ิ ธิการร ับประก ันแบบจําก ัดเงือนไขจาก
แถลงสท
Kingston
ดูรายละเอียดการรับประกันทังหมดจาก Kingston ได ้ดังต่อไปนี คุณสามารถข ้ามไปยังเนือหาที
ต ้องการได ้อย่างรวดเร็วโดยเลือกหัวข ้อทีต ้องการจากรายการด ้านล่าง:
ระยะเวลาร ับประก ัน
บริการทางเทคนิคฟรี
้ ท
ิ ธิร ับประก ันและเงือนไข
ขนตอนการใช
ั
ส
ิ
ข้อสงวนสทธิ
้
Kingston ให ้การรับประกันแก่ผู ้ใชปลายทางรายแรกว่
าผลิตภัณฑ์ปราศจากข ้อบกพร่องของสว่ น
ประกอบและการผลิตภายใต ้ข ้อกําหนดและเงือนไขทีแจ ้งดังต่อไปนี โดยเป็ นไปตามเงือนไขและ
ข ้อจํากัดทีกําหนดไว ้ด ้านล่าง Kingston จะดําเนินการ ภายใต ้ทางเลือกและดุลพินจ
ิ เพือซ่อม
ึ สจ
หรือเปลียนสว่ นหนึงสว่ นใดของผลิตภัณฑ์นี ซงพิ
ู น์ได ้ว่ามีข ้อบกพร่องจากการผลิต หรือใน
ิ ว่ นทีได ้รับการซอ
่ ม หรือผลิตภัณฑ์ทเปลี
วัตถุดบ
ิ ชนส
ี
ยน จะจัดหาให ้โดย Kingston ในรูปแบบ
ิ
การแลกเปลียน ทังแบบเปลียนกับผลิตภัณฑ์ชนใหม่
หรือเปลียนกับผลิตภัณฑ์ทได
ี ้รับการรับรอง
แล ้ว ผลิตภัณฑ์ทได
ี ้รับการรับรองแล ้วทังหมดได ้รับการทดสอบเพือให ้แน่ใจว่าสามารถทํางานได ้
ิ
่ มหรือเปลียนผลิตภัณฑ์ให ้ได ้
เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ชนใหม่
หาก Kingston ไม่สามารถซอ
ิ ธิ
บริษัทจะคืนเงิน หรือคืนเครดิตตามมูลค่าปั จจุบน
ั ของผลิตภัณฑ์นัน ๆ ขณะทีมีการเรียกร ้องสท
ื จะต ้องจัดหาหลักฐานยืนยันการจัดซอระบุ
ื
การรับประกันหรือตามราคาทีจัดซอ
วันทีเริมต ้นและ
ื ม รวมทังรายละเอียดผลิตภัณฑ์และราคา
สถานทีจัดซอเดิ
ี หายกับผลิตภัณฑ์ทเกิ
การรับประกันจํากัดเงือนไขนีไม่ครอบคลุมความเสย
ี ดขึนจากการติดตังไม่
้ ดวิธ ี ภัยธรรมชาติ ระบบจ่ายไฟขาดหรือเกิด ระบบกลไกทีผิดปกติหรือ
ถูกต ้อง อุบัตเิ หตุ การใชผิ
เงือนไขแวดล ้อม รวมทังความเสียหายจากการแยกส่วนประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงใด ๆ การ
้ ตภัณฑ์ตามคําแนะนํ าทีแจ ้งไว ้หรือ (ii)
รับประกันแบบจํากัดเงือนไขนีไม่มผ
ี ลหาก: (i) ไม่ได ้ใชผลิ
้ ตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์การใชงาน
้
ไม่ได ้ใชผลิ
ี ม มีการลบหรือปิ ด
การรับประกันจํากัดเงือนไขนีไม่มผ
ี ลกับผลิตภัณฑ์ทมี
ี การแก ้ไขข ้อมูลบ่งชเดิ
บังข ้อมูลนี หรือมีการดําเนินการหรือบรรจุอย่างไม่ถก
ู ต ้อง รวมทังผลิตภัณฑ์ทจํ
ี าหน่ายแบบมือ
สองหรือขายต่อโดยขัดต่อข ้อบังคับด ้านการสง่ ออกของ U.S.A. และของประเทศอืน
่ ม เปลียน คืนเงินหรือให ้เครดิตสําหรับ
การรับประกันแบบจํากัดเงือนไขนีครอบคลุมเฉพาะการซอ
ผลิตภัณฑ์จาก Kingston ทีมีปัญหาตามทีระบุข ้างต ้นเท่านั น Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ี หายหรือการสูญเสย
ี ใด ๆ เนืองจากการสูญหาย ความเสย
ี หายหรือ
และไม่ให ้ประกันต่อความเสย
ิ
ความไม่สมบูรณ์ของข ้อมูลและเนือหาใด ๆ ทังสนทีเกิดขึนระหว่างพิจารณาสาเหตุของปั ญหา
หรือจากการถอด การให ้บริการหรือการติดตังผลิตภัณฑ์ของ Kingston การรับประกันนีไม่ครอบ
ื
คลุมซอฟต์แวร์จากภายนอก อุปกรณ์ทเช
ี อมต่
อหรือข ้อมูลทีมีการจัดเก็บไว ้ Kingston จะไม่รับ
ี หรือความเสย
ี หายทีเกิดขึนจริงหรือเป็ นผลต่อเนืองเนืองจากซอฟต์แวร์
ผิดชอบต่อความสูญเสย
จากภายนอก อุปกรณ์เชือมต่อหรือข ้อมูลทีมีการจัดเก็บ ในกรณีทมี
ี การเรียกร ้องใด ๆ ความรับผิด
่
ิ
ชอบเพียงอย่างเดียวของ Kingston คือการจัดซอมหรือเปลียนชนสว่ นหรือคืนเงินตามความ
เหมาะสมภายใต ้ดุลพินจ
ิ ของ Kingston

ระยะเวลาร ับประก ัน
ร ับประก ันผลิตภ ัณฑ์ตลอดอายุการใชง้ าน:**

ผลิตภัณฑ์ตอ
่ ไปนีของ Kingston ได ้รับการรับประกันตลอดอายุการใช ้งาน:
หน่วยความจําได ้แก่ ValueRAM®, HyperX®, Retail Memory และหน่วยความจําเฉพาะจาก
Kingston หรือแฟลชการ์ด (เช่น Secure Digital, Secure Digital HC และ XC,
CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia ไม่รวมการ์ด Industrial Temp microSD
และ Bali microSDHC Class 10 UHS-1) รวมทังหัวต่อแฟลชการ์ด
ร ับประก ันห้าปี :
ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนีได ้รับความคุ ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนีเป็ นเวลาห ้า
ื
้
ปี นับจากวันทีซอโดยผู
้ใชปลายทางรายแรก:
ไดร์ฟ USB DataTraveler® (ไม่รวม
DataTraveler® Workspace) ไดร์ฟ IronKey® USB และ SSDNow® KC100 (ไดร์ฟ SSD)
และ Industrial Temp microSD Cards
ร ับประก ันผลิตภ ัณฑ์หา้ ปี หรือตามค่าอายุการใชง้ านทีเหลือของ SSD:
ผลิตภัณฑ์ตอ
่ ไปนีของ Kingston อยูภ
่ ายใต ้การรับประกันนีตามระยะเวลาต่อไปนี พิจารณาตาม
ื
้
้
กรณีทเกิ
ี ดขึนก่อน: (i) ห ้าปี นับจากวันทีจัดซอโดยผู
้ใชรายแรก
หรือ (ii) จนถึงวันทีการใชงาน
ไดร์ฟตามทีตรวจวัดโดย SMART attribute 231 "SSD Life Left" ของ Kingston ถึงค่า
์ หนึ
นอร์มัลไลซท
ี ง (1) ตามทีแจ ้งโดย Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® DC400 ,
SSDNow® KC400, and SSDNow® M.2 G.2 Series (SM2280SEG2) และ DCP1000*
และ UV500 Series SSD
Kingston SSD Manager (KSM) iมีระบุไว ้ในเอกสารข ้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือสามารถตรวจสอบ
ได ้ฟรีผา่ นทางเว็บไซต์ของ Kingston ที www.kingston.com/SSDmanager ผลิตภัณฑ์ใหม่ท ี
้
ึ หรอไว ้ทีหนึงร ้อย (100) ในขณะทีผลิตภัณฑ์ท ี
ยังไม่ได ้ใชงานจะแสดงค่
าของสว่ นแสดงการสก
ึ หรอเป็ นหนึง (1)
ถึงเกณฑ์จํากัดความทนทานตามรอบการลบข ้อมูลจะแสดงค่าสว่ นแสดงการสก
้
*สําหรับ DCP1000 Series SSD หากการใชงาน
SSDNow® M.2 SSD หนึงในส ี (4) ตัวตัวใด
ใน DCP1000 แจ ้งค่าการสึกหรอเป็ นหนึง (1) แสดงว่าผลิตภัณฑ์นไม่
ี อยูภ
่ ายใต ้การรับประกันนี
อีกต่อไป
ร ับประก ันสามปี :
ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนีได ้รับความคุ ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนีเป็ นเวลา
ื
้
สามปี นับจากวันทีซอโดยผู
้ใชปลายทางรายแรก:
DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY,
Savage และ Predator) SSDNow® (Solid State Drives), ยกเว ้นสําหรับ SSDNow®
DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow®
SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 และ
SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) และ UV500 Series SSD
การร ับประก ันผลิตภ ัณฑ์สามปี และตามมูลค่าอายุการใชง้ านทีเหลือของ SSD:
ผลิตภัณฑ์ตอ
่ ไปนีของ Kingston อยูภ
่ ายใต ้การรับประกันนีตามระยะเวลาต่อไปนี พิจารณาตาม
ื
้
้
กรณีทเกิ
ี ดขึนก่อน: (i) สามปี นับจากวันทีจัดซอโดยผู
้ใชรายแรก
หรือ (ii) จนถึงวันทีการใชงาน
ไดร์ฟตามทีตรวจวัดโดย SMART attribute 231 "SSD Life Left" ของ Kingston ถึงค่า
์ หนึ
นอร์มัลไลซท
ี ง (1) ตามทีแจ ้งโดย Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® UV300
และ UV400 Series SSD

Kingston SSD Manager (KSM) iมีระบุไว ้ในเอกสารข ้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือสามารถตรวจสอบ
ได ้ฟรีผา่ นทางเว็บไซต์ของ Kingston ที www.kingston.com/SSDmanager ผลิตภัณฑ์ใหม่ท ี
้
ึ หรอไว ้ทีหนึงร ้อย (100) ในขณะทีผลิตภัณฑ์ท ี
ยังไม่ได ้ใชงานจะแสดงค่
าของสว่ นแสดงการสก
ึ หรอเป็ นหนึง (1)
ถึงเกณฑ์จํากัดความทนทานตามรอบการลบข ้อมูลจะแสดงค่าสว่ นแสดงการสก
ร ับประก ันสองปี :
ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนีได ้รับความคุ ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนีเป็ นเวลา
ื
้
สองปี นับจากวันทีซอโดยผู
้ใชปลายทางรายแรก:
SSDNow® S200/30GB, SSDNow®
SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite®
Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, MobileLite® Reader, microSD
ิ ค ้าสง่ เสริมการขายฟรีทจั
Reader, ชุดหูฟัง HyperX™ Cloud (ไม่รวมสน
ี ดมาในบรรจุภณ
ั ฑ์),
HyperX™ Mouse Pads, Nucleum™, แป้ นพิมพ์ HyperX™, เมาส,์ ChargePlay™ Duo และ
ผลิตภัณฑ์ HyperX™ ภายใต ้ Kingston Customization Program โครงการ Kingston
Customization จํากัดเงือนไขการตัดเครดิตหรือคืนเงินในช่วงระยะเวลารับประกันสองปี ในบาง
ึ งผ่
ั าน Kingston Customization
กรณี Kingston อาจเปลียนแทนผลิตภัณฑ์ทมี
ี ปัญหาซงส
้
Program เป็ นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าทีสามารถใชการได
้
ร ับประก ันหนึงปี :
ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนีได ้รับความคุ ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนีเป็ นเวลา
ื
้
หนึงปี นับจากวันทีซอโดยผู
้ใชปลายทางรายแรก:
MobileLite® Wireless - Gen 1, ชุดอุปกรณ์
เสริม DataTraveler®, Wi-Drive®, รีดเดอร์ TravelLite® SD/MMC, Bali microSDHC
Class 10 UHS-1 และ HyperX™ Fan
ร ับประก ันเป็นเวลาหกเดือน:
ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนีได ้รับความคุ ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนีเป็ นเวลาหก
ื
้
เดือนนับจากวันทีซอโดยผู
้ใชปลายทางรายแรก:
HyperX™ Cloud, Core และ Cloud II
ิ ว่ นครอบหู กล่องควบคุม
Headset Accessories ประกอบไปด ้วยไมโครโฟนถอดแยกได ้ ชนส
ั ญาณชุดหูฟัง อะแดปเตอร์หฟ
้
สายพ่วง dual 3.5 มม. สายพ่วง PC สายแยกสญ
ู ั งสําหรับใชบน
เครืองบิน และซองพกพาแบบตาข่าย
ิ ว ัน:
การร ับประก ันระยะเวลาเก้าสบ
ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนีได ้รับความคุ ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนีเป็ นเวลาเก ้า
ิ วันนับจากวันทีซอโดยผู
ื
้
สบ
้ใชปลายทางรายแรก:
ชุดหูฟัง HyperX™ ทีผ่านการรับรองอีกครัง
่ มผลิตภัณฑ์ดัง
ในกรณีทผลิ
ี ตภัณฑ์ยกเลิกการผลิตไปแล ้ว Kingston สามารถใชดุ้ ลพินจ
ิ เพือซอ
ื
กล่าว เสนอผลิตภัณฑ์เปลียนทีใกล ้เคียงกันหรือคืนเงินตามราคาจัดซอหรื
อมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ในปั จจุบันพิจารณาตามกรณีทมี
ี มล
ู ค่าตํากว่า
ิ ค ้าทีซอ
่ มหรือเปลียนใหม่จะยังคงได ้รับความคุ ้มครองตามการรับประกันแบบจํากัดเงืนไขนี
สน
ิ (90) วันพิจารณาจากระยะเวลาทียาวนานกว่า
ตามระยะเวลารับประกันเดิมทีเหลือหรือเก ้าสบ
้
การรับประกันแบบจํากัดเงือนไขนีมีผลเฉพาะกับลูกค ้าทีเป็ นผู ้ใชรายแรกและอยู
ภ
่ ายใต ้เงือนไขที
ื
ระบุไว ้นี การรับประกันแบบจํากัดเงือนไขไม่สามารถเปลียนมือได ้ ผลิตภัณฑ์ทจั
ี ดซอเป็
นชุดจะ
่
ิ
ิ
ต ้องสงคืนเป็ นชุดเพือรับสทธิประกันสนค ้า

**อายุการใช ้งานของผลิตภัณฑ์คอ
ื ระยะเวลาการใช ้งานตามสมควรตามปกติสําหรับผลิตภัณฑ์
้
ใกล ้เคียงกันในกลุม
่ อุตสาหกรรม ทังนีการรับประกันตลอดอายุการใชงานอยู
ภ
่ ายใต ้นิยามที
ี การรับประกันตลอดอายุการใชงานให
้
กําหนดในแต่ละประเทศ สําหรับประเทศรัสเซย
้มีกําหนด
ิ (10) ปี นั บจากวันทีจัดซอโดยผู
ื
้
ระยะเวลาสบ
้ใชปลายทางรายแรก

บริการทางเทคนิคฟรี
้
หากพบปั ญหาระหว่างการติดต่อหรือใชงานผลิ
ตภัณฑ์ของ Kingston ในภายหลัง สามารถติดต่อ
กับฝ่ ายเทคนิคได ้ก่อนรับบริการซ่อม
ขอรับบริการทางอินเทอร์เน็ตได ้ที kingston.com/support.
นอกจากนี Kingston ยังมีบริการทางเทคนิคภาษาอังกฤษจัดให ้ฟรีสําหรับลูกค ้าทัวโลก
สหร ัฐฯ และแคนาดา:
สามารถติดต่อกับฝ่ ายเทคนิคของ Kingston ในสหรัฐฯ และแคนาดาได ้โดยตรงทีหมายเลข +1
(714) 435-2639 หรือติดต่อผ่านเบอร์โทรฟรีท:ี +1 (800) 435-0640
ยุโรป ตะว ันออกกลางและอาฟริกา:
ฝ่ ายบริการทางเทคนิคของ Kingston ในยุโรป ตะวันออกกลางและอาฟริกา ยกเว ้นประเทศทีระบุ
ไว ้แยกเฉพาะสามารถติดต่อได ้ทีหมายเลข +44 (0) 1932 738888 ตรวจสอบค่าบริการ
ั ท์ในประเทศได ้ที www.kingston.com/en/company/contacts.
โทรศพ
ี :
เอเชย
ฝ่ ายบริการทางเทคนิคของ Kingston สามารถติดต่อได ้ทีหมายเลข:
ติดต่อจากออสเตรเลีย: 1800-620-569 เบอร์ตด
ิ ต่อฟรี
ี ลนด์: 0800-546-478 เบอร์ตด
ติดต่อจากนิวซแ
ิ ต่อฟรี
ติดต่อจากจีน: 800-810-1972 เบอร์ตด
ิ ต่อฟรี
ติดต่อจากฮ่องกง: 800-900478 เบอร์ตด
ิ ต่อฟรี
ี ค่าบริการ (วันจันทร์ถงึ วันเสาร์ 9:30 น. ถึง 17:30
ติดต่อจากอินเดีย: 1-860-233-4515 เสย
น.)
ติดต่อจากญีปุ่ น: 00531-88-0018 เบอร์ตด
ิ ต่อฟรี
ติดต่อจากมาเลเซีย: 1800-812078 เบอร์ตด
ิ ต่อฟรี
ติดต่อจากสงิ คโปร์: 800-8861042 เบอร์ตด
ิ ต่อฟรี
ติดต่อจากไต ้หวัน: 0800-666-200 เบอร์ตด
ิ ต่อฟรี
ติดต่อจากไทย: 001800-861-0018 เบอร์ตด
ิ ต่อฟรี
ี : +886-3-500-1715 เสย
ี ค่าบริการ
ติดต่อจากประเทศอืน ๆ ในเอเชย

้ ท
ิ ธิร ับประก ันและเงือนไข
ขนตอนการใช
ั
ส
ั ญารับประกันโดยสง่ คืนสน
ิ ค ้าทีมีปัญหาไปยังจุดจัดซอเดิ
ื
ขอรับบริการตามสญ
มหรือตัวแทน
ื น
ิ ค ้าจาก Kingston กรุณายืนยันเงือนไข
จําหน่ายของ Kingston ทีได ้รับอนุญาตทีคุณจัดซอส
่
ิ
่
ิ
ิ ค ้า เลขรุน
นโยบายการสงคืนสนค ้าก่อนสงคืนสนค ้า โดยปกติจะต ้องระบุรหัสสน
่ และซเี รีย
ื ชนส
ิ ว่ นหรือ
ลนัมเบอร์ (ถ ้ามี) พร ้อมรายละเอียดปั ญหาทีพบ คุณจะต ้องแสดงหลักฐานการจัดซอ
ิ ของ Kingston
ผลิตภัณฑ์ทส
ี ง่ คืนทังหมดหากมีการเปลียนใหม่หรือคืนเงินจะถือเป็ นทรัพย์สน

เมือได ้รับแล ้ว สินค ้าทีจัดซ่อมหรือเปลียนใหม่จะถูกจัดส่งโดย Kingston เป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใช ้
จ่าย ผลิตภัณฑ์ทไม่
ี ได ้นํ าเข ้าหรือจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายทีได ้รับอนุญาตจาก Kingston
จะไม่ได ้รับความคุ ้มครองภายใต ้การรับประกันนี ทังนีภายใต ้ขอบเขตทีกฎหมายทีเกียวข ้องให ้
่ มหรือเปลียนผลิตภัณฑ์โดยคิดค่าใชจ่้ ายเพิมเติม ทังนี
อนุญาต และ Kingston อาจเลือกจัดซอ
เพือเป็ นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อตัวแทนจําหน่ายทีคุณจัดซือผลิตภัณฑ์
เพือสอบถามเกียวกับการรับประกัน
สหร ัฐฯ:
ในสหรัฐฯ คุณสามารถสง่ คืนผลิตภัณฑ์ได ้โดยตรงไปยังศูนย์บริการของ Kingston หลังจากได ้
ิ ค ้าสง่ คืน ("RMA") จาก Kingston เป็ นทีเรียบร ้อยแล ้ว เลข RMA สามารถรับได ้
รับเลขรับรองสน
จาก kingston.com/us/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค ้าของ Kingston ที +1 (714)
438-1810, or +1 (800) 337-3719 สําหรับการสง่ คืนหน่วยความจํา ValueRAM กรุณาติดต่อ
ฝ่ ายบริการทางเทคนิคที +1 (800) 435-0640 เพือรับบริการเกียวกับ RMA
หลังจากได ้รับเลข RMA จาก Kingston จะต ้องจัดส่งสินค ้าภายในสามสิบ (30) วันไปที
Kingston Technology Company, Customer Service, 17665-A Newhope Street,
ิ ค ้า
Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. คุณจะต ้องรับผิดชอบค่าประกันภัยและค่าจัดสง่ ของสน
ิ ค ้าทีจัดสง่ ไปยังศูนย์บริการจะต ้องบรรจุให ้เหมาะสมเพือป้ องกันความเสย
ี หาย
สง่ คืนเอง สน
ระหว่างการนํ าสง่ เลข RMA จาก Kingston จะต ้องแสดงไว ้ด ้านนอกของบรรจุภัณฑ์อย่าง
ั เจน ในกรณีทคุ
ชด
ี ณสง่ ผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการโดยไม่มเี ลข RMA หรือไม่ได ้จัดแสดงเลขไว ้
ั ทีด ้านนอกของบรรจุภัณฑ์ สน
ิ ค ้าจะถูกสง่ คืนถึงคุณในสภาพเดิม
อย่างเด่นชด
ยุโรป ตะว ันออกกลางและอาฟริกา:
ื
สําหรับยุโรป ตะวันออกกลางและอาฟริกา หากคุณไม่สามารถสง่ คืนผลิตภัณฑ์ไปยังจุดจัดซอ
ื
เดิมหรือตัวแทนจําหน่ายทีได ้รับอนุญาตจาก Kingston หรือผู ้แทนจากหน่ายทีจัดซอผลิ
ตภัณฑ์
สามารถสง่ คืนผลิตภัณฑ์โดยตรงไปยังศูนย์บริการของ Kingston หลังจากได ้รับเลขรับรองการ
ส่งคืนวัสดุ ("RMA") จาก Kingston แล ้ว เลข RMA สามารถขอได ้ผ่านทาง kingston.com/en
ื
/support ในบางกรณีเราอาจแจ ้งขอให ้คุณแสดงหลักฐานการจัดซอ
ิ (30) วันคุณจะต ้องสง่ ผลิตภัณฑ์ให ้
หลังจากได ้รับเลข RMA จาก Kingston แล ้ว ภายในสามสบ
แก่ Kingston Technology Europe Co. LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury
on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K.คุณจะต ้องรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการจัดสง่ และ
ิ ค ้า ผลิตภัณฑ์จะต ้องบรรจุให ้เหมาะสมเพือป้ องกันความเสย
ี หายระหว่างการนํ าสง่
ประกันภัยสน
ั เจน หากไม่แสดง
เลข RMA จาก Kingston จะต ้องแสดงไว ้ด ้านนอกของบรรจุภัณฑ์อย่างชด
ิ ค ้าจะถูกสง่ คืนในสภาพเดิมพร ้อมบรรจุภัณฑ์
เลข RMA ทีบรรจุภัณฑ์ สน
Asia:
ในเอเชีย กรุณาดูรายละเอียดสําหรับพืนทีของคุณ ในกรณีของไต ้หวัน คุณสามารถส่งคืนสินค ้าที
ิ ค ้าออ
มีปัญหาไปยังตัวแทนจําหน่ายใกล ้บ ้าน หรือศูนย์บริการ,หรือกรอกแบบฟอร์มสง่ คืนสน
นไลน์ ไปที https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/ เพือดําเนินการต่อ ในกรณีของ
จีน คุณสามารถแจ ้งขอรับบริการ RMA ได ้จากตัวแทนจําหน่ายทีได ้รับอนุญาตหรือศูนย์บริการที
ื นย์บริการในจีนได ้ที https://www.kingston.com/cn/support
ได ้รับอนุญาต ดูรายชอศู
/china/center
หลังจากได ้เลข RMA จาก Kingston ภายในระยะเวลาสาม (3) วัน ให ้สง่ ผลิตภัณฑ์ไปยัง
Kingston Technology Far East Corp. 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli,
Taiwan 35053, R.O.C. คุณจะต ้องรับผิดชอบค่าประกันภัยและค่าจัดสง่ ผลิตภัณฑ์ด ้วยตัวเอง

สินค ้าทีจัดส่งไปยังศูนย์บริการจะต ้องบรรจุให ้เหมาะสมเพือป้ องกันความเสียหายระหว่างการนํ า
ั เจน ในกรณีทคุ
สง่ เลข RMA จาก Kingston จะต ้องแสดงไว ้ด ้านนอกของบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างชด
ี ณ
ั ทีด ้าน
สง่ ผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการโดยไม่มเี ลข RMA หรือไม่ได ้จัดแสดงเลขไว ้อย่างเด่นชด
ิ ค ้าจะถูกสง่ คืนถึงคุณในสภาพเดิม
นอกของบรรจุภณ
ั ฑ์ สน
ี กรุณาติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายใกล ้บ ้านเพือแจ ้งขอการ
สําหรับประเทศอืน ๆ ในแถบเอเชย
่
ิ
รับรองการสงคืนสนค ้า ("RMA")

ิ ธิ
ข้อสงวนสท
ภายใต้กรอบทีกฎหมายทีเกียวข้องให้อนุญาตไว้ ข้อกําหนดและเงือนไขทีระบุกอ
่ นหน้า
ํ หร ับผลิตภ ัณฑ์ของ Kingston และมีผลบอกล้าง
นีถือเป็นการร ับประก ันโดยสมบูรณ์สา
การร ับประก ันหรือการแสดงต ัวอืนใดทงหมดท
ั
งโดยทางวาจาหรื
ั
อทีเป็นลายล ักษณ์
อ ักษร ห้ามให้การร ับประก ันอืนใดเกียวก ับผลิตภ ัณฑ์ของ Kingston ยกเว้นมีระบุไว้โดย
ั
ิ ธิการร ับประก ันอืนใดนอกเหนือจากที
ชดแจ้
งข้างต้น นอกจากนี Kingston ขอจําก ัดสท
ระบุไว้น ี รวมทงการร
ั
ับประก ันอืนใดทีมีอยูภ
่ ายใต้กฎหมายของประเทศ มลร ัฐ จ ังหว ัด
หรือหน่วยงานท้องถินตามกรอบทีกฎหมายกําหนด โดยอาจครอบคลุมไปถึงการ
ร ับประก ันโดยน ัยกรณีการไม่ละเมิด คุณสมบ ัติในเชงิ พาณิชย์หรือความเหมาะสมเพือ
ั
เป้าหมายเฉพาะด้านใด ๆ การร ับประก ันทงหมดท
ั
งโดยช
ั
ดแจ้
งหรือโดยน ัยให้จา
ํ ก ัดอยู่
ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดข้างต้น ในบางมลร ัฐหรือบางพืนทีอาจไม่อนุญาตให้มก
ี าร
จําก ัดความร ับผิดชอบภายใต้การร ับประก ันแบบจําก ัดเงือนไข หรือการกําหนดเงือนไข
ระยะเวลาสําหร ับการร ับประก ันโดยน ัย ในกรณีนข้
ี อจําก ัดข้างต้นไม่ถอ
ื มีผลก ับคุณ
ผลิตภ ัณฑ์ของ Kingston ไม่ได้การร ับรองสําหร ับใชเ้ ป็นสว่ นประกอบสําค ัญในอุปกรณ์
่ ยชวี ต
ชว
ิ หรือการใชง้ านใด ๆ ทีหากเกิดข้อผิดพลาดหรือการทํางานทีผิดพลาดของ
ี ชวี ต
ผลิตภ ัณฑ์จะทําให้เกิดการบาดเจ็ บหรือเสย
ิ ขึนได้ Kingston ไม่ร ับผิดชอบใด ๆ ต่อ
ี ชวี ต
ี การบาดเจ็บหรือความเสย
ี หายต่อบุคคลหรือ
การเสย
ิ ของบุคคลหรือการสูญเสย
้ ลิตภ ัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เชน
ิ เนืองจากการใชผ
่ ก ับอุปกรณ์ดา้ นการทหารหรือ
ทร ัพย์สน
ความมนคง
ั
อุปกรณ์ควบคุมการจราจร ระบบป้องก ันภ ัยพิบ ัติและอุปกรณ์ทางการแพทย์
่ ยชวี ต
หรือเพือชว
ิ
ความร ับผิดชอบโดยรวมของ Kingston ภายใต้การร ับประก ันนีหรือการร ับประก ันอืนใด
่ ม เปลียนสน
ิ ค้าหรือคืนเงินเท่านน
ทงโดยแจ้
ั
งหรือโดยน ับ ให้จา
ํ ก ัดเฉพาะการซอ
ั การให้
่ ม เปลียนสน
ิ ค้าหรือคืนเงินถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยชอบของบริษ ัท
บริการซอ
แต่เพียงผูเ้ ดียวกรณีมก
ี ารละเมิดเงือนไขการรบประก ันหรือ ข้อกฎหมายอืนใด ภายใต้
้ ลาย
ื
กรอบทีกฎหมายให้อนุญาต Kingston ไม่มค
ี วามร ับผิดใด ๆ ต่อผูจ
้ ัดซอหรื
อผูใ้ ชป
้ า
ี หาย ค่าใชจ
ทางสําหร ับผลิตภ ัณฑ์ของ Kingston กรณีความเสย
่ ยทีเกิดขึน การสูญ
ี รายได้ การสูญเสย
ี เงินออม การสูญเสย
ี ผลกําไร หรือความ
หายของข้อมูล การสูญเสย
้ รือ
ี หายจากอุบ ัติการณ์หรืออ ันเป็นผลต่อเนืองใด ๆ ทีเกิดขึนจากการจ ัดซอ
ื ใชห
เสย
้
ความบกพร่องในการใชผลิตภ ัณฑ์ของ Kingston แม้วา่ Kingston จะได้ร ับแจ้งว่าอาจ
ี หายด ังกล่าวขึนได้ก็ตาม บางมลร ัฐหรือบางพืนทีอาจไม่อนุญาตให้ทก
เกิดความเสย
ี าร
ี หายจากอุบ ัติการณ์หรือความเสย
ี หาย
ค ัดแยกหรือจําก ัดความร ับผิดชอบต่อความเสย
อ ันเป็นผลต่อเนือง ในกรณีนข้
ี อจําก ัดหรือข้อยกเว้นด ังกล่าวไม่ถอ
ื มีผลก ับคุณ
ิ ธิตามกฎหมายบางประการแก่คณ
การร ับประก ันจําก ัดเงือนไขนีให้สท
ุ โดยคุณย ังคง
ิ ธิอืน ๆ ตามทีมีในมลร ัฐหรือในเขตพืนทีทีเกียวข้อง
สท
ิ สหภาพยุโรป หากมีการจ ัดซอผลิ
ื
สําหร ับประชากรในประเทศทีเป็นสมาชก
ตภ ัณฑ์นโดย
ี
ิ ธิเพิมเติมจากสท
ิ ธิตาม
ผูบ
้ ริโภค ไม่ใชเ่ พือการดําเนินธุรกิจ การร ับประก ันนีเป็นสท
กฎหมายของคุณทีเกียวข้องก ับผลิตภ ัณฑ์ทมี
ี ปญ
ั หาในการผลิต ขอคําแนะนําเกียวก ับ

ิ ธิตามกฎหมายได้จากศูนย์ให้คําแนะนําผูบ
ิ ธินีไม่
สท
้ ริโภคในพืนทีของคุณ ข้อจําก ัดสท
ี ชวี ต
ได้มเี ป้าหมายเพือจําก ัดหรือค ัดแยกความร ับผิดชอบของ Kingston ต่อการเสย
ิ
หรือการบาดเจ็บทีเกิดขึนจากการเพิกเฉยหรือสําค ัญผิดใด ๆ
การรับประกันนีจัดหาโดย:
Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.
ผูบ
้ ริโภคชาวออสเตรเลีย:
้
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจํากัดเงือนไขของ Kingston สําหรับผู ้ใชใน
ออสเตรเลีย
ปรับปรุงครังที : กุมภาพันธ์ 2018
03/2012 - 05/2013
05/2013 - 09/2015
09/2015 - 01/2017
01/2017 - 02/2018

