
 

    

 

 

เ ง่ือนไขการใช้บรกิาร – [TrioAir] [RotemNet Web] 

[GreenApp] 

(ปรบัปรุงล่าสดุ: 20.01.2022)  

หมายเหตุ: 

เอกสารภาษาองักฤษมีความส าคญัเหนือกวา่ในกรณท่ีีมีความแตกต่างระหว่างเอกสารเป็นภาษาต่างๆ 

 

บทน า 

ข้อก าหนดการใชง้านเหลา่นี้ ("ข้อก าหนด") ใช้กบัการใช้งานแอปพลิเคชนัชื่อ [TrioAir] [RotemNet 

Web] [GreenApp] ("แอป") และฟงัก์ชนัทั้งหมดท่ีน าเสนอผ่านการใชแ้อป ("บริการ") 
และถือเป็นสญัญาท่ีมีผลผูกพนัระหว่างคุณ ซ่ึงด าเนินการอย่างถกูต้องในนามของบริษทัหรอืนิติบุคคลอืน่  ๆ

และ Munters Israel Ltd ("Munters", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") 
แอปนี้มีจุดประสงค์เพ่ือการใช้งานเชิงพาณชิย์เท่าน ั้น ยกเว้นการใช้งานสว่นตวัใดๆ  

Munters ให้สทิธิแก่คุณในการใช้แอปและบริการตามขอ้ก าหนดเหลา่นี้ (ซ่ึงมีการแก้ไขเป็นคร ัง้คราว) 

และข้อก าหนดอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในท่ีนี้ คุณยอมรบัข้อก าหนดเหล่านีโ้ดยคลกิ "ยอมรบัข้อก าหนดการใช้งาน" 

ในแอปหรือท่ีหน้าเว็บ หากคุณไม่ยอมรบัสว่นต่างๆ  ของข้อก าหนดเหล่านีไ้ม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม 

อย่าด าเนินการต่อโดยคลิก "ยอมรบัข้อก าหนดการใช้งาน" และอย่าพยายามเข้าถงึแอปหรอืบริการใด  ๆ

เราขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงเนื้อหาของขอ้ก าหนดเหลา่นี้ได้ทุกเม่ือโดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้  

โดยการเผยแพร่ข้อก าหนดฉบบัปรบัปรงุใน [https://www.munters.com/terms-controllers-app-thai] 

หรือโดยการอปัเดตแอปเพ่ือรวมขอ้ก าหนดการใช้งานใหม่ 
การใช้แอปและบริการหรือการใชแ้อปและบริการต่อไปหลงัจากการอปัเดตขอ้ก าหนดเหลา่นี้  
แสดงว่าคุณยอมรบัว่าคุณเข้าใจและยอมรบัข้อก าหนดท่ีอปัเดตโดยสิน้เชงิ 

หากคุณต้องการยุตขิ้อก าหนด รวมถงึการเข้าถงึแอปหรือบริการ 

คุณสามารถท าได้โดยยกเลิกการคลิกช่องท าเครื่องหมาย "ยอมรบัข้อก าหนดการใช้งาน" 

โดยขึ้นอยู่กบัข้อก าหนดการยุติท่ีระบุไว้ในท่ีนี้ี ่ 

ข้อมูลเกี่ยวกบัการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณท่ีเกีย่วข้องกบัการใช้แอปและบริการของคุณมีอยู่ใน
นโยบายความเป็นสว่นตวัของเราซ่ึงมีอยู่ท่ี[https://www.munters.com/terms-controllers-app-thai] 

สิทธิ 

เม่ือคุณยอมรบัข้อก าหนดเหล่านีต้ามข้างต้น เราจะใหส้ทิธิการใช้งานแอปและบริการแก่คณุแบบไม่ผูกขาด 

ไม่สามารถโอนสทิธิ ์ให้อนุญาตช่วงได ้สว่นบุคคล จ ากดั และเพิกถอนได 

้้เพ่ือใช้แอปและบริการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดเหล่านี้ ("ใบอนุญาต") 

สทิธิดงักล่าวรวมถึงสทิธิในการดาวน์โหลดและติดต ั้งแอปบนอปุกรณ์ (โทรศพัท์มือถอืหรือแทบ็เล็ต) 

หรือเข้าถึงแอปผ่านลิงกเ์ว็บ และเพ่ือวตัถุประสงค์ในการใช้แอปเพ่ือประมวลผลข้อมูลผู้ควบคมุของคุณเอง 

(ตามท่ีก าหนดไวด้้านล่าง) และใช้บรกิารเท่าน ัน้ 

แต่ละสทิธิครอบคลุมเฉพาะการใช้แอปและบริการท่ีเกีย่วขอ้งกบัผู้ควบคุมหนึ่ง (1) คน 

(ตามท่ีก าหนดไวด้้านล่าง) 

การใชแ้อปและบริการ 

https://www.munters.com/terms-controllers-app-thai
https://www.munters.com/terms-controllers-app-thai
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สามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก Apple, Inc. App Store (https://www.apple.com/itunes) หรือ Google 

Inc. Play Store (https://play.google.com/store) หรือเข้าถึงได้ผ่านลิงกเ์ว็บตอ่ไปนี้ 
สามารถเข้าถึงแอปได้หลงัจากสร้างบญัชีสว่นตวัแลว้เท่าน ัน้  

และคุณตกลงว่าจะไม่แชร์บญัชีของคุณกบับุคคลอืน่หรอืบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ  

บริการบางสว่นไม่มีค่าใชจ้่าย (“บรกิารฟรี”) ในขณะท่ีบริการบางสว่นมีคา่บริการ (“บริการท่ีมีค่าใชจ้่าย”) 
บริการฟรีรวมถึง "ฟงัก์ชนัแบบอา่นอย่างเดยีว" ของแอป ซ่ึงหมายความว่าผูค้วบคมุ 

(ตามท่ีก าหนดไวใ้นดา้นลา่ง) ไม่สามารถถูกจดัการผา่นฟงักช์นัของแอป่ บริการท่ีมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

(1) “ฟงัก์ชนัแก้ไข” ซ่ึงไม่เพียงแต่ช่วยใหคุ้ณอา่นเท่าน ัน้ 

แต่ยงัเปลี่ยนพารามิเตอร์ของตวัควบคุมในแอปได้จากระยะไกลอกีด้วย Munters 

ขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทของบริการท่ีจะรวมอยู่ในบริการฟรีและ/หรือบริการท่ีมีค่าใช้จา่ย 

ตามดุลยพินิจของตนเองไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ 

ข้อก าหนดเหล่านีใ้ช้เฉพาะกบัการใช้แอปและบริการเท่าน ั้นและไม่ใช้กบัฟงัก์ช ั่นหรือบริการอืน่ๆ ของ 

ผลิตภณัฑ(์“ผู้ควบคุม”) ท่ีเชื่อมโยงกบัแอป เพ่ือหลกีเลี่ยงข้อสงสยั 

ฟงัก์ชนัและการใช้ตวัควบคุมจะถูกควบคุมโดยขอ้ก าหนดแยกตา่งหาก  

นอกเหนือจากข้อจ ากดัผูใ้ช้อืน่ ๆ ท่ีก าหนดไวภ้ายใต้ขอ้ก าหนดเหลา่นี้ 
และยกเว้นท่ีได้รบัอนุญาตอย่างชดัแจ้งภายใต้ข้อก าหนดเหล่านี้ คุณจะต้องไม: 

(a) แทนท่ีคุณสมบตัิการรกัษาความปลอดภยัหรือหลีกเลี่ยงการควบคุมการเข้าถึงหรือข้อจ ากดัการ
ใช้งานแอปและบริการ 

(b) ละเมิดสทิธิในทรพัย์สนิทางปญัญาหรือสทิธิอืน่ๆ ของ Munters 

(c) คดัลอก ท าซ ้า เผยแพร่ซ ้า ใช้ซ ้า อปัโหลด โพสต์ สง่หรอืแจกจา่ยเนือ้หาใดๆ 
ท่ีน าเสนอในแอปหรือจดัหาใหโ้ดยแอป ซ่ึงรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง 

เพ่ือวตัถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย ์

(d) ให้เช่า เช่า อนุญาตช่วง ให้ยืม แจกจ่าย หรือขาย/ขายตอ่ หรือใช้ประโยชนจ์ากแอป 

(รวมถึงซอร์สโค้ด) 

(e) รวมแอปเข้ากบัโปรแกรมอืน่ๆ 

(f) (1) ท าการเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขแอปทั้งหมดหรอืบางสว่น หรือ (2) ถอดประกอบ แยกสว่น 

วิศวกรรมย้อนกลบั 

หรือสร้างงานลอกเลียนแบบโดยยึดตามสว่นใดสว่นหนึ่งหรือทั้งหมดของแอป และ 

(g) ลบลิขสทิธิ ์เครื่องหมายการค้าหรอืสทิธิใ์นทรพัย์สนิอืน่  ๆออกจากแอป 

การช าระเงินและการสมคัรสมาชิก 

ราคาท่ีก าหนดไว้ในแอปไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือภาษีใดๆ 

และอาจมีค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือสว่นต่างราคาตามสถานท่ี (เช่น 

อตัราแลกเปลี่ยน) เราอาจปรบัเปลี่ยนราคาของเราไดอ้ย่างอสิระเม่ือมีการแจ้งใหท้ราบอย่างเหมาะสม 

การไม่ช าระค่าธรรมเนยีมจะสง่ผลใหบ้ริการท่ีมีค่าใช้จ่ายของคุณสิน้สดุลง 

เม่ือคุณสมคัรใช้บริการท่ีมีค่าใช้จ่ายของเรา 
ค่าธรรมเนียมส าหรบับริการดงักลา่วจะถกูเรยีกเกบ็เป็นเงนิกอ้นล่วงหนา้ส าหรบัระยะเวลาการสมคัรสมาชิก
สบิสอง (12) เดือน การสมคัรสมาชิกของคณุจะต่ออายุโดยอตัโนมตัิเม่ือสิน้สดุระยะเวลาการสมคัร 
และอาจถูกยกเลิกโดยมีการแจ้งล่วงหนา้หนึง่ (1) เดือนก่อนสิน้สดุระยะเวลาการสมคัรท่ีเกี่ยวข้อง 

หากวิธีการช าระเงินของคุณหยุดท างาน 

การสมคัรรบับริการของคณุจะเปลีย่นเป็นการสมคัรรบับรกิารฟรีโดยอตัโนมตัิ 

https://www.apple.com/itunes
https://play.google.com/store
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ข้อมูลผูค้วบคุม  

คุณให้ (หรือรบัประกนัว่าเจา้ของสทิธิต์่อไปนี้ไดใ้ห้สทิธิโ์ดยชดัแจ้ง) สทิธิิท่ี์เพิกถอนไม่ไดโ้อนได้ 
มอบหมายได้ และให้อนุญาตช่วงแก่ Munters ในการจดัเกบ็ แสดง ดู และดาวนโ์หลดข้อมูลใดๆ 

ท่ีเก็บรวบรวมโดยผู้ควบคมุข้อมูล (“ข้อมูลผูค้วบคุม”) และใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
ในการแก้ไขปญัหา การสนบัสนุน และวตัถปุระสงค์ทางสถติิตลอดจนกิจกรรมการพฒันาผลิตภณัฑข์อง 
Munters นอกจากนี้ หากคุณใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห ์Sonar คุณให้ 
(หรือรบัประกนัว่าเจา้ของสทิธิต์่อไปนีไ้ดร้บัอนุญาตอย่างชดัแจ้ง) (1) สทิธิท่ี์เพิกถอนไม่ได้ โอนได้ 
มอบหมายได้ และให้อนุญาตช่วงแก่ Munters ในการถา่ยโอนข้อมูลผู้ควบคุมไปยงั MTech Systems 

ซ่ึงเป็นบริษัทภายในกลุ่ม Munters และ (2) สทิธิท่ี์เพิกถอนไม่ได้ โอนได้ มอบหมายได้ 
และให้อนุญาตช่วงแก ่MTech Systems ในการจดัเกบ็ แสดง ด ู
และดาวน์โหลดข้อมูลผู้ควบคมุและใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียง ในการแก้ไขปญัหา 
การสนบัสนุน การวิเคราะห์และ วตัถุประสงค์ทางสถติิ เช่นเดยีวกบักิจกรรมการพฒันาผลิตภณัฑข์อง 

MTech Systems 

หากข้อมูลผู้ควบคุมมีข้อมูลสว่นบุคคล การประมวลผลข้อมูลดงักล่าวจะอยู่ภายใต้ [Privacy Policy] 

ของเรา 

ความพร้อมใหบ้ริการ 

Munters ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยน อปัเดต และ/หรอือปัเกรดแอปหรือบริการ 

(หรือสว่นหนึ่งสว่นใดของแอปหรือบรกิาร) ชั่วคราวหรือถาวรได้ทุกเม่ือ 

คุณตกลงว่า Munters อาจระงบัการเข้าถงึแอปและบริการของคุณ หาก Munters 

พิจารณาตามดุลยพินิจของตนเอง 
สรุปอย่างสมเหตุสมผลว่าการใชแ้อปหรอืบริการของคุณก่อใหเ้กิดอนัตรายในทนัทีและ/หรอืต่อเนื่องต่อ 

Munters หรือผู้อืน่ ดงัน ั้น คุณตกลงวา่ Munters จะไม่รบัผิดต่อคุณหรือบุคคลท่ีสามใดๆ 

ส าหรบัการระงบัการเข้าถึงแอปหรอืบริการภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าวตามท่ีอธิบายไว้ในข้างต้น  

บุคคลท่ีสาม 

หากคุณดาวน์โหลดแอปจาก Apple, Inc. (ร่วมกบับริษทัในเครือคือ “Apple”) App Store หรือ Google 

Inc. (ร่วมกบับริษทัในเครือ “Google”) Play Store คุณรบัทราบ (1) 

ว่าคุณจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดแยกต่างหากท่ีเกีย่วข้องกบั Apple และ Google ตลอดเวลา และ (2) 

ว่าข้อก าหนดเหลา่นีท้ าขึ้นระหวา่งคุณกบั Munters เท่าน ั้น และ Apple หรือ Google 
จะไม่รบัผิดชอบต่อแอปและเนื้อหาดงักล่าว เว้นแตจ่ะระบุไวอ้ย่างชดัแจ้งส าหรบัภายใต้ข้อก าหนดกบั 

Apple หรือ Google เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อสงสยั Apple หรือ Google ไม่มีภาระผูกพนัใดๆ 
ในการจดัหาบรกิารบ ารุงรกัษาและสนบัสนนุเกีย่วกบัแอปหรือบรกิารของแอป ดูข้อก าหนดเพ่ิมเติมดา้นลา่ง 

หากคุณดาวน์โหลดแอปจาก Apple App Store 

หากคุณดาวน์โหลดแอปจาก Apple App Store หรือหากคุณก าลงัใช้แอปบนอปุกรณ ์iOS 

คุณรบัทราบว่าคุณได้อา่น เข้าใจ และตกลงตามประกาศเกีย่วกบั Apple ต่อไปนี้ 
ข้อก าหนดเหล่านีท้ าขึน้ระหว่างคุณและ Munters เท่าน ัน้ ไม่ใชก่บั Apple และ Apple 

จะไม่รบัผิดชอบต่อแอปและเนื้อหาดงักล่าว Apple ไม่มีภาระผูกพนัใด ๆ 
ในการจดัหาบรกิารบ ารุงรกัษาและสนบัสนนุเกีย่วกบัแอป 

ในกรณีท่ีแอปไม่เป็นไปตามการรบัประกนัท่ีเกีย่วข้องใดๆ คุณสามารถแจ้งให ้Apple ทราบ และ Apple 
จะคืนเงินราคาซ้ือท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัแอปใหก้บัคณุ หากมี 

และในขอบเขตสงูสดุท่ีกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอนุญาต Apple 

ไม่มีภาระผูกพนัในการรบัประกนัอืน่ใดท่ีเกีย่วกบัแอป Apple 

ไม่รบัผิดชอบต่อการจดัการกบัข้อเรียกร้องใดๆ 
ของคุณหรือบุคคลท่ีสามท่ีเกี่ยวข้องกบัแอปหรือการครอบครองและ/หรอืการใช้แอปของคณุ ซ่ึงรวมถงึ (1) 

การเรียกร้องความรบัผิดต่อผลติภณัฑ ์(2) การเรยีกรอ้งใด ๆ 

ท่ีแอปไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบงัคบัท่ีบงัคบัใช้ และ (3) 
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การเรียกร้องท่ีเกิดขึน้ภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายท่ีคลา้ยคลงึกนั Apple 
ไม่มีสว่นรบัผิดชอบต่อการสอบสวน การแก้ตา่ง การระงบัข้อพิพาท 

และการด าเนินการของบุคคลท่ีสามท่ีอา้งวา่แอปและ/หรือการครอบครองและการใช้แอปของคณุเป็นการละ
เมิดสทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปญัญาของบุคคลท่ีสามน ั้น 

คุณตกลงท่ีจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดของบุคคลท่ีสามท่ีเกีย่วขอ้ง เม่ือใช้แอปและ Apple 
และบริษัทในเครือของ Apple เป็นผู้รบัผลประโยชน์ท่ีเป็นบุคคลท่ีสามของข้อก าหนดเหล่านี ้
และเม่ือคุณยอมรบัข้อก าหนดเหล่านี ้Apple จะมีสทิธิ (และจะถือว่าได้ยอมรบัสทิธิ) 
เพ่ือบงัคบัใช้ข้อก าหนดเหล่านีก้บัคณุในฐานะผู้รบัผลประโยชนท่ี์เป็นบุคคลท่ีสามของข้อก าหนดเหล่านี ้
คุณรบัรองและรบัประกนัในท่ีนี้วา่ (1) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศท่ีอยู่ภายใต้การคว ่าบาตรของรฐับาลสหรฐัฯ 
หรือท่ีรฐับาลสหรฐัฯ ก าหนดใหเ้ป็นประเทศท่ี "สนบัสนุนผู้กอ่การร้าย" และ (2) 

คุณไม่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลท่ีต้องหา้มหรือถูกจ ากดัของรฐับาลสหรฐัฯ 

เราไม่มีการควบคุมใด  ๆ
และไม่รบัผิดชอบต่อเนื้อหาของเวบ็ไซต์บุคคลท่ีสามหรือแอปพลิเคชนัมือถือท่ีเชือ่มโยงกบัในแอป 

เว็บไซต์ท่ีเชื่อมโยงและแอปพลิเคชนัมือถอืดงักลา่วมีให้ "ตามท่ีเป็น" เพ่ือความสะดวกเท่าน ัน้ 
โดยไม่มีการรบัประกนัโดยชดัแจ้งหรือโดยนยัส าหรบัขอ้มูลท่ีใหไ้ว้ในน ั้น ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

ข้อก าหนดการใชง้าน 

และนโยบายความเป็นสว่นตวัของเวบ็ไซต์บุคคลท่ีสามและแอปพลิเคชนัมือถือจะน าไปใชก้บัการใชง้านเว็บ
ไซต์และแอปพลิเคชนัของบุคคลท่ีสามดงักลา่ว  

สิทธิในทรพัย์สนิทางปญัญา 

สทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปญัญาทั้งหมด (ท่ีจะตีความในวงกว้างตามท่ีกฎหมายอนุญาต) ท่ีมีอยู่ในแอป บริการ 
หรือข้อมูลผู้ควบคุมจะยงัคงเป็นทรพัย์สนิของ Munters นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าและโลโกใ้ด  ๆ

ท่ีใช้กบัแอปและบริการเป็นเครื่องหมายการค้าและโลโก้ของ Munters 

ไม่มีข้อความใดในข้อก าหนดเหลา่นี้ท่ีถอืเป็นการโอน มอบหมาย 

หรือให้สทิธิความเป็นเจ้าของในสทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปญัญาใดๆ  

การใช้ข้อมูลท่ีสร้างโดยแอปหรือบริการเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีไม่ไดร้บัอนุญาต 

โดยไม่ได้รบัความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จาก  Munters ถือเป็นสิง่ต้องหา้มโดยชดัแจ้ง 

การรบัประกนั 

แอปและบริการมีให้ตามสภาพท่ีเป็นอยู่และบนพ้ืนฐานท่ีพร้อมใชง้าน  Munters 

ไม่รบัรองและ/หรือรบัประกนัว่าการใช้แอปและบริการของผู้ใช้จะปลอดภยั รวดเร็ว 
ไม่หยุดชะงกัหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือแอปและบริการจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
หรือข้อผิดพลาดทั้งหมดในแอปจะได้รบัการแกไ้ข 

หรือแอปจะปราศจากไวรสัหรอืสว่นประกอบท่ีเป็นอนัตรายอืน่ๆ หรือแอปจะท างานรว่มกบัฮารด์แวร ์
ซอฟต์แวร์ ระบบหรือข้อมูลท่ี Munters ไม่รองรบั 

หรือการท างานของแอปและบริการจะปลอดภยัตลอดเวลา หรอื Munters 

จะสามารถป้องกนัไม่ให้บุคคลท่ีสามเขา้ถึงหรอืท าลายขอ้มูลผู้ควบคุมหรอืข้อมูลท่ีเป็นความลบัของผู้ใชไ้ด้ต
ลอดเวลา การรบัประกนัท่ีระบุไว้ขา้งต้นเป็นการรบัประกนัแต่เพียงผู้เดียวและพิเศษเฉพาะท่ีเสนอโดย 

Munters ไม่มีการรบัประกนัหรือเงือ่นไขอืน่ใด ไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรอืโดยนยั 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการค้าขายหรือความเหมาะสมส าหรบัวตัถุประสงค์เฉพาะ 
ผู้ใช้ต้องรบัผิดชอบโดยสิน้เชิงตอ่การพิจารณาว่าแอปและบริการหรือข้อมูลท่ีสรา้งขึ้นน ั้นถูกต้องหรือเพียงพ
อส าหรบัวตัถุประสงค์ของผู้ใช้หรือไม 

การจ ากดัการรบัผิด  

ความรบัผิดโดยรวมของ Munters ท่ีเกิดขึน้จากหรือเกีย่วข้องกบัข้อก าหนดเหล่านี ้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร 

จะต้องไม่เกินจ านวนเงินรวมของคา่ธรรมเนียมท่ีผูใ้ช้จ่ายให ้Munters ส าหรบัการใช้แอปในช่วงสบิสอง 

(12) ของเดือนก่อนหน้าวนัท่ีมีเหตกุารณ์เกิดขึ้นท่ีน าไปสูก่ารเรียกร้องท่ีเกดิขึ้น 
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หรือหากเหตุการณท่ี์เกิดขึ้นซ่ึงน าไปสูก่ารเรยีกรอ้งเกิดขึน้กอ่นระยะเวลาสบิสอง (12) 

เดือนได้ผ่านไปในชว่งเวลาท่ีส ัน้ลงดงักล่าว 

ไม่ว่าในกรณีใด  ๆMunters จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูเสยีธุรกิจ รายได้ ก าไร การผลติ ความปรารถนาด ี

การใช้ ข้อมูล การประหยดัท่ีคาดการณไ์ว้ หรอืข้อได้เปรยีบทางเศรษฐกิจอืน่ๆ 

(โดยไม่ค านึงถึงความเสยีหายดงักล่าวโดยตรงหรือโดยทางออ้ม) ค่าเสยีหายโดยบงัเอญิหรือเชิงลงโทษ 

การยุติ  

Munters อาจยุติข้อก าหนดโดยมีผลทนัที และเม่ือใดก็ได้โดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

โดยไม่ต้องรบัผิดใดๆ ภายใต้ข้อก าหนดในสว่นการช าระเงินและการสมคัรสมาชิก 
ผู้ใช้สามารถยุติข้อก าหนดเหล่านี้เม่ือใดก็ได ้และการยุติจะมีผลเม่ือสิน้สดุระยะเวลาการสมคัรปจัจุบนั 

เม่ือยุติ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแอปหรือบริการได้ คุณรบัทราบและตกลงว่า Munters 

จะไม่มีภาระผูกพนัในการคืนเงินจ านวนใดๆ ท่ีคุณได้ช าระไปแล้วในกรณีท่ีมีการยุติข้อก าหนดเหล่านี้ 

เบ็ดเตล็ด 

ในกรณีท่ีสว่นใดๆ ของข้อก าหนดนีไ้ม่ถกูต้องทั้งหมดหรือบางสว่น 
ความถูกต้องของข้อก าหนดทัง้หมดจะไม่ไดร้บัผลกระทบ 

และสว่นท่ีเหลือของข้อก าหนดนีจ้ะยงัคงมีผลใช้ได้ 
ในขอบเขตท่ีความไม่ถูกต้องดงักล่าวสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ผลประโยชน์ของคูส่ญัญาหรือการปฏิ
บตัิตามข้อก าหนดเหล่านี ้จะต้องมีการแก้ไขอย่างสมเหตุสมผล 

ผู้ใช้ไม่อาจมอบหมาย จ าน า หรอืจ าหน่ายสทิธิและ/หรือภาระผูกพนัภายใต้ข้อก าหนดเหล่านี้ 
ทั้งหมดหรือบางสว่น โดยไม่ได้รบัความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าจาก Munters 

ข้อก าหนดนี้ใช้กบัการใช้แอปและบริการ 
และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือปรบัเปลี่ยนสญัญาหรอืข้อตกลงอืน่ใดระหวา่งคุณและ Munters  

กฎหมายท่ีใช้บงัคบัและการแก้ไขข้อพิพาท 

ข้อก าหนดนี้จะได้รบัการตีความและควบคุมกฎหมายของอสิราเอล 

(โดยไม่ค านึงถึงความขดัแย้งของบทบญัญตัขิองกฎหมาย) และข้อพิพาทใดๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกบัข้อก าหนดนีอ้ยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลเฉพาะของศาลในอสิราเอล 

การติดต่อ  

หากคุณมีค าถามหรือข้อกงัวลใด ๆ เกี่ยวกบัแอปหรอืบริการ 

คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อด้านล่าง: 

Munters Israel Ltd 

App.support@munters.com 


