ลั และ / หรือเอกสารที่เกีย่ วข้อง เพื่อให้บริการระยะไกลเป็ นส่วน
หนึ่งของธุรกิจของคุณ ซึ่งบนพื้นฐานการทาสัญญากับเกษตรกรหรือลูกค้า (บริการระยะไกล) ลูกค้าของคุณจะไม่มวี นั ได้รบั เนื้อหาดิจทิ ลั
ยกเว้นขอบเขตที่จาเป็ นสาหรับประสิทธิภาพของบริการระยะไกลที่คุณอานวยให้ ก่อนเริม่ บริการระยะไกลใดๆ คุณตกลงที่จะ
(a) รวบรวมชื่อ ที่อยูแ่ ละที่อยู่อเี มลจากลูกค้าของคุณ ซึ่งอัปโหลดโดยคุณไปยังยาราดิจทิ ลั หรือส่วนต่อประสานอื่ นที่เกี่ยวข้อง
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(b) ให้ขอ้ มูลที่จาเป็ น และได้รบั การอนุญาตที่จาเป็ นจากลูกค้าของคุณเพื่อเปิ ดใช้งานและให้สทิ ธิ ์คุณในการอัปโหลดข้อมูลที่กาหนดไว้ในข้อ 6.2
(a) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของพวกเขาไปยังยาราและ / หรือบุคคลที่สามแบบดิจทิ ลั หรือส่วนต่อประสานอื่น ๆ และนาพวกเขาไปยัง
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่
(c) การได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าของคุณว่าคุณสามารถยอมรับ ข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่เกี่ยวข้องในนามของพวกเขา;
และ
(d) การแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าพวกเขาควรจัดการโปรไฟล์ของตนเองในพอร์ทลั ยาราที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีนี้พวกเขาจาเป็ นต้องยอมรับ
ข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่เกี่ยวข้องใดๆ ด้วย
6.3 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่อานวยไว้เป็ นส่วนหนึ่งของโซลูชนั ใดๆ คุณจะต้องไม่:
(a) คัดลอกซอฟต์แวร์หรือเอกสาร ยกเว้นกรณีท่กี ารคัดลอกดังกล่าวเป็ น (หรือจาเป็ นอื่นๆ ) การใช้ซอฟต์แวร์หรือเอกสารตามปกติ หรือในกรณี
ที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสารองข้อมูลหรือความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
(b) ให้เช่า, เช่า, ใบอนุญาตย่อย, เงินกู้, แปล, ผสาน, ดัดแปลง, เปลีย่ นแปลงหรือปรับแก้ซอฟต์แวร์หรือเอกสาร
(c) พยายามดาเนินการหรืออนุญาตกิจกรรมใดๆ ที่มุ่งแก้ไขหรือดัดแปลง เกิดขึน้ มาใหม่หรือผลงานสร้างสรรค์ท่สี ร้างสรรค์จากทัง้ หมดหรือ
บางส่วนของซอฟต์แวร์หรือส่วนใดๆ ที่จะรวมเข้ากับ หรือกลายเป็ นนิตบิ ุคคลในโปรแกรมอื่นใด ยกเว้นในกรณีท่กี จิ กรรมดังกล่าวมีความ
จาเป็ นในการเปิ ดใช้งานกิจกรรมอื่นที่ได้รบั อนุญาตอย่างชัดเจนตามข้อตกลง 6.3 นี้;
(d) ในกรณีท่ขี อ้ จากัดดังกล่าวไม่ได้ถูกห้ามไว้อย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บงั คับ แปลย้อนกลับและการเรียบเรียงหรือทาวิศวกรรมย้อนกลับ
ซอฟต์แวร์ ยกเว้นในกรณีท่กี จิ กรรมดังกล่าวมีความจาเป็ นในการรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นในการสร้าง บุคคลอื่นที่ได้รบั อนุญาตให้ใช้
ซอฟต์แวร์หรือบุคคลที่สามในนามของคุณหรือบุคคลดังกล่าวดาเนินกิจกรรมและ (ii) ข้อมูลที่จาเป็ นในการสร้างความสามารถในการทางาน
ร่วมกันนัน้ ไม่ได้มใี ห้คุณเป็ นอย่างอื่นและ ยาราจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลเหล่านัน้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมที่คุณกาหนด และ (iii) กิจกรรมถูก
จากัดเฉพาะส่วนของซอฟต์แวร์ท่จี าเป็ นในการสร้างการทางานร่วมกัน
(f) อานวยหรือทาให้เป็ นอย่างอื่น ซอฟต์แวร์ในรูปแบบใดๆ ทัง้ หมดหรือบางส่วนรวมถึงแต่ไม่จากัดรหัสวัตถุและรหัสต้นฉบับแก่บุคคลใดๆ
ยกเว้นในกรณีท่กี ารเข้าถึงดังกล่าวเป็ นการใช้งานปกติของซอฟต์แวร์หรือเอกสาร หรือไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ยารา; หรือ
(g) ใช้ซอฟต์แวร์หรือเอกสารในวิธที ผ่ี ดิ กฎหมาย ไม่ถูกกฎหมาย หลอกลวงหรือเป็ นอันตราย หรือเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์หรือกิจกรรมใดๆ ที่
ผิดกฎหมาย ไม่ถูกกฎหมาย หลอกลวงหรือเป็ นอันตราย
6.4 ส่วนเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ คุณต้องไม่:
(a) ใช้เนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ ในลักษณะที่ผดิ กฎหมายใดๆ เพือ่ จุดประสงค์ท่ผี ดิ กฎหมายหรือในลักษณะใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเหล่านี้หรือ
ข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่เกี่ยวข้อง หรือกระทาการหลอกลวงหรือเจตนาร้าย ตัวอย่างเช่น การเจาะเข้าหรือแทรกใส่รหัสที่เป็ นเจตนาร้าย
รวมถึงปล่อยไวรัสหรือข้อมูลที่เป็ นอันตรายในเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ
(b) ละเมิดสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของยาราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ
(c) ส่งเนื้อหาใดๆ ที่เป็ นการใส่ร้ายป้ ายสี การหมิน่ ประมาทหรือน่ารังเกียจอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาดิจทิ ลั ใด ๆ
(d) ใช้เนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ ในวิธที ่อี าจสร้างความเสียหาย ปิ ดการใช้งาน บรรทุกหนักเกินไป ทาให้เสียหายหรือประนีประนอมระบบหรือความ
ปลอดภัยหรือแทรกแซงผูใ้ ช้รายอื่นของยารา
(e) แทรกแซงหรือขัดขวางการทางานของเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายทีใ่ ช้ในการทาให้เนื้อหาดิจทิ ลั พร้อมใช้งาน รวมถึงการ
แฮ็คหรือการทาลายส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือละเมิดความต้องการ ขัน้ ตอนหรือนโยบายใดๆ ของเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายดังกล่าว
(f) จากัดหรือสังห้
่ ามไม่ให้บุคคลอื่นใช้เนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ
(g) คัดลอก ปรับแก้ ดัดแปลง แปล สร้างงานลอกเลียนแบบ การขาย การให้เช่า การเช่า เงินกู้ ไทม์แชร์ การแจกจ่ายหรือใช้ประโยชน์จากส่วน
ใดๆ ของ (หรือใช้ใดๆ ) เนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ ตามที่ได้รบั อนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
ของเรา
(h) ทาวิศวกรรมย้อนกลับ เรียบเรียงและแปลย้อนกลับหรือรวบรวมใดๆ ของเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ ยกเว้นในกรณีท่กี ฎหมายห้ามใช้นนั ้ มีขอ้ จากัด
ดังกล่าว
(i) ตีกรอบหรือเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาดิจทิ ลั หรือรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ยาราใดๆ ลงในรูปแบบหรือบริการใดๆ โดย
ไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากเรา
(j) ดาวน์โหลดและจัดเก็บเนื้อหาดิจทิ ลั อย่างเป็ นระบบในลักษณะที่ไม่ได้รบั อนุญาตตามข้อตกลงเหล่านี้หรือข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่บงั คับใช้
(k) ใช้โรบอต สไปเดอร์ แอปพลิเคชันการค้นหา / เรียกค้นไซต์หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัตเิ พื่อดึงดัชนี “ การขูด” “ การเก็บ
ข้อมูล” หรือรวบรวมเนื้อหาดิจทิ ลั หรือคัดลอกหรือคิดหลบเลี่ยงโครงสร้างการนาทางหรือการนาเสนอเนื้อหาดิจทิ ลั โดยไม่ได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากยารา หรือ
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ข้อตกลงของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่

โซลูชนั ของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่

ข้อตกลงของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่

(l) พยายามแปลรหัสการส่งผ่านใดๆ ไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ท่ใี ช้บริการใดๆ
7.ค่าธรรมเนี ยมและข้อตกลงการชาระเงิน
7.1 โซลูชนั บางอย่างอาจทาให้คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบั ยารา (ค่าธรรมเนี ยม) และ / หรือเพื่อเข้าร่วมการสมัครสมาชิกและ / หรือข้อตกลง
การบริการกับยาราหรือหนึ่งในบริษทั ในเครือของยารา ซึ่งคุณจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก ด้วยการต่ออายุโดยอัตโนมัตติ าม
ความถี่ท่ยี าราระบุไว้ในข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชนั ที่เกี่ยวข้อง (การสมัครสมาชิ ก) ข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั อาจกาหนดบริการ
เพิม่ เติมที่จะให้แก่คุณ รวมถึงคาอธิบายบริการ ระดับบริการ บริการบารุงรักษาและข้อตกลงการรับประกัน ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ที่คุณต้องชาระ
สาหรับโซลูชนั เมื่อชาระค่าธรรมเนียมเหล่านัน้ แล้ว และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับโซลูชนั และข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่เกี่ยวข้องจะพร้อมใช้งาน
ภายในอินเทอร์เฟซออนไลน์และวัสดุอ่นื ๆ ซึ่งอานวยโดยยาราที่อธิบายถึงแต่ละโซลูชนั และบริการทีเ่ กี่ยวข้อง โซลูชนั แตกต่างกันอาจมีการ
จัดการการชาระเงินที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นในบางกรณีจะมีการชาระค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าถึง โซลูชนั หรือค่าธรรมเนียมอาจต้องชาระเพียง
ทัง้ นี้ขนึ้ อยู่กบั การใช้งานจริงของโซลูชนั หรือหรือเพื่ออัปเกรดเป็ นเวอร์ชั ่นพรีเมีย่ มของโซลูชนั หรือยาราอาจอนุญาตให้ชว่ งเวลาหนึ่งผ่านไป
ระหว่างที่คุณสังซื
่ ้อโซลูชนั และเวลาที่คุณต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระสาหรับ โซลูชนั นัน้ คุณตกลงที่จะชาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใดๆ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับโซลูชนั ใดๆ ที่คุณสังซื
่ ้อและ / หรือใช้ตามความถี่การชาระเงิน และขณะเดียวกันกาหนดไว้ในข้อตกลงฉพาะโซลูชนั ที่บงั คับใช้
และคุณต้องปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเหล่านี้เกี่ยวกับการชาระเงินของคุณ
7.2 การปรับเปลี่ยนเฉพาะใดๆ สาหรับโซลูชนั หรือบริการเพิม่ เติมที่คุณต้องการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ซึ่งขึน้ อยู่กบั โซลูชนั ระดับบริการแบบขยาย
อาจตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างคุณและยารา หากคุณมีความต้องการเฉพาะสาหรับโซลูชนั และบริการที่คุณต้องการ ข้อตกลงที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรดังกล่าวจะรวมถึงรายละเอียดความต้องการของคุณและขอบเขตของการบริการที่จะให้แก่คุณ
7.3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชนั และข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ทัง้ หมด เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งโดยมีขอ้ ตกลงกับคุณ
(a) ระยะเวลาของการสมัครสมาชิกที่เกีย่ วข้องจะมีระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เริม่ ต้น และเมื่อหมดอายุจะต่ออายุโดยอัตโนมัตเิ ป็ น
ระยะเวลา 12 เดือนเพิม่ เติมจนกว่าจะถูกยกเลิกจากคุณหรือยารา
(b) ยาราอาจออกใบแจ้งหนีใ้ ห้คุณโดยระบุค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชาระและตัง้ ค่า โซลูชนั หรือแบบของโซลูชนั ที่คุณต้องการซื้อ ในกรณีอ่นื ๆ คุณ
อาจจาเป็ นต้องส่งข้อมูลการชาระเงินที่ถูกต้องก่อนที่จะเข้าสู่การสมัครสมาชิก ซึ่งภายใต้ ขอ้ ตกลงเฉพาะโซลูชนั และรับการเข้าถึงโซลูชนั ที่
เกี่ยวข้องใดๆ ที่ระบุไว้ภายใต้ขอ้ ตกลงเฉพาะโซลูชนั ดังกล่าว ค่าธรรมเนียมทังหมดเกิ
้
ดขึน้ เมื่อหรือก่อนที่จะใช้ โซลูชนั ครัง้ แรกหรือตามที่
ระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่บงั คับใช้ หากคุณกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือวิธกี ารชาระเงินที่คล้ายกัน ยารา
จะเรียกเก็บเงินตามจานวนที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
(c) ในกรณีท่เี กี่ยวข้อง คุณอนุญาตให้ยารารวบรวมการชาระเงินด้วยการหักบัญชีธนาคารที่คุณให้แก่ยารา ก่อนที่คุณจะใช้รายการเป็ นครัง้ แรก
ในส่วนที่ต้องชาระค่าธรรมเนียม คุณจะต้องดาเนินการให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องของคุณไถ่ถอนการตัดบัญชีโดยตรงที่ยารานาเข้ามาในบัญชี
คุณจะไม่มสี ทิ ธิ ์เรียกร้องเงินที่ถูกหักจากบัญชีคนื หลังจากดาเนินการไถ่ถอนแล้ว แต่คุณอาจดาเนินการให้ธนาคารของคุณไม่ไถ่ถอนการตัด
บัญชีโดยตรงจนถึงการชาระเงินค่าธรรมเนียมแก่ยาราจะครบกาหนด
(d) คุณหรือเราสามารถยกเลิกการต่ออายุการสมัครสมาชิกใดๆ ไปยังโซลูชนั จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายก่อนการต่ออายุสมาชิกอย่างอัตโนมัติ
ดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่บงั คับใช้ คุณต้องทาเช่นนัน้ โดยส่งการบอกกล่าวไปยังยาราตามข้อตกลงเหล่านี้
(ประกาศบอกเลิก) โดยให้ขอ้ มูลขัน้ ต่าดังต่อไปนี้ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อเี มลและวันที่บอกเลิก ยาราจะส่งประกาศบอกเลิกใดๆ ถึง
คุณทางอีเมล
(e) โซลูชนั บางอย่างอาจให้ระยะเวลาทดลองใช้ฟรีแก่คุณ หรือสาธิตหรือเนื้อหาดิจทิ ลั เวอร์ชนั พื้นฐาน ซึ่งคุณสามารถใช้โซลูชนั นัน้ ได้โดยไม่ต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่กาหนดหรือสาหรับผูใ้ ช้จานวนจากัด หรือเกีย่ วกับขอบเขตฟังก์ชั ่นที่จากัด เมื่อระยะเวลาทดลองใช้ฟรี
สิ้นสุดลงแล้ว คุณจะไม่มสี ทิ ธิ ์ใช้โซลูชนั อีกต่อไปและอาจจาเป็ นต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อลบเนื้อหาดิจทิ ลั และ / หรือส่งคืนฮาร์ดแวร์ใดๆ ให้ยารา
เว้นแต่ว่าคุณจะทาพิธกี ารที่จาเป็ นเสร็จสิ้น ซึ่งอาจรวมถึงการสมัครเป็ นสมาชิกภายใต้ ขอ้ ตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่บงั คับใช้และ / หรือชาระ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้อง ในกรณีท่ยี าราให้เนื้อหาดิจทิ ลั แก่คุณ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาดิจทิ ลั
ทัง้ หมดที่มใี ห้ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของโซลูชนั
(f) ยกเว้นตามที่กาหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รบั เงินคืนเมื่อบอกเลิกการสมัคร
7.4 คุณมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการชาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมศุลกากรหรือภาษีใดๆ (นอกเหนือจากภาษีรายได้ของยารา) รวมถึงภาษีทางอ้อม เช่น
"ภาษีสนิ ค้าและบริการ" และ "ภาษีมูลค่าเพิม่ " ที่เกีย่ วข้องกับการซื้อ โซลูชนั แต่ละรายการ และบทลงโทษหรือดอกเบี้ยใดๆ ที่เกีย่ วข้อง (ภาษี)
และจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ยาราโดยไม่หกั ภาษีใดๆ คุณรับทราบว่าในบางเขตอานาจศาล ภาษีมูลค่าเพิม่ หรือภาษีการขายมีกาหนดจากราคา
ซื้อทัง้ หมดในเวลาทีข่ ายและจะต้องรวบรวมโดยยาราในเวลาทีข่ าย ยกเว้นกรณีท่รี ะบุไว้เป็ นอย่างอื่น ค่าธรรมเนียมที่ยกมาสาหรับการจัดหาโซลู
ชันจะไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีการขาย ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบเพิม่ เติมตามอัตราที่บงั คับใช้เป็ นระยะ
7.5 การชาระเงินทัง้ หมดจะครบกาหนดในสกุลเงินที่ระบุไว้ในข้อกาหนดเฉพาะโซลูชนั ที่บงั คับใช้ ใบแจ้งหนี้หรือข้อพิพาทการชาระเงินใดๆ จะต้อง
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ส่งก่อนวันที่ครบกาหนดชาระเงิน
7.6 เราอาจเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ท่ี (i) สอง (2%) เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนหรือ (ii) อัตราสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่บงั คับใช้ (ถ้ามี) ในทุกกรณีการ
ชาระเงินที่ค้างชาระเป็ นระยะนับจากวันครบกาหนดชาระเงิน จนกว่าจะชาระเต็มจานวนไม่ว่าก่อนหรือ หลังการตัดสิน คุณจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทัง้ หมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่เกิดขึน้ จากยาราในการรวบรวมจานวนเงินที่ค้างชาระดังกล่าว ยกเว้น ใน
กรณีท่จี านวนเงินที่ค้างชาระดังกล่าวเกิดจากการเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้องของยารา หากคุณค้างชาระค่าใช้จ่ายสาหรับโซลูชนั ใดๆ ยาราอาจ
ระงับหรือยุตกิ ารให้บริการทังหมดภายใต้
้
ส่วนที่ 15.2 และ 15.4 (d) ด้านล่าง
7.7 คุณจะต้องจ่ายเงินทัง้ หมดให้ยาราเต็มจานวนโดยไม่หกั หรือหัก ณ ที่จ่าย ยกเว้นตามที่กฎหมายกาหนดและคุณจะไม่มสี ทิ ธิ ์ยืนยันเครดิต การหัก
กลบลบหนี้หรือแย้งกับยารา เพื่อยืนยันการหัก ณ ที่จ่ายจานวนดังกล่าวทังหมดหรื
้
อบางส่วน ยกเว้นว่าคุณจะมีสทิ ธิ ์ในการออกและปฏิเสธการ
เรียกร้องดังกล่าวที่ยารายอมรับหรือไม่โต้แย้งหรือได้รบั การยืนยันโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ยาราอาจดาเนินการเมื่อใดก็ได้โดยไม่จากัดสิทธิ ์หรือ
การเยียวยาอื่นใดที่อาจเกิดขึน้ ได้ ในการหักลบกลบหนี้จานวนเงินใดๆ ที่เกิดขึน้ จากคุณกับจานวนเงินใดๆ ที่ยาราจ่ายให้คุณ
8. การเปลี่ยนแปลง
8.1 การแก้ไขฟรี ยารามีสทิ ธิ ์ในการแก้ไขโซลูชนั และข้อกาหนดทางกฎหมายทีม่ ผี ลบังคับใช้สาหรับข้อตกลงในอนาคต สัญญา ใบสังซื
่ ้ออื่น ๆ ได้
ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ การแก้ไขโซลูชนั และมาตราทางกฎหมายภายใต้ขอ้ ตกลงที่ดาเนินอยู่ รวมถึงข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้ย่อหน้า
ต่อไปนี้ของข้อที่ 8
8.2 การแก้ไขของโซลูชนั โซลูชนั อาจได้รบั การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งรวมถึงเนื้อหาดิจทิ ลั ที่สมัครเป็ นสมาชิก ยารา
อาจแก้ไขโซลูชนั โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและระบุว่าการแก้ไขนัน้ สมเหตุสมผลโดยคานึงถึงความสนใจของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ปรับเปลี่ยนจะไม่ไร้เหตุผลสาหรับคุณหากจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนโซลูชนั ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงโดยคานึงถึงการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี ความต้องการของตลาด การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่บงั คับใช้และในกรณีท่มี คี ุณสมบัตฟิ ังก์ชั ่นใหม่หรือเพิม่ บริการลงในโซลูชนั
ดังนัน้ คุณจะได้รบั สิทธิ ์การใช้งานเฉพาะสาหรับโซลูชนั เวอร์ชนั ปัจจุบนั หากการแก้ไขโซลูชนั ไม่ได้รบั การยินยอมอย่างสมเหตุสมผลสาหรับคุณ
คุณมีสทิ ธิ ์ที่จะยุตขิ อ้ ตกลงเมื่อมีการแจ้งให้ทราบโดยมีผลทันที คุณจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องอื่น ๆ ต่อยารา เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใน
ขอบเขตของข้อที่ 8.2 นี้
8.3 การปรับเปลี่ยนแอปและซอฟต์แวร์ ยาราอาจจัดทาแอปและซอฟต์แวร์เวอร์ชนั ที่อปั เดตให้คุณฟรีจากเวลา ในกรณีของแอปเวอร์ชนั ที่อปั เดต
ดังกล่าวจะพร้อมใช้งาน (เนื่องจากเวอร์ชนั ของแอปที่คุณดาวน์โหลดเป็ นครัง้ แรก) ผ่านแพลตฟอร์มการแจกจ่ายดิจทิ ลั ของบุคคลที่สาม ความ
พร้อมใช้งานและฟังก์ชั ่นการใช้งานที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของยารา หากผูใ้ ห้บริการบุคคลที่สามอานวยฟังก์ชั ่นดังกล่าวและอุปกรณ์ของคุ ณ ซึ่ง
ได้รบั การกาหนดค่าตามลาดับแอปที่อปั เดตอาจถูกดาวน์โหลดและติดตัง้ โดยอัตโนมัติ ไม่เช่นนัน้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตัง้ เวอร์ชั ่นที่
อัพเดทดังกล่าวด้วยตนเองตามคาแนะนาของผูใ้ ห้บริการบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใด ยาราจะให้การสนับสนุนสาหรับผูใ้ ช้แอปเวอร์ชนั ล่าสุด
เท่านัน้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะรองรับเวอร์ชั ่นเก่า
8.4 การแก้ไขข้อตกลง
(a) ยาราขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงได้ตลอดเวลาโดยมีผลบังคับใช้ในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ จะแจ้งให้คุณทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมล และ/หรือ โดยการแสดง
ในบัญชีผใู้ ช้ของคุณอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนวันที่มผี ลบังคับใช้และจะระบุวนั ที่มผี ล
ของการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว
(b) คุณมีสทิ ธิ ์ที่จะคัดค้านการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงใดๆ ภายในสอง (2) สัปดาห์หลังจากวันที่ได้รบั แจ้งการเปลีย่ นแปลง
หรือแก้ไขดังกล่าว ในกรณีท่มี กี ารคัดค้านในเวลาที่เหมาะสม ภาคีแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิท่จี ะยุตขิ อ้ ตกลงเมื่อมีการแจ้งต่อ
ภาคีอกี ฝ่ ายหนึ่งการบอกเลิกดังกล่าวจะมีผลในวันที่การเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่คดั ค้านภายในระยะเวลาคัดค้าน
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจะถือว่าคุณได้รบั การยอมรับและเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อตกลง
(c) ในการแจ้งเตือนตามข้อที่ 8.4 (a) ยาราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิ ์ในการคัดค้านภายในสอง (2) สัปดาห์
สิทธิ ์ของทัง้ สองฝ่ ายในการยกเลิกข้อตกลงในกรณีท่มี กี ารคัดค้านดังกล่าวและผลทางกฎหมายของการไม่คดั ค้าน
9. สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
9.1 ในกรณีท่ยี าราจัดหาโซลูชนั ให้คุณเกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดหรือการใช้เนื้อหาดิจทิ ลั ยารามอบสิทธิ ์ใช้งานส่วนบุคคลทีไ่ ม่ผูกขาด ไม่สามารถ
ถ่ายโอนและเพิกถอนได้ให้คุณ ซึ่งใช้เนื้อหาดิจทิ ลั ดังกล่าวทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต
9.2 ยกเว้นที่กาหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงเหล่านี้ คุณจะไม่มสี ทิ ธิ ์ใดๆ ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของยาราและสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้ หมด
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ในเนื้อหาดิจทิ ลั และ/หรือวัสดุใดๆ ที่ยาราจัดหาให้กบั คุณเกี่ยวกับโซลูชนั ใดๆ ที่เป็ นของยาราหรือผูอ้ อกใบอนุญาต คุณไม่มสี ทิ ธิ ์ใช้เนื้อหาดิจทิ ลั
และ/หรือวัสดุอ่นื ๆ นอกเหนือจากสิทธิ ์ในการใช้เนื้อหาดิจทิ ลั ดังกล่าวตามข้อตกลงเหล่านี้ ผลงานเหล่านี้ได้รบั การคุ้มครองตามกฎหมายและ
สนธิสญ
ั ญาลิขสิทธิ ์ (และอื่นๆ ) ทั ่วโลก สงวนสิทธิ ์ดังกล่าวทังหมด
้
9.3 ในกรณีท่ยี าราจัดหาซอฟต์แวร์ให้คุณ คุณรับทราบว่าคุณไม่มสี ทิ ธิ ์ในการเข้าถึงซอฟต์แวร์ในรูปแบบซอร์สโค้ด นอกเหนือจากที่ได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมายท้องถิน่ หรือตามที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในที่นี่หรือข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ใดๆ ที่บงั คับใช้
9.4 องค์ประกอบบางอย่างของซอฟต์แวร์ (รวมถึงซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ) อาจอยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงการอนุญาตใช้สทิ ธิ ์แยกต่างหากที่ยาราจะอานวย
ให้คุณพร้อมกับส่วนประกอบดังกล่าว
9.5 คุณได้รบั อนุญาตให้อ่านเนื้อหาดิจทิ ลั ที่มนุษย์อ่านได้และทาสาเนาเพื่อการใช้งานของคุณเอง เช่น โดยการพิมพ์หรือจัดเก็บ การใช้เ นื้อหาดิจทิ ลั
อื่นๆ ทัง้ หมด เช่น การจัดเก็บหรือการเกิดขึน้ มาใหม่ (ส่วนหนึ่งของ) เนื้อหาดิจทิ ลั ดังกล่าวในเว็บไซต์อนิ เทอร์เน็ตภายนอกใดๆ หรือการสร้าง
ลิงค์ ไฮเปอร์เท็กซ์ลงิ ค์หรือลิงค์ลกึ ระหว่างเนื้อหาดิจทิ ลั และเว็บไซต์อนิ เทอร์เน็ตอื่น ๆ ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ห้ามโดยไม่มคี วามยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดแจ้งจากยารา ห้ามแคปหน้าจอ(หรือการแคปเว็บ) โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากยารา
9.6 ยาราจะต้องรักษาความเป็ นเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียวของการแก้ไขใดๆ ต่อสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่มอี ยู่ และสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาใดๆ
ที่สร้างขึน้ ในระหว่างการยาราอานวยหรือส่งมอบเนื้อหาดิจทิ ลั หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ
9.7 คุณจะต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากยาราก่อน:
(a) ใบอนุญาตย่อย การถ่ายโอนหรือจัดการกับสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาใดๆ ที่ได้รบั อนุญาตจากคุณภายใต้ขอ้ ตกลงเหล่านี้
(b) การสร้าง ลงทะเบียนและ / หรือใช้อตั ลักษณ์ภาพที่ใช้องค์ประกอบจากสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของยารา (ตัวอย่างเช่น สีเ่ หลีย่ มของโล
โก้, เรือไวกิง้ , โล่, แบบอักษร, ส่วนของชื่อยารา, ไวกิ้ง และจัดส่ง);
(c) การใช้สทิ ธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของยารา เพียงอย่างเดียวหรือเป็ นการรวมกันหรือเกี่ยวข้องกับชื่อบริษทั ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมาย
การค้าที่คุณหรือการใช้งานโดยคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ
(d) การแก้ไข การกาหนด การทาให้เพิม่ หรือลบการอ้างอิงใดๆ ถึงสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของยารา ข้ออ้างอิงถึงยาราหรือชื่ออื่นใดที่แสดง
ในเนื้อหาดิจทิ ลั หรืออยู่บนฮาร์ดแวร์ (หรือบรรจุภณ
ั ฑ์หรือการติดลาเบล) หรือ
(e) ทาหรือละเว้นที่จะทาสิง่ ใดก็ตามที่คุณใช้สทิ ธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของยาราที่อาจส่งผลเสียต่อ ข้อตกลงของพวกเขา
9.8 ยาราจะปกป้ องคุณจากการเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาใดๆ ทีท่ าโดยคุณต่อบุคคลที่สามโดยอ้างว่าเนื้อหาดิจทิ ลั หรือโซลูชนั ใดๆ ที่
ยาราจัดทาขึน้ เป็ นการละเมิดสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลที่สาม (การอ้างสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญา) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(a) เราได้รบั แจ้งอย่างทันที และในกรณีใดๆ ไม่เกินสิบ (10) วันนับจากวันที่คุณได้รบั แจ้งการอ้างสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(b) เราได้รบั ระดับของความร่วมมือที่เหมาะสมจากคุณเพื่อปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันของเราภายใต้ขอ้ ต่อไป และ
(c) เรามีอานาจควบคุมฝ่ ายเดียวแต่เพียงผูเ้ ดียวและการเจรจาทัง้ หมดสาหรับการตกลงหรือประนีประนอมการอ้างสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
สิง่ ที่กล่าวมานี้ไม่สามารถใช้กบั เนื้อหาดิจทิ ลั หรือโซลูชนั และ / หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่:
(i) ไม่ได้จดั หาโดยยารา
(ii) การใช้ในลักษณะที่ไม่ได้รบั อนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงเหล่านี้หรือข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ใดๆ ;
(iii) การแก้ไขโดยคุณ หรือ
(iv) หากคุณดาเนินการกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดหลังจากได้รบั แจ้ง
9.9 หากซอฟต์แวร์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ ถูกจัดขึน้ โดยศาลของเขตอานาจที่มอี านาจเพื่อเป็ นการละเมิดสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคล
ที่สาม ยาราขอสงวนสิทธิ ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ ดียวในการดาเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(a) การจัดหาให้คุณมีสทิ ธิ ์ในการใช้ซอฟต์แวร์หรือเอกสารที่เกีย่ วข้องต่อไป
(b) การอานวยการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์หรือเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ การใช้งานจะไม่เป็ นการละเมิด หรือ
(c) การแทนที่ซอฟต์แวร์ด้วยซอฟต์แวร์ท่คี ล้ายกันในฟังก์ชนั การทางานและประสิทธิภาพ
(d) หากไม่มตี วั เลือกใดๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นมีความสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์หรือเป็ นไปได้ คุณหรือยาราอาจยุตขิ อ้ ตกลงนี้ ในกรณีดงั กล่าว
คุณจะได้รบั สิทธิ ์คืนเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับการจ่ายล่วงหน้าใดๆ ทีค่ ุณทากับยาราภายใต้การสมัครสมาชิกและเกี่ยวข้องกับ
บริการหรือการใช้โซลูชนั ที่จะเกิดขึน้ ในช่วงเวลาใดๆ ของเวลาหลังจากสิ้นสุด คุณไม่มสี ทิ ธิ ์คืนเงินย้อนหลังหรือให้บริการหรือใช้งานโซลูชนั
ใดๆ ก่อนที่จะมีการยกเลิก เนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นคือการรักษาเพียงอย่างเดียวของคุณและภาระผูกพันของยาราแต่เพียงผูเ้ ดียวคือการ
อ้างการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
9.10 หากคุณตระหนักถึงการละเมิดสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของยาราโดยบุคคลที่สามหรือการกระทาที่ผดิ กฎหมายใดๆ อันเป็ นผลเสียหายต่อ
ผลประโยชน์ของยารา คุณจะต้องรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อยารา คุณจะต้องให้ความช่วยเหลือยาราในการป้ องกันการละเมิดใดๆ ซึง่ ตาม
ความสามารถของคุณและสอดคล้องกับคาแนะนาจากยาราอย่างเต็มที่
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10. ไวรัส
10.1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในที่นี้หรือในข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ใดๆ ยาราจะไม่ให้บริการสารองข้อมูล เป็ นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้
เดียวในการดาเนินการและบารุงรักษาข้อมูลสารองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของเนื้อหาผูใ้ ช้ใดๆ ยาราจะใช้เครื่องสแกนไวรัสไฟร์วอลล์และ
มาตรการทางเทคนิคและองค์กรอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลของคุณและ / หรือการส่งไวรัสโดยไม่ ได้รบั อนุญาต แต่ทว่าเรา
ไม่รบั ประกันว่าแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ ของเราจะปลอดภัยหรือปลอดจากข้อบกพร่องหรือไวรัส และคุณรับทราบว่าการป้ องกัน
ข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดเวลาอาจเป็ นไปไม่ได้
10.2 คุณมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มของคุณเพื่อเข้าถึงเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ คุณควรใช้
ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง
10.3 คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ ในทางทีผ่ ดิ ด้วยการแนะนาไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดลอจิกหรือวัสดุอ่นื ๆ ที่เป็ นเจตนาร้ายหรือเป็ นอันตรายต่อ
เทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ โดยไม่ได้รบั อนุญาต เซิร์ฟเวอร์ท่จี ดั เก็บเนื้อหาดิจทิ ลั หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์หรือ
ฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ คุณต้องไม่โจมตีเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ โดยผ่านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการโจมตีแบบ
ปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย โดยการละเมิดข้อกาหนดนี้ คุณอาจกระทาความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายท้องถิน่ ที่บงั คับใช้ เราจะ
รายงานการละเมิดดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านัน้ โดยการเปิ ดเผยตัวตนของคุณ
ให้พวกเขาทราบ ในกรณีท่มี กี ารฝ่ าฝืนหรือสงสัยว่ามีการละเมิด สิทธิในการใช้เนื้อหาดิจทิ ลั ของคุณจะยุตลิ งทันที
11. ทรัพยากรบุคคลที่สาม (รวมถึงแอปพลิเคชัน)
11.1 โซลูชนั บางอย่างอาจอานวยความสะดวกหรือเปิ ดใช้งานการเข้าถึงทรัพยากรที่มอี ยู่และเป็ นของบุคคลที่สาม (ทรัพยากรบุคคลที่สาม) หรือ
อนุญาตให้มกี ารกาหนดเส้นทางหรือการส่งผ่านทรัพยากรบุคคลที่สามรวมถึงผ่านทางลิงก์ โดยการใช้ฟังก์ชั ่นดังกล่าวแสดงว่าคุณกาลังสังให้
่
เราเข้าถึงกาหนดเส้นทางและส่งผ่านข้อมูลให้กบั บุคคลที่สามทีเ่ กี่ยวข้อง
11.2 เราไม่ควบคุมหรือรับรอง และไม่รบั ผิดชอบต่อทรัพยากรบุคคลที่สามใดๆ ด้วย รวมถึงความถูกต้องแม่นยา ความมีผลบังคับ ตรงเวลา ความ
สมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ คุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ความมีประโยชน์หรือ ความปลอดภัยของทรัพยากรบุคคลที่สาม หรือ
สิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาใดๆ ทรัพยากรบุคคลที่สามบางอย่างอาจไม่ถูกต้องทาให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงเหนือสิง่ อื่นใด ไม่มสี งิ่ ใดใน
ข้อตกลงเหล่านี้ท่จี ะถือว่าเป็ นการรับรองหรือรับประกันโดยยาราเกีย่ วกับทรัพยากรบุคคลที่สาม เราไม่มภี าระผูกพันในการตรวจสอบ
ทรัพยากรบุคคลที่สาม และเราอาจบล็อกหรือปิ ดใช้งานการเข้าถึงทรัพยากรบุคคลที่สามใดๆ (ทัง้ หมดหรือบางส่วน) ผ่านเนื้อหาดิจทิ ลั ได้
ตลอดเวลา นอกจากนี้ความพร้อมของทรัพยากรบุคคลที่สามใดๆ โดยผ่านเนื้อหาดิจติ อล ซึ่งไม่ได้หมายความถึงการรับรองหรือการเป็ น
พันธมิตรของเรากับผูใ้ ห้บริการใดๆ ของทรัพยากรบุคคลที่สามดังกล่าว แม้ว่าทรัพยากรบุคคลภายนอกดังกล่าวจะทาการตลาดหรือแจกจ่าย
ผ่านเนื้อหาดิจทิ ลั หรือวัสดุอ่นื ๆ ที่จดั ทาโดยเรา และความพร้อมใช้งานดังกล่าวจะไม่สร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างคุณกับผู้
ให้บริการดังกล่าว
11.3 คุณตกลงและรับทราบว่า
(a) บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและไม่ใช่ยาราเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อการทางานของทรัพยากร (รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิค) เนื้อหา
บนเว็บไซต์ของพวกเขาและการใช้ขอ้ มูลของคุณ
(b) ยาราจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อคุณสาหรับบุคคลที่สามหรือทรัพยากรบุคคลทีส่ าม; และ
(c) คุณจะไม่ใช้ทรัพยากรบุคคลที่สามในลักษณะใดๆ ที่จะละเมิดหรือฝ่ าฝืนสิทธิ ์ของยาราหรือบุคคลอื่น ๆ
11.4 การใช้ทรัพยากรบุคคลที่สามของคุณอยู่ภายใต้ความเสีย่ งของคุณเองและอยู่ภายใต้ขอ้ ตกลง เงื่อนไขและนโยบายเพิม่ เติมใดๆ ที่บงั คับใช้กบั
ทรัพยากรบุคคลภายนอกดังกล่าว (เช่น ข้อตกลงการให้บริการหรือนโยบายความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ห้บริการทรัพยากรบุคคลที่สามนัน้ ) คุณมี
หน้าที่รบั ผิดชอบในการตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงการใช้งานหรือการเข้าถึงทรัพยากรของบุคคลที่สามใด ๆ
11.5 เรื่องเกี่ยวกับแอปที่คุณดาวน์โหลดเป็ นส่วนหนึ่งของโซลูชนั ใด ๆ
(a) ในกรณีท่คี ุณดาวน์โหลดแอปลงในอุปกรณ์ท่ที าโดยบริษทั แอปเปิ ล (แอปเปิ ล) หรือจากแอปสโตร์ของแอปเปิล
(i) คุณรับทราบโดยเฉพาะและยอมรับว่าแอปไม่ได้รบั การรับรอง การบริหารงานหรือการสนับสนุนโดยแอปเปิ ล ในการ
ใช้แอปบน อุปกรณ์ท่อี านวยโดยแอปเปิ ล คุณยอมรับว่าคุณจะใช้แอปตามข้อตกลงในการให้บริการของแอปสโตร์
แอปเปิ ล นอกเหนือจากข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั
(ii) คุณรับทราบว่าแอปเปิลไม่มภี าระผูกพันในการให้บริการบารุงรักษาหรือการสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอป คุณ
รับทราบเพิม่ เติมว่าแอปเปิลไม่มสี ่วนรับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆ ที่การใช้แอปละเมิดสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ทาง
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ปัญญาของบุคคลที่สาม
(iii) คุณรับทราบและยอมรับว่าแอปเปิ ลและบริษทั ย่อยของแอปเปิ ลเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์บุคคลที่สามของข้อตกลง
เหล่านี้และข้อตกลงอื่นๆ ที่คุณทากับยาราทีเ่ กี่ยวข้องกับแอป และแอปเปิลจะมีสทิ ธิ ์ (และจะถือว่าได้รบั สิทธิ ์) เพือ่
บังคับใช้มาตราและข้อตกลงดังกล่าวกับคุณในฐานะบุคคลที่สามที่ได้รบั ผลประโยชน์นนั ้ ; และ
(iv) คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยูใ่ นประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่าบาตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือที่ได้รบั
มอบหมายจากรัฐบาลสหรัฐฯในฐานะประเทศที่สนับสนุนลัทธิก่อการร้าย และคุณไม่ได้จดทะเบียนในรายชื่อรัฐบาล
สหรัฐของบุคคลที่ต้องห้ามหรือถูกจากัด
(b) ในกรณีท่คี ุณดาวน์โหลดแอปจาก กูเกิล เพลย์(หรือผูส้ บื ทอด) คุณยอมรับและตกลงโดยเฉพาะว่ามีขอ้ ขัดแย้งใดๆ ระหว่าง
(i) ข้อตกลงในการให้บริการของกูเกิล เพลย์ และนโยบายธุรกิจและโปรแกรมของกูเกิล เพลย์ หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่กูเกิล
กาหนดให้เป็ นข้อตกลงสิทธิการใช้งานเริม่ ต้นสาหรับผูใ้ ช้ปลายทางสาหรับกูเกิล เพลย (รวมถึง ข้อตกลงของกูเกิ ล
เพลย์); และ
(ii) ข้อตกลงเหล่านี้
ข้อตกลงของกูเกิล เพลย์จะมีผลบังคับใช้กบั การใช้แอปที่คุณดาวน์โหลดจากกูเกิล เพลย์ และคุณรับทราบว่ากูเกิล
ไม่มคี วามรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ติ ามหรือไม่ปฏิบตั ติ ามโดยยาราหรือคุณ (หรือ
ผูใ้ ช้อ่นื ๆ ) ภายใต้ขอ้ ตกลงเหล่านี้หรือข้อตกลงของกูเกิล เพลย์
12. เนื้ อหาและซอฟต์แวร์ดิจิทลั
12.1 ยาราจะพยายามตรวจสอบฟังก์ชั ่นการทางานของเนื้อหาดิจทิ ลั และใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์เป็ นประจาหรือภายในเวลาที่
เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องใดๆ ในเนื้อหาดิจทิ ลั และเพื่อเก็บรักษา ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาดิจทิ ลั ในขอบเขตเนื้อหาดิจทิ ลั (ไม่ว่า
จะเป็ นผลของข้อบกพร่องดังกล่าวหรืออื่นๆ )
(a) ฟังก์ชั ่นหลักไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีนัยสาคัญอีกต่อไปแล้ว; หรือ
(b) ให้ผลลัพธ์ท่ไี ม่ถูกต้องหรือล้มเหลวในการทางานอย่างมีนัยสาคัญตามหนังสือคู่มอื ใดๆ ดังนัน้ จึงทาให้ไม่สามารถใช้เนื้อหาดิจทิ ลั ของคุณได้
12.2 คุณอาจได้รบั และใช้ซอฟต์แวร์เสริมฟรีใดๆ ที่รวมการอัปเดต “แพทช์” และการแก้ไขข้อผิดพลาดตามที่ยาราจัดทาขึน้ เป็ นระยะ
12.3 เป็ นภาระหน้าที่ของยาราแต่เพียงผูเ้ ดียวในส่วนที่เกี่ยวกับความไม่พร้อมใช้งานหรือการหยุดชะงักของเนื้อหาดิจทิ ลั และซอฟต์แวร์ท่มี ี
ข้อบกพร่องระบุไว้ในข้อ 12.1 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ยาราจะไม่รบั ผิดชอบต่อคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเนื้อหาดิจทิ ลั รวมถึงซอฟต์แวร์ไม่
สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเวลาหรือช่วงใดก็ตาม
12.4 คุณจะไม่อนุญาตให้ใครๆ ยกเว้นยาราหรือฝ่ ายที่ได้รบั อนุญาตจากยาราในการบารุงรักษาหรือแก้ไขซอฟต์แวร์และ / หรือเนื้อหาดิจทิ ลั
12.5 การเข้าถึงเนื้อหาดิจทิ ลั นัน้ ได้รบั อนุญาตและนาเสนอเป็ นการชั ่วคราว และเราไม่รบั ประกันว่าเนื้อหาดิจทิ ลั จะพร้อมใช้งานเสมอหรือไม่
หยุดชะงัก นอกจากนี้คุณรับทราบว่าเนื้อหาดิจทิ ลั มีให้แก่คุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็ น" และอาจไม่ปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
12.6 ในกรณีท่เี ราตัง้ ใจจะระงับ เพิกถอน หยุดยัง้ หรือเปลีย่ นแปลง (แต่ละเนื้อหาการเปลี่ยนแปลง) เนื้อหาดิจทิ ลั ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อเนื้อหาดิจทิ ลั เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล ตราบใดที่การตัดสินใจที่จะทาการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ อยู่ในการควบคุมของเราและไม่ได้ถูกกาหนดไว้กบั เรา ในกรณีอ่นื ๆ ทัง้ หมด เราอาจระงับ เพิกถอน หยุดยัง้ หรือ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาดิจทิ ลั ทังหมดหรื
้
อบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ฮาร์ดแวร์
13.1 ข้อ 13 นี้มผี ลบังคับใช้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโซลูชนั ยาราอานวยฮาร์ดแวร์ให้คุณภายใต้ขอ้ ยกเว้นต่อไปนี้
(a) คุณอาจได้รบั จากฮาร์ดแวร์แบรนด์ยาราทีผ่ ลิตโดยบุคคลที่สาม (ฮาร์ดแวร์แบรนด์ของบุคคลที่สาม) เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นอย่าง
ชัดแจ้งในข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่บงั คับใช้ ยาราจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อบกพร่องใดๆ หรือไม่สามารถใช้งานได้ของฮาร์ดแวร์แบรนด์ของ
บุคคลที่สาม และคุณต้องพึง่ พาการรับประกันแยกต่างหากใดๆ ที่จดั ทาโดยผูผ้ ลิตหรือซัพพลายเออร์บุคคลที่สามทีเ่ กี่ยวข้องในส่วนที่
เกี่ยวกับข้อบกพร่องใดๆ ที่ถูกกล่าวหาของฮาร์ดแวร์ของแบรนด์ภายนอก
(b) คุณอาจได้รบั ฮาร์ดแวร์จากซัพพลายเออร์ท่ไี ม่เป็ นของยาราแทนที่จะเป็ นยารา หากเป็ นเช่นนัน้ เว้นแต่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่นอย่างชัดเจนใน
ข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่บงั คับใช้ ยาราจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อบกพร่องใด ๆ
(c) หรือไม่สามารถใช้งานได้ของฮาร์ดแวร์ดงั กล่าว และคุณต้องพึง่ พามาตราของข้อตกลงของบุคคลที่สามของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบกพร่อง
ที่ถูกกล่าวหาของฮาร์ดแวร์ดงั กล่าว
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13.2 ยกเว้นในกรณีท่ขี อ้ ตกลงของเรากับคุณระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น (เช่น ในกรณีท่เี ราให้เช่าหรือเช่าฮาร์ดแวร์แก่คุณ) สิทธิ ์ในฮาร์ดแวร์จะส่งต่อเมื่อ
ชาระเงินเต็มจานวน ยกเว้นว่าในกรณีของฮาร์ดแวร์ท่เี กี่ยวข้องกับการชาระเงินล่วงหน้า สิทธิ ์ในฮาร์ดแวร์จะส่งผ่านเมื่อส่งมอบ ความเสี่ ยง
ของการสูญเสียและความรับผิดชอบสาหรับฮาร์ดแวร์ท่สี ่งถึงคุณเมื่อมีการส่งมอบ จนกว่าสิทธิ ์จะผ่านจากยาราต่อคุณ (และในทุกกรณีท่เี ราให้
เช่าหรือเช่าฮาร์ดแวร์แก่คุณ) คุณต้องทาประกัน รักษาและจัดเก็บฮาร์ดแวร์ในสภาพที่น่าพอใจ และคุณจะส่งคืนฮาร์ดแวร์ตามคาขอของเรา
13.3 คุณจะต้องบารุงรักษาและใช้งานฮาร์ดแวร์ตามคาแนะนาที่ยาราแนะนา และจะอนุญาตให้ใช้งานฮาร์ดแวร์ได้โดยบุคลากรที่มคี วามสามารถและ
ได้รบั อนุญาตเท่านัน้ ยาราไม่รบั ผิดชอบต่อการบารุงรักษาหรือดัดแปลงฮาร์ดแวร์ท่ไี ม่ได้ดาเนินการ หรือตามคาแนะนาจากยาราหรือตัว
แทนที่ได้รบั อนุญาต
13.4 กาหนดเวลาส่งมอบทัง้ หมดยาราอาจอานวยให้คุณในส่วนที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เป็ นการประมาณการและไม่ใช่ขอ้ ผูกมัด แต่ทว่าหากการส่งมอบ
ฮาร์ดแวร์ล่าช้ากว่า 90 วันนับจากวันที่ส่งมอบที่แจ้งให้คุณทราบโดยยารา และนี่ไม่ใช่เนื่องจากการกระทาหรือการไม่ทาตามของคุณ คุณจะมี
สิทธิ ์ที่จะ (1) การชาระเงินหัก ณ ที่จ่าย ( เว้นแต่ว่าได้ชาระเงินเต็มจานวนแล้ว) เนื่องจากเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ท่ลี ่าช้าหรือ (2) การยุตขิ อ้ ตกลงที่
คุณสังซื
่ ้อฮาร์ดแวร์ท่ลี ่าช้านัน้ มอบสิทธิ ์ให้คุณในการคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณจ่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ดงั กล่าว
13.5 คุณมีความรับผิดชอบใน
(a) การมั ่นใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องทังหมดอย่
้
างเคร่งครัดเกี่ยวกับการนาเข้า การขนส่ง การเก็บรักษาและ การ
ใช้ฮาร์ดแวร์ในประเทศและสถานที่ท่สี ่งมอบฮาร์ดแวร์
(b) การได้รบั และการบารุงรักษาอย่างสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ และด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง ใบการมอบอานาจ การอนุญาต การอนุมตั ิ
ใบอนุญาตและการยินยอมอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับการนาเข้า การขนส่ง การเก็บรักษาและการใช้งานฮาร์ดแวร์ตามความต้องการเป็ นระยะ และ
(c) หากยาราต้องการ คุณต้องทาสาเนาใบมอบอานาจและความยินยอมดังกล่าวให้แก่ยาราก่อนที่จะส่งมอบฮาร์ดแวร์
13.6 ฮาร์ดแวร์ถูกส่งมอบให้กบั คุณอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขที่คุณพึงพอใจในความเหมาะสมกับความต้องการของคุณ ฮาร์ดแวร์บางอย่างที่ย ารา
จัดหาให้จะต้องถูกติดตัง้ โดยพนักงานหรือตัวแทนของยารา (การติ ดตัง้ ) หลังการติดตัง้ พนักงานหรือตัวแทนของยาราจะทาการทดสอบการ
ทางานของฮาร์ดแวร์ต่อหน้าคุณหรือตัวแทนของคุณ ในระหว่างการทดสอบ คุณหรือตัวแทนของคุณต้องยืนยันว่าฮาร์ดแวร์ทางานอย่างถูกต้อง
และตรวจสอบความผิดปกติหรือข้อบกพร่อง (ข้อบกพร่อง) คาแนะนาใดๆ ที่ได้รบั จากยารา (หรือพนักงานหรือตัวแทนของยาราตามความ
เหมาะสม) มอบให้กบั ความเข้าใจที่ดที ่สี ุดและจะไม่ทาให้คุณหลุดพ้นจากการสืบสวนและการทดสอบของคุณเอง
13.7 ในกรณีท่มี กี ารส่งมอบฮาร์ดแวร์ให้กบั คุณและ / หรือติดตัง้ และคุณพิจารณาว่ามีขอ้ บกพร่องกับฮาร์ดแวร์ คุณจะต้องรายงานข้อบกพร่องให้เรา
ทราบภายในก่อนหน้า
(i) หนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณตรวจพบข้อบกพร่อง (หรือควรตรวจพบข้อบกพร่องอย่างสมเหตุสมผล) หรือ
(ii) สามเดือนนับจากวันที่ส่งมอบฮาร์ดแวร์ให้คุณ (หรือ ถ้าภายหลังวันที่ตดิ ตัง้ โดยหรือในนามของยารา) (ระยะเวลา
รายงาน) เว้นแต่จะกาหนดระยะเวลาการรายงานที่นานกว่านัน้ โดยชัดแจ้งตามกฎหมายที่บงั คับใช้ รายงานของคุณ
จะต้องมีขอ้ มูลที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถระบุและตรวจสอบข้อบกพร่อง รวมถึงแต่ไม่จากัด คาอธิบายโดยละเอียด
เกี่ยวกับข้อบกพร่องและฮาร์ดแวร์ (รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลใดๆ ทีแ่ สดงว่ามีขอ้ บกพร่องอยู่ในเวลาส่งมอบ) และ
หมายเลขใบแจ้งหนี้และหมายเลขคาสังซื
่ ้อที่ใช้บงั คับ
13.8 หากหลังจากตรวจสอบฮาร์ดแวร์แล้ว ยาราตัดสินว่ามีขอ้ บกพร่อง และคุณได้รายงานให้เราทราบภายในระยะเวลาทีร่ ายงานที่ใช้บงั คับ ยาราจะ
แก้ไขข้อบกพร่องหรือแทนที่ฮาร์ดแวร์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะชดเชยให้คุณสาหรับค่าจัดส่งใดๆ ที่คุณจ่ายให้ยาราหรือที่เกิดขึน้ โดย
คุณ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อบกพร่องดังกล่าวไม่ได้เกิดขึน้ จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การประพฤติผดิ โดยเจตนาหรือความผิดอื่น ๆ ในส่วนของ
คุณ หากคุณยังไม่ได้ชาระค่าฮาร์ดแวร์ครบถ้วน คุณจะมีสทิ ธิ ์ระงับการชาระเงินหัก ณ ที่จ่ายจนกว่ายาราจะแก้ไขข้อบกพร่องหรือแทนที่
ฮาร์ดแวร์ หากหลังจากตรวจสอบฮาร์ดแวร์แล้ว ยาราตัดสินว่าไม่มขี อ้ บกพร่องหรือหากฮาร์ดแวร์แสดงสัญญาณที่ชดั เจนว่าข้อบกพร่องนัน้ เกิด
จากคุณหรือบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การจัดการและค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องใดๆ และค่าใช้จ่ายในการโทรออกหรือ
การเข้าร่วมใดๆ ที่เกิดขึน้ จากยารา
13.9 คุณอาจได้รบั บริการบารุงรักษานอกระยะรับประกันตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ใดๆ (บริการบารุงรักษา) ในกรณีท่ยี าราตกลงที่จะ
ดาเนินการบริการบารุงรักษาดังกล่าว เราจะดาเนินการตามค่าใช้จ่ายของคุณ ค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระสาหรับบริการบารุงรั กษาดังกล่าวจะ
รวมถึงแต่ไม่ จากัดเพียงค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของยารา หากยาราให้บริการบารุงรักษาในสถานที่ของคุณ
13.10 หากยาราอานวยบริการแก้ไขเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือบริการบารุงรักษาใดๆ ในสถานที่ของคุณ คุณจะต้องจัดเตรียมสภาพการทางานที่
เหมาะสมให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่บงั คับใช้และข้อความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
13.11 ยาราจะไม่รบั ผิดชอบต่อคุณ หากฮาร์ดแวร์แตกต่างจากหนังสือคู่มอื ของมัน ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงเพื่อ ยืนยันว่าฮาร์ดแวร์เป็ นไป
ตามข้อกาหนดทางกฎหมายหรือข้อกาหนดท้องถิน่ นอกจากนี้ ยาราจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อบกพร่องใดๆ หรือการใช้งานไม่ได้ของฮาร์ดแวร์ท่ี
เกิดจาก
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ข้อตกลงของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่
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(a) ความล้มเหลวของคุณในการปฏิบตั ติ ามข้อ 13 และ / หรือ ข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือ
(b) การสึกหรอตามปกติ
13.12 คุณจะต้องไม่ใช้ฮาร์ดแวร์ใดๆ ในการผลิตหรือการแปรรูปพืชผิดกฎหมายหรือสาร หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทผ่ี ดิ กฎหมายอื่นใด หากคุณขายต่อ
ฮาร์ดแวร์คุณจะต้องใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อยืนยันว่าลูกค้าของคุณจะไม่ใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อจุดประสงค์ท่ผี ดิ กฎหมายใด ๆ
13.13 นอกเหนือไปจากข้อ 19 (การชดใช้ด้วยเงิน) คุณจะต้องปกป้ อง ชดใช้ด้วยเงินและปกป้ องยาราจากการเรียกร้อง การสูญเสีย ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่เกิดจาก
(a) ข้อบกพร่องในฮาร์ดแวร์เนื่องจากการกระทาหรือการละเลยส่วนของคุณหรือส่วนของตัวแทนของคุณ;
(b) ยาราปฏิบตั ติ ามหนังสือคู่มอื ที่จดั ทาโดยคุณ
(c) ความเสียหายใดๆ ต่อทรัพย์สนิ หรือการบาดเจ็บ หรือเสียชีวติ ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ จากการโหลด การขนถ่าย การขนส่ง การเก็บรักษา การ
จัดการ การใช้งานหรือการกาจัดของฮาร์ดแวร์ และ
(d) เกี่ยวข้องกับการกระทาที่ประมาทหรือการกระทาผิดโดยเจตนาหรือโดยคุณตัวแทนของเรา
14.หลักจรรยาบรรณ
14.1 คุณจะต้องใช้มาตรฐานการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณของยารา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี https://www.yara.com/thisis-yara/ethics-and-compliance/policies/code-of-conduct-for-business-partners/ หรือสาเนาซึ่งสามารถขอได้จากยารา
14.2 การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงของหลักจรรยาบรรณในการทางานของคุณจะต้องให้สทิ ธิ ์ยาราในการยกเลิกข้อตกลงโดยมีผลทันทีและไม่มคี วามรับ
ผิดใดๆ กับคุณ
15.ข้อตกลงและการสิ้นสุด
15.1 ข้อตกลงจะเริม่ ต้นและมีผลผูกพันตามกฎหมายเมื่อคุณทาตามข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่เกี่ยวข้องหรือเมื่อคุณใช้โซลูชนั ที่คุณสังครั
่ ง้ แรก ตาม
การชาระค่าธรรมเนียมของคุณ สิทธิ ์ที่ได้รบั จากยาราภายใต้ ขอ้ ตกลงเหล่านี้จะดาเนินต่อไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อตกลงเเฉพาะโซลู
ชันที่ใช้กบั โซลูชนั ที่คุณซื้อ หรือว่าคุณได้ตกลงกับยาราเกีย่ วกับ โซลูชนั ดังกล่าว
15.2 ในกรณีท่กี ารชาระค่าธรรมเนียมล่าช้าหรือขาดหายไป ยารามีสทิ ธิ ์ระงับการเข้าถึงเนื้อหาดิจทิ ลั และ / หรือบัญชีของคุณทั นที การไม่ชาระเงิน
14 วันนับจากการได้รบั การแจ้งการชาระเงินครัง้ ที่สองจากยาราถือว่าเป็ นการละเมิดที่สาคัญ และยาราอาจยุตขิ อ้ ตกลงโดยมีผลทันที
15.3 ตามข้อจากัดที่กาหนดไว้ในข้อตกลงฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจยกเลิกบทบัญญัตหิ รือการรับ โซลูชนั ใดๆ และ / หรือข้อตกลงในทันที หาก
(a) อีกฝ่ ายอยู่ในการละเมิดข้อตกลงอย่างมีนัยสาคัญและ หากการละเมิดนัน้ แก้ไขได้ ไม่สามารถแก้ไขการละเมิดนัน้ ได้ภายในสามสิบ (30) วัน
หลังจากได้รบั หนังสือแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(b) ฝ่ ายอื่นๆ เข้าร่วมการจัดเตรียมหรือการจัดการกับหรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตน ที่นาไปสู่การบริหาร ผูร้ บั หรือผูร้ บั การบริหาร หรือ
ถูกยุบหรือมิฉะนัน้ จะหยุดดาเนินธุรกิจหรือกลายเป็ นกระบวนการล้มละลายและกระบวนการจะไม่ถูก ยกเลิกภายในเก้าสิบ (90) วัน; หรือ
(c) อีกฝ่ ายอยู่ในการละเมิดข้อตกลงอย่างมีนัยสาคัญมากกว่าสองครัง้ แม้จะมีการแก้ไขการละเมิดดังกล่าว
15.4 ยาราอาจระงับการจัดหาเนื้อหาดิจทิ ลั ในสถานการณ์ต่อไปนี้
(a) ถ้ายารามีเหตุอย่างควรสงสัยว่ามีการฝ่ าฝืนข้อ 6, 13.12 หรือ 14
(b) เมื่อยารามีสทิ ธิ ์ในการยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้ภายใต้ขอ้ 15.2 หรือ 15.3 ยาราอาจระงับหรือยุตเิ นื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ
(c) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บงั คับ หากการระงับภายใต้ขอ้ 15.4 นี้ยงั คงดาเนินต่อไปเป็ นเวลาเกินกว่าสามสิบ (30) เมื่อใดก็ได้จนกว่า
จะมีการคืนสถานะการใช้งานเนื้อหาดิจทิ ลั ที่เกี่ยวข้อง คุณอาจบังคับให้ยุตกิ ารใช้โซลูชนั ที่เกี่ยวข้องทันที เมื่อมีการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรือ
(d) ในกรณีท่คี ุณไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่เกีย่ วข้องที่กาหนดไว้ในข้อตกลงเฉพาะโซลูชนั ที่บงั คับใช้ คุณมีหน้าที่ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมและ / หรือยอดคงเหลือการสมัครสมาชิกและดอกเบี้ยทีเ่ กี่ยวข้อง ไม่ว่าบัญชีของคุณจะถูกระงับเนื่องจากการผิดสัญญาหรือ
ด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม
15.5 หากคุณทราบว่าเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ ส่วนใดส่วนหนึ่งของโซลูชนั เนื้อหาของผูใ้ ช้ใดๆ หรือข้อมูลอื่นใดที่คุณให้แก่ยาราไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
เหล่านี้หรือนโยบายความเป็ นส่วนตัวของยารา ดิจทิ ลั ฟาร์มมิง่ คุณจะระงับการใช้งานโซลูชนั และ / หรือลบเนื้อหาผูใ้ ช้หรือข้อมูลทีล่ ะเมิดอย่าง
ทันที (ตามที่มผี ลบังคับใช้) หากยาราตระหนักถึงสถานการณ์ขา้ งต้น ยาราอาจขอให้คุณทาตามขัน้ ตอนการแก้ไขตามที่อธิบายข้างต้นไว้
เนื่องจากเห็นว่าจาเป็ นและ / หรืออาจระงับการใช้งานของคุณทันทีจนกว่ายาราจะพอใจว่าปัญหาที่เกีย่ วข้องได้รบั การแก้ไขแล้ว
15.6 เมื่อหมดอายุหรือสิ้นสุดของข้อตกลง
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(a) สิทธิ ์ที่ได้รบั จากอีกฝ่ ายหนึ่งจะต้องยุตลิ งทันที และคุณจะต้องหยุดกิจกรรมทัง้ หมดที่ได้รบั อนุญาตตามข้อตกลงนี้;
(b) ค่าธรรมเนียมทัง้ หมดที่คุณเป็ นหนี้ให้กบั ยารานัน้ จะเกิดขึน้ ทันทีเมื่อการบอกเลิก; และ
(c) เมื่อมีการร้องขอจากยารา คุณจะต้องลบเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ และเนื้อหาของผูใ้ ช้หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้แก่ยาราจากโซลูชนั และทาลายสาเนา
ซอฟต์แวร์และเอกสารทัง้ หมด หรือกลับสู่ยาราทันที (ตามทางเลือกของยารา) จากการครอบครองหรือการควบคุมของคุณ
15.7 ไม่มสี ่วนใดในข้อที่ 15 จากัดสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้กบั คุณและอาจทาให้คุณสามารถยุตขิ อ้ ตกลงนี้เพื่อเหตุผลที่ดแี ละมี
ประสิทธิภาพ
16. การประชาสัมพันธ์
16.1 เกี่ยวข้องกับการใช้โซลูชนั ของคุณ
(a) คุณสามารถระบุต่อสาธารณชนได้ว่าคุณเป็ นลูกค้าของยาราและแสดงเครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อโดเมนและและคุณสมบัตอิ ่นื ๆ ของ
แบรนด์ท่โี ดดเด่น(คุณสมบัติของแบรนด์) และ
(b) ยาราอาจระบุดว้ ยวาจาว่าคุณเป็ นลูกค้าของยาราและรวมชื่อหรือคุณสมบัตขิ องแบรนด์ไว้ในรายการลูกค้าของยาราในสื่อส่งเสริมการขาย
ออนไลน์หรือออฟไลน์ของยารา
16.2 ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่จาเป็ นต้องได้รบั การอนุมตั สิ าหรับการทาซ้าคาสังสาธารณะที
่
่คล้ายกับคาแถลงสาธารณะที่อนุญาตก่อนหน้า
16.3 ฝ่ ายหนึ่งอาจเพิกถอนสิทธิ ์ของอีกฝ่ ายในการใช้คุณสมบัตขิ องแบรนด์ภายใต้ส่วนนี้โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่อกี ฝ่ ายและให้เวลาที่
เหมาะสมในการหยุดใช้
17. ข้อจากัดความรับผิด
17.1 ยาราจะไม่รบั ผิดชอบต่อคุณสาหรับการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดหน้า ที่
ตามกฎหมายหรืออื่นๆ แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ เกิดขึน้ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับ
(a) การใช้หรือไม่สามารถใช้งานเนื้อหาดิจทิ ลั ; หรือ
(b) การใช้หรือการเชื่อมั ่นในเนื้อหาใดๆ ทีแ่ สดงในเนื้อหาดิจทิ ลั
17.2 ยาราจะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากไวรัส การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ หรือวัสดุท่เี ป็ นอันตรายทาง
เทคโนโลยีอ่นื ๆ ที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือวัสดุท่เี ป็ นกรรมสิทธิ ์อื่น ๆ ของคุณเนื่องจากการใช้โซลูชนั
หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาดิจทิ ลั ใดๆ ของคุณ
17.3 ยาราจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการใช้ (หรือไม่สามารถใช้) วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่ อสารของเนื้อหาดิจทิ ลั รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียงความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการส่งการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การสกัดกัน้ หรือการจัดการการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคลที่สามหรือโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้สาหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งไวรัส
17.4 ไม่มสี งิ่ ใดในข้อตกลงเหล่านี้ ยกเว้นหรือจากัดความรับผิดของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต่อการเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อ หรือการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริง หรือความรับผิดอืน่ ใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจากัดตามกฎหมาย
17.5 ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกาหนดไว้ ยาราจะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญเสียผลกาไร การสูญเสียการขาย การสูญเสียธุรกิจ การแทรกแซงธุรกิจ
การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ความนิยมและ / หรือความชื่อเสียงหรือความเสียหายอื่นๆ ไม่มสี าหรับ
การสูญเสียทางอ้อมหรือเป็ นผลสืบเนื่องใดๆ ในกรณีท่เี กิดขึน้ จากหรือในวิธกี ารใดๆ ที่เชื่อมต่อกับข้อตกลงหรือการใช้งานและ / หรือไม่
สามารถที่จะใช้โซลูชนั หรือโดยวิธกี ารชดใช้ ในกรณีของเนื้อหาดิจทิ ลั การแก้ไขแต่เพียงผูเ้ ดียวของคุณในกรณีท่ไี ม่พงึ พอใจจะยกเลิกการใช้
เนื้อหาดิจทิ ลั และขอยาราเพื่อปิ ดบัญชีใดๆ ที่คุณอาจมี จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกาหนดไว้ ในเหตุการณ์ท่ยี าราและ / หรือผูม้ สี ่วน
เกี่ยวข้องใดๆ ตามที่ระบุไว้ในที่ขอ้ ตกลงเหล่านี้จะต้องรับผิดต่อการสูญเสียของคุณภายใต้กฎหมายการควบคุมสูงสุดความรับผิดรวมของยารา
และ / หรือจะถูกจากัดให้มากที่สุดของ
(a) ค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ โซลูชนั ในกรณีท่กี ารเรียกร้องหรือการเรียกร้องเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาการสมัครสมาชิก
รายปี ท่เี รียกร้องหรือการเรียกร้องที่เกิดขึน้ หรือ
(b) € 5,000
18. การปฏิ เสธความรับผิดในการรับประกัน
18.1 เนื้อหาดิจทิ ลั ฮาร์ดแวร์และผลิตภัณฑ์ใดๆ และวัสดุของบุคคลที่สามให้บริการแก่คุณ "ตามที่เป็ น" โดยไม่มกี ารรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือ
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ทางกฎหมาย ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง ยาราปฏิเสธเงื่อนไข ความรับผิดชอบการรับประกัน หรือข้อตกลงอื่นๆ ทัง้ หมดที่อาจนาไปใช้กบั โซลู
ชัน (รวมถึงที่เกี่ยวกับเนื้อหาดิจทิ ลั ฮาร์ดแวร์และผลิตภัณฑ์ใดๆ และวัสดุของบุคคลที่สาม) ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในขอบเขตสูงสุดที่
อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บงั คับ รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยเกีย่ วกับคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสาหรับ
วัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดและสิทธิ ์
18.2 ข้อมูลและคาแนะนาใดๆ ที่แสดงในฐานะส่วนหนึ่งของโซลูชนั คือ เพื่อความเข้าใจที่ดที ่สี ุดของยารา ถูกต้องและแม่นยาในวันที่ออก และมี
วัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับการใช้งานโซลูชนั ที่เหมาะสม การจัดการและการเก็บรักษาฮาร์ดแวร์และ / หรือโซลูชนั ที่
เกี่ยวข้องใดๆ และอาจไม่ถอื เป็ นการรับประกันหรือการบ่งชี้คุณภาพหรือการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง หรือใช้เป็ นพื้นฐาน
สาหรับความรับผิดต่อยาราหรือตัวแทนในทางใดก็ตาม
18.3 เนื่องจากพืชจานวนมาก ปลูกในระบบการผลิตที่แตกต่างกัน บนดินต่างๆ และภายใต้สภาพภูมอิ ากาศนับไม่ถ้วน ยาราปฏิเสธการรับประกัน
ทัง้ หมด การแสดงออกโดยตรงหรือโดยอ้อมเกีย่ วกับความถูกต้องของเนื้อหาดิจทิ ลั หรือข้อมูลอื่น ๆ และคาแนะนาอื่นๆ ให้บริการภายใต้โซลู
ชันและไม่รบั ผิดชอบต่อการตัดสินใจของฝ่ ายบริหารตามข้อมูลนี้ เมื่อใช้เนื้อหาดิจทิ ลั และเนื้อ หาที่เกีย่ วข้อง คุณยอมรับว่าคุณจะต้อง
รับผิดชอบอย่างเต็มที่สาหรับการตัดสินใจทางการเกษตร ผลและผลตอบแทนทัง้ หมด
18.4 การยกเว้นหรือข้อจากัดความรับผิดทังหมด
้
และการปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทุกประเภท (รวมถึงในส่วนนี้และที่อ่นื ๆ ในข้อตกลงเหล่านี้) ทาใน
นามของยาราและบริษทั ในเครือและตัวแทนผูถ้ อื หุ้นที่เกี่ยวข้องของพวกเขา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษทั ในเครือ ตัวแทน ตัวแทนผู้
ออกใบอนุญาต ซัพพลายเออร์และผูใ้ ห้บริการ
19. การชดใช้
19.1 ยกเว้นขอบเขตที่ถูกห้ามภายใต้กฎหมายทีบ่ งั คับใช้ คุณตกลงที่จะปกป้ อง ชดใช้ค่าเสียหายและรักษายาราที่ปลอดจากความเสียหายและต่อ
การเรียกร้อง การสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่เกิดจาก (a) การใช้งานหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
ด้วยโซลูชนั (รวมถึงการส่งทังหมด);
้
และ (b) การละเมิดหรือการละเมิดที่ถูกกล่าวหาของข้อตกลงดังกล่าวของคุณ
20. ข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
20.1 หากคุณ
(a) มีคาถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโซลูชนั ;
(b) จะต้องแจ้งให้เราทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงเหล่านี้ หรือ
(c) ต้องการติดต่อเราเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วยเหตุผลอื่นใด
โปรดติดต่อยาราโดยใช้วธิ กี ารสื่อสารที่ใช้งานได้ซ่งึ ระบุไว้ซ่งึ เกี่ยวข้องกับ โซลูชนั ที่เกี่ยวข้อง
20.2 ยาราจะตอบข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องทัง้ หมดภายในเวลาทีเ่ หมาะสม และจะยืนยันการได้รบั ข้อความของคุณโดยการติ ดต่อคุณเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรทางอีเมลโดยปกติ โปรดทราบว่าการสื่อสารทางอีเมลอาจไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอน ดังนัน้ คุณไม่ควรรวมข้อมูลบัตรเครดิตหรือ
ข้อมูลที่มคี วามอ่อนไหวอื่นๆ ไว้ในอีเมลของคุณในการติดต่อกับเรา
20.3 คุณอาจส่งความคิดเห็น ฟี ดแบคและข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะ) ที่อาจช่วยเราในการปรับปรุงการใช้งานโซลูชนั ทัง้ คุณและผูใ้ ช้รายอื่น โดย
การส่งข้อเสนอแนะถึงเรา คุณให้สทิ ธิ ์แก่เราในการไม่ผูกขาด เผยแพร่ทั ่วโลก ถาวร ไม่สามารถเพิกถอนสิทธิ ์ได้ ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ ์ สิทธิใน
การใช้ย่อยอนุญาตให้ใช้ ปรับเปลีย่ น ดัดแปลงแจกจ่ายและใช้ขอ้ เสนอแนะของคุณในวิธอี ่นื ใด
20.4 หากคุณเชื่ออย่างสุจริตว่าวัสดุท่มี ใี ห้ซ่งึ เป็ นส่วนหนึ่งของเนื้อหาดิจทิ ลั ละเมิดลิขสิทธิ ์ของคุณ คุณ (หรือตัวแทนของคุณ) อาจส่งให้เราทางอีเมล
และขอให้เราลบเนื้อหาดังกล่าวหรือปิ ดกัน้ การเข้าถึงเนื้อหานัน้ โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตัวตนและที่ตงั ้ ของเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด หาก
คุณเชื่ออย่างสุจริตว่ามีบางคนได้ย่นื หนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ ์กับคุณอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจส่งหนังสือโต้แย้งถึงเราเป็ นลายลั กษณ์อกั ษร
โปรดทราบว่าเรามีนโยบายในการยกเลิกบัญชีของผูท้ ่ลี ะเมิดซ้าในสถานการณ์ท่เี หมาะสม คาบอกกล่าวและการยื่นเรื่องโต้แย้งต้องส่งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรถึง CFO Digital Farming ทางไปรษณีย์ถงึ Drammensveien 131, 0277 Oslo, Norway หรือทางอีเมลมาที่
digital.farming@yara.com หมายเลขโทรศัพท์ของเราคือ (+47) 24 15 70 00
21. การมอบหมายและการทาสัญญารับเหมาช่วง
21.1 ยาราอาจโอนสิทธิ ์และภาระผูกพันทัง้ หมดหรือบางส่วนภายใต้ ขอ้ ตกลงเหล่านี้และ / หรือสัญญากับคุณไปยังบริษทั อื่นภายในกลุ่มบริษทั ยารา
หรือองค์กรบุคคลที่สาม คุณอาจไม่สามารถโอนสิทธิ ์หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ ขอ้ ตกลงเหล่านี้ไปยังบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นโดยไม่ได้รบั
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ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากเรา
21.2 ยาราอาจทาสัญญารับเหมาช่วงหรือมอบหมายภาระหน้าที่ใดๆ หรือทัง้ หมดภายใต้ขอ้ ตกลงเหล่านี้ให้แก่บริษทั อื่นภายในกลุ่มบริษทั ยาราหรือ
องค์กรบุคคลที่สาม คุณไม่สามารถรับเหมาช่วงหรือจัดการในลักษณะอื่นใดที่มสี ทิ ธิ ์หรือภาระผูกพันของคุ ณตามภายใต้ขอ้ ตกลงเหล่านี้โดย
ไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
22. เหตุสุดวิสยั
22.1 ทัง้ สองฝ่ ายจะไม่รบั ผิดชอบต่อความล่าช้าหรือข้อบกพร่องใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทาของพระเจ้า สงคราม การนัดหยุดงาน การปิ ดกัน้
การดาเนินการทางอุตสาหกรรม ไฟไหม้ น้าท่วม ลม พายุหรือเหตุการณ์อ่นื ๆ นอกเหนือจากการควบคุมที่เหมาะสมของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
รวมถึงหากความล้มเหลวใดๆ เกิดขึน้ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งาน การขาดการเข้าถึงข้อมูลมือถือ หรือความปลอดภัยหรือมาตรการ
อื่นๆ ที่ขดั ขวางการเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาดิจทิ ลั
22.2 หากภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ขอ้ ตกลงไม่สามารถดาเนินการต่อเนื่องเป็ นเวลาสาม (3) เดือนอันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์หนึ่งหรือมากกว่าของ
เหตุการณ์ท่อี ธิบายไว้ในข้อตกลง 22.1 ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจบอกเลิกข้อตกลงโดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั อีกฝ่ ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานี้
23. ข้อตกลงสาคัญอื่น ๆ
23.1 คาใดๆ ในข้อตกลงเหล่านี้ รวมถึง โดยเฉพาะอย่างยิง่ หรือตัวอย่างหรือวลีท่คี ล้ายกันใดๆ จะถูกตีความว่าเป็ นตัวอย่างและจะไม่จากัดเฉพาะ
ความทั ่วไปของคาทั ่วไปที่เกีย่ วข้อง
23.2 หากเราไม่สามารถยืนยันว่าคุณปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันใดๆ ของคุณภายใต้ขอ้ ตกลงเหล่านี้ หรือถ้าเราไม่บงั คับใช้สทิ ธิ ์ของเรากับคุณ หรือหาก
เราล่าช้าในการทาเช่นนัน้ นั ่นไม่ได้หมายความว่าเราจะสละสิทธิ ์ของเรากับคุณและจะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จาเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามข้อ
ผูกพันเหล่านัน้ หากเรายกเลิกการผิดสัญญาที่กระทาโดยคุณ เราจะทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ และนั ่นไม่ได้หมายความว่าเราจะยกเลิก
การผิดสัญญาที่กระทาโดยคุณโดยอัตโนมัตใิ นภายหลัง
23.3 เงื่อนไขแต่ละข้อของข้อตกลงเหล่านี้ทางานแยกกัน หากศาลหรือเจ้าหน้าที่ผมู้ อี านาจตัดสินว่าข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ นัน้ ไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ เงื่อนไขที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่
23.4 ข้อกาหนดเหล่านี้และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่ใช่สญ
ั ญา) ที่เกิดขึน้ จากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง
เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของนอร์เวย์ คุณและยารายอมรับอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ว่าศาลของนอร์เวย์จะมีอานาจศาลพิเศษในการ
ระงับข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึน้ จากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้หรือหัวข้อหรือการพัฒนาของมัน บันทึกว่ายารา (หรือ
บริษทั ในเครือของยาราที่เกี่ยวข้อง) จะมีสทิ ธิ ์ในการเริม่ ต้นการดาเนินคดีกบั คุณในเขตอานาจศาลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการไม่ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมหรือจานวนเงินอื่นๆ เนื่องจากการคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือสิทธิ ์ของยารา หรือการฝ่ าฝืนข้อตกลงของคุณ
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