แถลงสิทธิการร ับประกันแบบจํากัดเงือนไขจาก
Kingston
ดูรายละเอียดการร ับประกันทังหมดจาก Kingston ได ้ดังต่อไปนี
คุณสามารถข ้ามไปยังเนื อหาทีต ้องการได ้อย่างรวดเร็วโดยเลือกหัวข ้อทีต ้องการจากรายการด ้านล่าง:





ระยะเวลาร ับประกัน
บริการทางเทคนิ คฟรี
ิ ทธิร ับประกันและเงือนไข
ขันตอนการใช้สิ
ข้อสงวนสิทธิ

Kingston
ให ้การรบั ประกันแก่ผใู ้ ช ้ปลายทางรายแรกว่าผลิตภัณฑ ์ปราศจากข ้อบกพร่องของส่วนประกอบและการผลิตภ
ายใต ้ข ้อกําหนดและเงือนไขทีแจ ้งดังต่อไปนี โดยเป็ นไปตามเงือนไขและข ้อจํากัดทีกําหนดไว ้ด ้านล่าง
Kingston จะดําเนิ นการ ภายใต ้ทางเลือกและดุลพินิจเพือซ่อม หรือเปลียนส่วนหนึ งส่วนใดของผลิตภัณฑ ์นี
ซึงพิสูจน์ได ้ว่ามีข ้อบกพร่องจากการผลิต หรือในวัตถุดบ
ิ ชินส่วนทีได ้รบั การซ่อม หรือผลิตภัณฑ ์ทีเปลียน
จะจัดหาให ้โดย Kingston ในรูปแบบการแลกเปลียน ทังแบบเปลียนกับผลิตภัณฑ ์ชินใหม่
หรือเปลียนกับผลิตภัณฑ ์ทีได ้ร ับการร ับรองแล ้ว
ผลิตภัณฑ ์ทีได ้รบั การรบั รองแล ้วทังหมดได ้ร ับการทดสอบเพือใหแ้ น่ ใจว่าสามารถทํางานได ้เทียบเท่ากับผลิต
ภัณฑ ์ชินใหม่ หาก Kingston ไม่สามารถซ่อมหรือเปลียนผลิตภัณฑ ์ให ้ได ้ บริษท
ั จะคืนเงิน
หรือคืนเครดิตตามมูลค่าปัจจุบน
ั ของผลิตภัณฑ ์นัน ๆ
ขณะทีมีการเรียกร ้องสิทธิการรบั ประกันหรือตามราคาทีจัดซือ
จะต ้องจัดหาหลักฐานยืนยันการจัดซือระบุวน
ั ทีเริมต ้นและสถานทีจัดซือเดิม
รวมทังรายละเอียดผลิตภัณฑ ์และราคา
การร ับประกันจํากัดเงือนไขนี ไม่ครอบคลุมความเสียหายกับผลิตภัณฑ ์ทีเกิดขึนจากการติดตังไม่ถูกต ้อง
อุบต
ั เิ หตุ การใช ้ผิดวิธ ี ภัยธรรมชาติ ระบบจ่ายไฟขาดหรือเกิด ระบบกลไกทีผิดปกติหรือเงือนไขแวดล ้อม
รวมทังความเสียหายจากการแยกส่วนประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงใด ๆ
การร ับประกันแบบจํากัดเงือนไขนี ไม่มผ
ี ลหาก: (i) ไม่ไดใ้ ช ้ผลิตภัณฑ ์ตามคําแนะนํ าทีแจ ้งไว ้หรือ (ii)
ไม่ได ้ใช ้ผลิตภัณฑ ์ตามวัตถุประสงค ์การใช ้งาน
การร ับประกันจํากัดเงือนไขนี ไม่มผ
ี ลกับผลิตภัณฑ ์ทีมีการแก ้ไขข ้อมูลบ่งชีเดิม มีการลบหรือปิ ดบังข ้อมูลนี
หรือมีการดําเนิ นการหรือบรรจุอย่างไม่ถูกต ้อง
รวมทังผลิตภัณฑ ์ทีจําหน่ ายแบบมือสองหรือขายต่อโดยขัดต่อข ้อบังคับด ้านการส่งออกของ U.S.A.
และของประเทศอืน
การร ับประกันแบบจํากัดเงือนไขนี ครอบคลุมเฉพาะการซ่อม เปลียน
คืนเงินหรือให ้เครดิตสําหรบั ผลิตภัณฑ ์จาก Kingston ทีมีปัญหาตามทีระบุข ้างต ้นเท่านัน Kingston
จะไม่ร ับผิดชอบใด ๆ และไม่ให ้ประกันต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ เนื องจากการสูญหาย

ความเสียหายหรือความไม่สมบูรณ์ของข ้อมูลและเนื อหาใด ๆ
ทังสินทีเกิดขึนระหว่างพิจารณาสาเหตุของปัญหา หรือจากการถอด
การให ้บริการหรือการติดตังผลิตภัณฑ ์ของ Kingston การรบั ประกันนี ไม่ครอบคลุมซอฟต ์แวร ์จากภายนอก
อุปกรณ์ทเชื
ี อมต่อหรือข ้อมูลทีมีการจัดเก็บไว ้ Kingston
จะไม่ร ับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกิดขึนจริงหรือเป็ นผลต่อเนื องเนื องจากซอฟต ์แวร ์จากภ
ายนอก อุปกรณ์เชือมต่อหรือข ้อมูลทีมีการจัดเก็บ ในกรณี ทมี
ี การเรียกร ้องใด ๆ
ความร ับผิดชอบเพียงอย่างเดียวของ Kingston
คือการจัดซ่อมหรือเปลียนชินส่วนหรือคืนเงินตามความเหมาะสมภายใต ้ดุลพินิจของ Kingston

ระยะเวลารับประกัน
ร ับประกันผลิตภัณฑ ์ตลอดอายุการใช ้งาน:**
หน่ วยความจําประกอบไปด ้วย







ValueRAM®
HyperX®
Kingston FURY™
Server Premier
หน่ วยความจําขายปลีก
หน่ วยความจําเฉพาะระบบจาก Kingston

แฟลชเมมโมรีการ ์ดประกอบไปด ้วย









Secure Digital
Secure Digital HC และ XC
CompactFlash
MultiMediaCard
SmartMedia ยกเว ้นไมโครเอสดีการ ์ดIndustrial Temp microSD
ไมโครเอสดีการ ์ด High Endurance microSD (SDCE)
Bali microSDHC Class 10 UHS-1
Flash adapters

ร ับประกันห้าปี :
ผลิตภัณฑ ์ของ Kingston
ต่อไปนี ได ้ร ับความคุ ้มครองตามแผนการร ับประกันต่อไปนี เป็ นเวลาห ้าปี นับจากวันทีซือโดยผูใ้ ช ้ปลายทางราย
แรก:



ไดร ์ฟ USB DataTraveler® (ยกเว ้น DataTraveler 2000)
Design-In Client DRAM (“CBD”)




ไดร ์ฟ IronKey® USB
ไมโครเอสดีการ ์ด Industrial Temp microSD

SSD รับประกันภายใต ้เงือนไขเป็ นเวลาห ้าปี :
ผลิตภัณฑ ์ต่อไปนี ของ Kingston อยู่ภายใต ้การรบั ประกันนี ยกเว ้นเงือนไขดังต่อไปนี : (i)
ผลิตภัณฑ ์มีการใช ้งานเกินห ้า (5) ปี นับจากวันทีจัดซือโดยลูกค ้าทีเป็ นผูใ้ ช ้ปลายทางรายแรก (ii)
เมือการใช ้งาน SATA SSD ทีตรวจวัดโดย SMART attribute 231 ตามทีระบุ “ระดับการสึกหรอของ
SSD” โดย Kingston แจ ้งค่านอร ์มัลไลซ ์ทีหนึ ง (1) จาก Kingston SSD Manager (“KSM”) หรือ (iii)
เมือการใช ้งาน NVME SSD ตามทีระบุโดย Health attribute “Percentage Used” ของ Kingston
ขึนถึงหรือสูงกว่าค่าหนึ งร ้อย (100) จาก KSM
KSM มีระบุไว ้ในเอกสารข ้อมูลสําหร ับผลิตภัณฑ ์ และมีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์ของ Kingston
ที www.kingston.com/SSDmanager สําหรบั SATA SSD
ผลิตภัณฑ ์ใหม่ทยั
ี งไม่ได ้ใช ้งานจะแสดงค่าการสึกหรอทีหนึ งร ้อย (100)
ในขณะทีผลิตภัณฑ ์ทีถึงขีดจํากัดการร ับประกันแล ้วจะแสดงค่าการสึกหรอทีหนึ ง (1) สําหร ับ NVMe SSD
ผลิตภัณฑ ์ใหม่ทยั
ี งไม่ได ้ใช ้จะแสดงค่า Percentage Used ที 0
ในขณะทีผลิตภัณฑ ์ทีถึงขีดจํากัดการร ับประกันแล ้วจะแสดงค่า Percentage
Used เกินกว่าหรือเท่ากับหนึ งร ้อย (100)
ดูข ้อมูลการร ับประกันเฉพาะสําหร ับผลิตภัณฑ ์ได ้จากตารางการรบั ประกันผลิตภัณฑ ์ SSD ต่อไปนี
ตารางการรบั ประกันภายใต ้เงือนไข 5 ปี (SATA SSD)
ตระกูลไดร ์ฟ

เลขชินส่วน

DC500

SEDC500xxx

DC400

SEDC400S37xxx

DC450R

SEDC450Rxxx

KC400

SKC400S37xxx

KC600

SKC600xxx

M.2 SATA G2

SM2280S3G2xxx

UV500

SUV500xxx
ตารางการร ับประกันภายใต ้เงือนไข 5 ปี (NVME SSD)

ตระกูลไดร ์ฟ

เลขชินส่วน

A1000

SA1000M8xxx

A2000

SA2000M8xxx

DC1000B

SEDC1000BMBxxx

DCP1000*

SEDC1000Hxxx*

KC1000

SKC1000xxx

KC2000

SKC2000xxx

DC1000M

SEDC1000Mxxx

DC1500M

SEDC1500Mxxx

KC2500

SKC2500xxx

* หากการใช ้งาน M.2 SSD หนึ งตัวขึนไปในสี (4) ตัวของ DCP1000 แสดงค่า Percentage
Used ว่าถึงหรือเกินค่านอร ์มัลไซ ์ที 100 ผลิตภัณฑ ์จะไม่ได ้รบั การรบั ประกันอีกต่อไป

ร ับประกันสามปี :
ผลิตภัณฑ ์ของ Kingston
ต่อไปนี ได ้ร ับความคุ ้มครองตามแผนการร ับประกันต่อไปนี เป็ นเวลาสามปี นับจากวันทีซือโดยผูใ้ ช ้ปลายทางรา
ยแรก:




DataTraveler 2000
ไมโครเอสดีการ ์ด High Endurance microSD (SDCE)
DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2) และ SSD บางรุน
่ มีระบุไว ้ในตารางต่อไปนี
ตารางการรบั ประกันสามปี (SATA SSD)

ตระกูลไดร ์ฟ

เลขชินส่วน

HyperX Savage

SHSS37Axxx

SSD รับประกันภายใต ้เงือนไขเป็ นเวลาสามปี :
ผลิตภัณฑ ์ต่อไปนี ของ Kingston อยู่ภายใต ้การรบั ประกันนี ยกเว ้นเงือนไขดังต่อไปนี : (i)
ผลิตภัณฑ ์มีการใช ้งานเกินสาม (3) ปี นับจากวันทีจัดซือโดยลูกค ้าทีเป็ นผูใ้ ช ้ปลายทางรายแรก (ii)
เมือการใช ้งาน SATA SSD ตามทีตรวจวัดโดย SMART attribute 231 ทีระบุ “ระดับการสึกหรอของ
SSD” โดย Kingston แจ ้งค่านอร ์มัลไลซ ์ทีหนึ ง (1) จาก Kingston SSD Manager (“KSM”) หรือ (iii)
เมือการใช ้งาน NVME SSD ตามทีระบุโดย Health attribute “Percentage Used” ของ Kingston
ขึนถึงหรือสูงกว่าค่าหนึ งร ้อย (100) จาก KSM
KSM มีระบุไว ้ในเอกสารข ้อมูลสําหร ับผลิตภัณฑ ์เฉพาะรุน
่ และมีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์ของ Kingston
ที www.kingston.com/SSDmanager สําหรบั SATA SSD
ผลิตภัณฑ ์ใหม่ทยั
ี งไม่ได ้ใช ้งานจะแสดงค่าการสึกหรอไว ้ทีหนึ งร ้อย (100)
ในขณะทีผลิตภัณฑ ์ทีถึงเกณฑ ์จํากัดความทนทานจะแสดงค่าส่วนแสดงการสึกหรอเป็ นหนึ ง (1) สําหร ับ
NVMe SSD ผลิตภัณฑ ์ใหม่ทยั
ี งไม่ได ้ใช ้จะแสดงค่า Percentage Used เป็ น 0

ในขณะทีผลิตภัณฑ ์ทีครบอายุการร ับประกันจะแสดง Percentage Used มากกว่าหรือเท่ากับหนึ งร ้อย
(100)
ดูข ้อมูลการร ับประกันเฉพาะสําหร ับผลิตภัณฑ ์ได ้จากตารางการรบั ประกันผลิตภัณฑ ์ SSD ต่อไปนี
ตารางการร ับประกันภายใต ้เงือนไขสามปี (SATA SSD)
ตระกูลไดร ์ฟ
A400
Hyper X Fury RGB
Q500
UV300
UV400
NV1

เลขชินส่วน
SA400S37xxx
SHFR200xxx
SQ500S37xxx
SUV300S37Axxx
SUV400S37xxx
ตารางการร ับประกันภายใต ้เงือนไขสามปี (NVMe SSD)
SNVSxxx

ร ับประกันสองปี :
ผลิตภัณฑ ์ของ Kingston
ต่อไปนี ได ้ร ับความคุ ้มครองตามแผนการร ับประกันต่อไปนี เป็ นเวลาสองปี นับจากวันทีซือโดยผูใ้ ช ้ปลายทางรา
ยแรก:








DataTraveler® Bolt Duo
MobileLite® Wireless - Gen 3
MobileLite® Wireless - Gen 2
รีดเดอร ์ MobileLite
รีดเดอร ์ microSD
Nucleum
ผลิตภัณฑ ์ทีอยู่ภายใต ้Kingston Customization Program Kingston Customization
Programจํากัดเงือนไขการตัดเครดิตหรือการคืนเงินในช่วงระยะเวลาการร ับประกันสองปี
ในบางกรณี Kingston อาจทําการเปลียนผลิตภัณฑ ์ทีมีปัญหาจากการสังซือผ่าน Kingston
Customization Program เป็ นผลิตภัณฑ ์อืนทีสามารถใช ้งานได ้เทียบเท่า

ร ับประกันหนึงปี :
ผลิตภัณฑ ์ของ Kingston
ต่อไปนี ได ้ร ับความคุ ้มครองตามแผนการร ับประกันต่อไปนี เป็ นเวลาหนึ งปี นับจากวันทีซือโดยผูใ้ ช ้ปลายทางรา
ยแรก:




MobileLite® Wireless - Gen 1
ชุดอุปกรณ์เสริม DataTraveler®
Wi-Drive®





TravelLite®
รีดเดอร ์ SD/MMC
Bali microSDHC Class 10 UHS-1

ในกรณี ทผลิ
ี ตภัณฑ ์ยกเลิกการผลิตไปแล ้ว Kingston สามารถใช ้ดุลพินิจเพือซ่อมผลิตภัณฑ ์ดังกล่าว
เสนอผลิตภัณฑ ์เปลียนทีใกล ้เคียงกันหรือคืนเงินตามราคาจัดซือหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ ์ในปัจจุบน
ั พิจารณ
าตามกรณี ทมี
ี มูลค่าตํากว่า
สินค ้าทีซ่อมหรือเปลียนใหม่จะยังคงได ้รบั ความคุ ้มครองตามการร ับประกันแบบจํากัดเงือนไขนี ตามระยะเวลาร ั
บประกันเดิมทีเหลือหรือเก ้าสิบ (90) วันพิจารณาจากระยะเวลาทียาวนานกว่า
การร ับประกันแบบจํากัดเงือนไขนี มีผลเฉพาะกับลูกค ้าทีเป็ นผูใ้ ช ้รายแรกและอยู่ภายใต ้เงือนไขทีระบุไว ้นี
การร ับประกันแบบจํากัดเงือนไขไม่สามารถเปลียนมือได ้
ผลิตภัณฑ ์ทีจัดซือเป็ นชุดจะต ้องส่งคืนเป็ นชุดเพือรบั สิทธิประกันสินค ้า
**อายุการใช ้งานของผลิตภัณฑ ์คือระยะเวลาการใช ้งานตามสมควรตามปกติสําหร ับผลิตภัณฑ ์ใกล ้เคียงกันใ
นกลุ่มอุตสาหกรรม ทังนี การร ับประกันตลอดอายุการใช ้งานอยู่ภายใต ้นิ ยามทีกําหนดในแต่ละประเทศ
สําหร ับประเทศรสั เซีย การร ับประกันตลอดอายุการใช ้งานใหม้ ก
ี าํ หนดระยะเวลาสิบ (10)
ปี นับจากวันทีจัดซือโดยผูใ้ ช ้ปลายทางรายแรก

บริการทางเทคนิ คฟรี
หากพบปัญหาระหว่างการติดต่อหรือใช ้งานผลิตภัณฑ ์ของ Kingston ในภายหลัง
สามารถติดต่อกับฝ่ ายเทคนิ คได ้ก่อนรบั บริการซ่อม
ขอร ับบริการทางอินเทอร ์เน็ ตได ้ทีkingston.com/support.
นอกจากนี Kingston ยังมีบริการทางเทคนิ คภาษาอังกฤษจัดใหฟ
้ รีสําหรบั ลูกค ้าทัวโลก

สหรัฐฯ และแคนาดา:
สามารถติดต่อกับฝ่ ายเทคนิ คของ Kingston ในสหรฐั ฯ และแคนาดาได ้โดยตรงทีหมายเลข
+1 (714) 435-2639 หรือติดต่อผ่านเบอร ์โทรฟรีท:ี +1 (800) 435-0640.

ยุโรป ตะวันออกกลางและอาฟริกา:
ฝ่ ายบริการทางเทคนิ คของ Kingston ในยุโรป ตะวันออกกลางและอาฟริกา
ยกเว ้นประเทศทีระบุไว ้แยกเฉพาะสามารถติดต่อได ้ทีหมายเลข +44 (0) 1932 738888
ตรวจสอบค่าบริการโทรศัพท ์ในประเทศได ้ที www.kingston.com/en/company/contacts.

เอเชีย:
ติดต่อฝ่ ายสนับสนุ นด ้านเทคนิ คในเอเชีย กรุณาตรวจสอบหมายเลขติดต่อได ้จากหน้าเว็บด ้านล่างนี
สําหร ับผลิตภัณฑ ์ Kingston https://www.kingston.com/en/support

ร ัสเซีย เบลารุส:
ติดต่อฝ่ ายบริการทางเทคนิ คของ Kingston
ในรสั เซีย:ru_support@kingston.com หรือติดต่อหมายเลขโทรฟรีสําหร ับสหพันธร ัฐรสั เซีย, 8 (800)
700-1350

ยูเครน:
ติดต่อฝ่ ายบริการทางเทคนิ คของ Kingston ในยูเครน: ua_support@kingston.com

ประเทศในเอเชียกลางและคอเคซ ัส มอลโดว่า:
ติดต่อฝ่ ายบริการด ้านเทคนิ คของ Kingston สําหรบั ประเทศในกลุ่ม
CIS: cis_support@kingston.com

ขันตอนการใชสิิ ้ ทธิรับประกันและเงือนไข
ขอร ับบริการตามสัญญารบั ประกันโดยส่งคืนสินค ้าทีมีปัญหาไปยังจุดจัดซือเดิมหรือตัวแทนจําหน่ ายของ
Kingston ทีได ้รบั อนุ ญาตทีคุณจัดซือสินค ้าจาก Kingston
กรุณายืนยันเงือนไขนโยบายการส่งคืนสินค ้าก่อนส่งคืนสินค ้า โดยปกติจะต ้องระบุรหัสสินค ้า
เลขรุน
่ และซีเรียลนัมเบอร ์ (ถ ้ามี) พร ้อมรายละเอียดปัญหาทีพบ คุณจะต ้องแสดงหลักฐานการจัดซือ
ชินส่วนหรือผลิตภัณฑ ์ทีส่งคืนทังหมดหากมีการเปลียนใหม่หรือคืนเงินจะถือเป็ นทรพ
ั ย ์สินของ Kingston
เมือได ้ร ับแล ้ว สินค ้าทีจัดซ่อมหรือเปลียนใหม่จะถูกจัดส่งโดย Kingston เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
ผลิตภัณฑ ์ทีไม่ได ้นํ าเข ้าหรือจําหน่ ายผ่านตัวแทนจําหน่ ายทีได ้รบั อนุ ญาตจาก Kingston
จะไม่ได ้ร ับความคุ ้มครองภายใต ้การร ับประกันนี ทังนี ภายใต ้ขอบเขตทีกฎหมายทีเกียวข ้องใหอ้ นุ ญาต และ
Kingston อาจเลือกจัดซ่อมหรือเปลียนผลิตภัณฑ ์โดยคิดค่าใช ้จ่ายเพิมเติม
ทังนี เพือเป็ นการรบั รองคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
กรุณาติดต่อตัวแทนจําหน่ ายทีคุณจัดซือผลิตภัณฑ ์เพือสอบถามเกียวกับการร ับประกัน

สหรัฐฯ:
ในสหร ัฐฯ คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ ์ได ้โดยตรงไปยังศูนย ์บริการของ Kingston
หลังจากได ้ร ับเลขรบั รองสินค ้าส่งคืน ("RMA") จาก Kingston เป็ นทีเรียบร ้อยแล ้ว เลข RMA
สามารถร ับได ้จาก kingston.com/us/support หรือติดต่อศูนย ์บริการลูกค ้าของ Kingston ที +1 (714)

438-1810, or +1 (800) 337-3719 สําหรบั การส่งคืนหน่ วยความจํา ValueRAM
กรุณาติดต่อฝ่ ายบริการทางเทคนิ คที +1 (800) 435-0640 เพือรบั บริการเกียวกับ RMA
หลังจากได ้ร ับเลข RMA จาก Kingston จะต ้องจัดส่งสินค ้าภายในสามสิบ (30) วันไปที Kingston
Technology Company, Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley,
CA 92708 U.S.A. คุณจะต ้องร ับผิดชอบค่าประกันภัยและค่าจัดส่งของสินค ้าส่งคืนเอง
สินค ้าทีจัดส่งไปยังศูนย ์บริการจะต ้องบรรจุให ้เหมาะสมเพือป้ องกันความเสียหายระหว่างการนํ าส่ง เลข RMA
จาก Kingston จะต ้องแสดงไว ้ด ้านนอกของบรรจุภณ
ั ฑ ์อย่างชัดเจน
ในกรณี ทคุ
ี ณส่งผลิตภัณฑ ์ไปยังศูนย ์บริการโดยไม่มเี ลข RMA
หรือไม่ได ้จัดแสดงเลขไว ้อย่างเด่นชัดทีด ้านนอกของบรรจุภณ
ั ฑ ์ สินค ้าจะถูกส่งคืนถึงคุณในสภาพเดิม

ยุโรป ตะวันออกกลางและอาฟริกา:
สําหร ับยุโรป
ตะวันออกกลางและอาฟริกา หากคุณไม่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ ์ไปยังจุดจัดซือเดิมหรือตัวแทนจําหน่ าย
ทีได ้ร ับอนุ ญาตจาก Kingston หรือผูแ้ ทนจากหน่ ายทีจัดซือผลิตภัณฑ ์
สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ ์โดยตรงไปยังศูนย ์บริการของ Kingston หลังจากได ้ร ับเลขรบั รองการส่งคืนวัสดุ
("RMA") จาก Kingston แล ้ว เลข RMA
สามารถขอได ้ผ่านทาง kingston.com/en/support ในบางกรณี เราอาจแจ ้งขอให ้คุณแสดงหลักฐานการจั
ดซือ
หลังจากได ้ร ับเลข RMA จาก Kingston แล ้ว ภายในสามสิบ (30) วันคุณจะต ้องส่งผลิตภัณฑ ์ให ้แก่
Kingston Technology Europe Co. LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on
Thames, Middlesex, TW16 7EP,
U.K.คุณจะต ้องรบั ผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการจัดส่งและประกันภัยสินค ้า
ผลิตภัณฑ ์จะต ้องบรรจุให ้เหมาะสมเพือป้ องกันความเสียหายระหว่างการนํ าส่ง เลข RMA จาก Kingston
จะต ้องแสดงไว ้ด ้านนอกของบรรจุภณ
ั ฑ ์อย่างชัดเจน หากไม่แสดงเลข RMA ทีบรรจุภณ
ั ฑ์
สินค ้าจะถูกส่งคืนในสภาพเดิมพร ้อมบรรจุภณ
ั ฑ์

เอเชีย:
ในเอเชีย กรุณาดูรายละเอียดสําหร ับพืนทีของคุณ ในกรณี ของไต ้หวัน
คุณสามารถส่งคืนสินค ้าทีมีปัญหาไปยังตัวแทนจําหน่ ายใกล ้บา้ น
หรือศูนย ์บริการ,หรือกรอกแบบฟอร ์มส่งคืนสินค ้าออนไลน์
ไปที https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply เพือดําเนิ นการต่อ ในกรณี ของจีน
คุณสามารถแจ ้งขอรบั บริการ RMA ได ้จากตัวแทนจําหน่ ายทีได ้รบั อนุ ญาตหรือศูนย ์บริการทีได ้รบั อนุ ญาต
ดูรายชือศูนย ์บริการในจีนได ้ที https://www.kingston.com/cn/support/china/center
หลังจากได ้เลข RMA จาก Kingston ภายในระยะเวลาสาม (3) วัน ใหส้ ่งผลิตภัณฑ ์ไปยัง Kingston
Technology Far East Corp. 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan
35053, R.O.C. คุณจะต ้องรบั ผิดชอบค่าประกันภัยและค่าจัดส่งผลิตภัณฑ ์ด ้วยตัวเอง

สินค ้าทีจัดส่งไปยังศูนย ์บริการจะต ้องบรรจุให ้เหมาะสมเพือป้ องกันความเสียหายระหว่างการนํ าส่ง เลข RMA
จาก Kingston จะต ้องแสดงไว ้ด ้านนอกของบรรจุภณ
ั ฑ ์อย่างชัดเจน
ในกรณี ทคุ
ี ณส่งผลิตภัณฑ ์ไปยังศูนย ์บริการโดยไม่มเี ลข RMA
หรือไม่ได ้จัดแสดงเลขไว ้อย่างเด่นชัดทีด ้านนอกของบรรจุภณ
ั ฑ ์ สินค ้าจะถูกส่งคืนถึงคุณในสภาพเดิม
สําหร ับประเทศอืน ๆ ในแถบเอเชีย
กรุณาติดต่อกับตัวแทนจําหน่ ายใกล ้บ ้านเพือแจ ้งขอการรบั รองการส่งคืนสินค ้า ("RMA")

ข ้อสงวนสิทธิ
ภายใต้กรอบทีกฎหมายทีเกียวข้องให้อนุ ญาตไว้
ข้อกําหนดและเงือนไขทีระบุก่อนหน้านี ถือเป็ นการร ับประกันโดยสมบู รณ์สําหร ับผลิตภัณฑ ์ของ
Kingston
และมีผลบอกล้างการร ับประกันหรือการแสดงตัวอืนใดทังหมดทังโดยทางวาจาหรือทีเป็ นลายลัก
ษณ์อ ักษร ห้ามให้การร ับประกันอืนใดเกียวกับผลิตภัณฑ ์ของ Kingston
ยกเว้นมีระบุไว้โดยช ัดแจ้งข้างต้น นอกจากนี Kingston
ขอจํากัดสิทธิการร ับประกันอืนใดนอกเหนื อจากทีระบุไว้นี
รวมทังการร ับประกันอืนใดทีมีอยู ่ภายใต้กฎหมายของประเทศ มลร ัฐ
จังหวัดหรือหน่ วยงานท้องถินตามกรอบทีกฎหมายกําหนด
โดยอาจครอบคลุมไปถึงการร ับประกันโดยนัยกรณี การไม่ละเมิด
คุณสมบัตใิ นเชิงพาณิ ชย ์หรือความเหมาะสมเพือเป้ าหมายเฉพาะด้านใด ๆ
การร ับประกันทังหมดทังโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้จํากัดอยู ่ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดข้างต้
น
ในบางมลร ัฐหรือบางพืนทีอาจไม่อนุ ญาตให้มก
ี ารจํากัดความร ับผิดชอบภายใต้การร ับประกันแ
บบจํากัดเงือนไข หรือการกําหนดเงือนไขระยะเวลาสําหร ับการร ับประกันโดยนัย
ในกรณี นีข้อจํากัดข้างต้นไม่ถอ
ื มีผลกับคุณ
ผลิตภัณฑ ์ของ Kingston
ไม่ได้การร ับรองสําหร ับใช้เป็ นส่วนประกอบสําคัญในอุปกรณ์ชว
่ ยชีวต
ิ หรือการใช้งานใด ๆ
ทีหากเกิดข้อผิดพลาดหรือการทํางานทีผิดพลาดของผลิตภัณฑ ์จะทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือเ
สียชีวต
ิ ขึนได้ Kingston ไม่ร ับผิดชอบใด ๆ ต่อการเสียชีวต
ิ ของบุคคลหรือการสู ญเสีย
การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทร ัพย ์สินเนื องจากการใช้ผลิตภัณฑ ์ในรู ปแบบต่าง
ๆ เช่น กับอุปกรณ์ดา้ นการทหารหรือความมันคง อุปกรณ์ควบคุมการจราจร
ระบบป้ องกันภัยพิบต
ั แ
ิ ละอุปกรณ์ทางการแพทย ์หรือเพือช่วยชีวต
ิ
ความร ับผิดชอบโดยรวมของ Kingston
ภายใต้การร ับประกันนี หรือการร ับประกันอืนใดทังโดยแจ้งหรือโดยนับ ให้จํากัดเฉพาะการซ่อม
เปลียนสินค้าหรือคืนเงินเท่านัน การให้บริการซ่อม
เปลียนสินค้าหรือคืนเงินถือเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยชอบของบริษท
ั แต่เพียงผู เ้ ดียวกร
ณี มก
ี ารละเมิดเงือนไขการรบประกันหรือ ข้อกฎหมายอืนใด ภายใต้กรอบทีกฎหมายให้อนุ ญาต

Kingston ไม่มค
ี วามร ับผิดใด ๆ ต่อผู จ
้ ด
ั ซือหรือผู ใ้ ช้ปลายทางสําหร ับผลิตภัณฑ ์ของ
Kingston กรณี ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน การสู ญหายของข้อมูล การสู ญเสียรายได้
การสู ญเสียเงินออม การสู ญเสียผลกําไร
หรือความเสียหายจากอุบต
ั ก
ิ ารณ์หรืออน
ั เป็ นผลต่อเนื องใด ๆ ทีเกิดขึนจากการจัดซือ
ใช้หรือความบกพร่องในการใช้ผลิตภัณฑ ์ของ Kingston แม้ว่า Kingston
จะได้ร ับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึนได้ก็ตาม
บางมลร ัฐหรือบางพืนทีอาจไม่อนุ ญาตให้ทก
ี ารคัดแยกหรือจํากัดความร ับผิดชอบต่อความเสียห
ายจากอุบต
ั ก
ิ ารณ์หรือความเสียหายอ ันเป็ นผลต่อเนื อง
ในกรณี นีข้อจํากัดหรือข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ถอ
ื มีผลกับคุณ
การร ับประกันจํากัดเงือนไขนี ให้สท
ิ ธิตามกฎหมายบางประการแก่คุณ โดยคุณยังคงสิทธิอืน ๆ
ตามทีมีในมลร ัฐหรือในเขตพืนทีทีเกียวข้อง
สําหร ับประชากรในสหราชอาณาจักรหรือประเทศทีเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรป
หากมีการจัดซือผลิตภัณฑ ์นี โดยผู บ
้ ริโภค ไม่ใช่เพือการดําเนิ นธุรกิจ
การร ับประกันนี เป็ นสิทธิเพิมเติมจากสิทธิตามกฎหมายของคุณทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ ์ทีมีปัญ
หาในการผลิต
ขอคําแนะนํ าเกียวกับสิทธิตามกฎหมายได้จากศู นย ์ให้คําแนะนํ าผู บ
้ ริโภคในพืนทีของคุณ
ข้อจํากัดสิทธินี ไม่ได้มเี ป้ าหมายเพือจํากัดหรือคัดแยกความร ับผิดชอบของ Kingston
ต่อการเสียชีวต
ิ หรือการบาดเจ็บทีเกิดขึนจากการเพิกเฉยหรือสําคัญผิดใด ๆ
การร ับประกันนี จัดหาโดย:
Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

ผลิตภัณฑ ์กลุ่ม Embedded และ DRAM
กรุณาดูถ ้อยแถลงการรบั ประกันสําหร ับ Embedded และ ส่วนประกอบ DRAM

ผูบริ
้ โภคชาวออสเตรเลีย:
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรบั ประกันแบบจํากัดเงือนไขของ Kingston สําหร ับผูใ้ ช ้ในออสเตรเลีย
ปรบั ปรุงครงที
ั : 07/2021

