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ข้อก ำหนดคุณสมบัติของ InControl Touch Pro และ Pivi Pro 

มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษำยน 2021 

ในขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี “เรำ” หมำยถึง Jaguar Land Rover Limited (หมำยเลขทะเบียนบริษทั 1672070) 

โดยมีส ำนกังำนจดทะเบียนตั้งอยูท่ี่ Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF) 

1. เกี่ยวกับข้อก ำหนดเหล่ำน้ี 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขต่อไปน้ี (“ข้อก ำหนด”) ใชก้บัยำนพำหนะท่ีติดตั้ง InControl Touch Pro หรือ Pvi Pro 

และครอบคลุมระบบอินโฟเทนเมนต ์กำรบริกำรท่ีเช่ือมต่อ และคุณสมบติักำรอปัเดตซอฟตแ์วร์ (รวมถึงซอฟตแ์วร์ รูปภำพ ขอ้ควำม ขอ้มูล และเน้ือหำอ่ืนๆ 

ทั้งหมดท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหรือเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัเหล่ำนั้น) (“คุณสมบัติ”)  โปรดทรำบวำ่คุณสมบติับำงอยำ่งอำจไม่พร้อมใชง้ำนในยำนพำหนะของคุณ 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้มูลจ ำเพำะส ำหรับรุ่นยำนพำหนะและประเทศของคุณ โปรดติดต่อผูจ้ดัจ  ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของคุณส ำหรับรำยละเอียด   

คุณอำจถูกขอให้ยอมรับขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมของผูใ้ชป้ลำยทำงและนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัเม่ือใชคุ้ณสมบติับำงอยำ่ง เช่น 

คุณสมบติัท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้บริกำรบุคคลท่ีสำมที่เลือกไวข้องเรำ หรือคุณสมบติัท่ีช่วยให้คุณสำมำรถเขำ้ถึงแอปหรือเน้ือหำออนไลน์ได ้ 

ส ำหรับ InControl Touch Pro ขอ้ก ำหนดของผูใ้ห้บริกำรบุคคลท่ีสำมจะบงัคบัใชก้บักำรน ำทำงและส่ือ Gracenote  

คุณสำมำรถอ่ำนขอ้ก ำหนดและนโยบำยไดท่ี้น่ี:   

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

 

• โปรดดูท่ีคู่มือเจำ้ของยำนพำหนะส ำหรับขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนส่ือ Gracenote  

ส ำหรับ Pivi Pro ขอ้ก ำหนดของผูใ้ห้บริกำรบุคคลท่ีสำมจะบงัคบัใชก้บักำรน ำทำง คุณสำมำรถอ่ำนขอ้ก ำหนดและนโยบำยไดท่ี้น่ี:   

 

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

 

ในกำรใชคุ้ณสมบติัต่ำงๆ คุณตกลงและยอมรับขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีและขอ้ก ำหนดของผูใ้ห้บริกำรคุณสมบติั 

และรับทรำบถึงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของผูใ้ห้บริกำร โปรดอ่ำนขอ้ก ำหนดอยำ่งละเอียด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง คุณควรมุ่งควำมสนใจไปท่ีข้อ 2 (SIM 

และค่ำบริกำรด้ำนข้อมูล), 7 (กำรใช้งำนข้อมูลและควำมเป็นส่วนตัว) และ 8 (ข้อจ ำกัดควำมรับผดิ) ที่ด้ำนล่ำง 

ในบำงตลำด เครือข่ำยมือถืออำจก ำหนดให้คุณยนืยนัตวัตนอิเล็กทรอนิกส์ตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยเพื่อเปิดใชง้ำน SIM ท่ีติดตั้งจำกโรงงำน 

 
ส่ิงส ำคญั: 

• คุณตอ้งรับผดิชอบในกำรท ำให้แน่ใจวำ่บุคคลอ่ืนใดๆ ท่ีคุณอนุญำตให้ใช้ยำนพำหนะรับทรำบขอ้ก ำหนดและใชคุ้ณสมบติัตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี 

• ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีจะน ำไปใชก้บัคุณดว้ยถำ้คุณใชย้ำนพำหนะท่ีมีคุณสมบติั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ “หมู่ยำนพำหนะ” 

แมว้ำ่คุณจะไม่ไดซ้ื้อหรือเช่ำยำนพำหนะหรือสมคัรใชง้ำนคุณสมบติัดว้ยตนเอง หมู่ยำนพำหนะคือกลุ่มยำนพำหนะท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำ 

เป็นเจำ้ของ หรือเช่ำโดยธุรกิจหรือองคก์รอ่ืน และไม่ใช่โดยบุคคลหรือครอบครัว ตวัอยำ่งเช่น 

https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
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อำจรวมถึงยำนพำหนะเช่ำท่ีคุณไดจ้ำกบริษทัให้เช่ำ ยำนพำหนะท่ีนำยจำ้งจดัหำให้คุณ 

หรือยำนพำหนะท่ีเรำหรือผูจ้  ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของเรำจดัหำให้คุณแบบให้ยมืชัว่ครำว  

• ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีจะน ำไปใชก้บักำรเขำ้ถึงและกำรใชคุ้ณสมบติัใดๆ ไม่วำ่จะผำ่นทำง SIM ท่ีติดตั้งจำกโรงงำน, SIM ท่ีใส่ 

หรือทำงกำรเช่ือมต่อกบั Wi-Fi 

ถำ้คุณมีค ำถำมเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี โปรดติดต่อผูจ้  ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของคุณ    

 

2. SIM และค่ำบริกำรด้ำนข้อมูล 

2.1 คุณตอ้งมีกำร์ด Subscriber Identity Module (SIM) และแผนขอ้มูลเพื่อใชคุ้ณสมบติัและฟังกช์นักำรท ำงำนบำงอยำ่ง 

(ตวัอยำ่งเช่น เวบ็เบรำวเ์ซอร์ InControl Touch Pro)  SIM ในยำนพำหนะตอ้งท ำงำนไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ 

และคุณสมบติัหรือฟังกช์นักำรท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งอำจไม่ท ำงำนถำ้ SIM เสียหำย ถูกเอำออก หรือติดตั้งอยำ่งไม่ถูกตอ้ง   

2.2 SIM อำจให้มำพร้อมกบัยำนพำหนะ (ไม่วำ่จะติดตั้งมำในยำนพำหนะ หรือใส่ไวใ้นช่องใส่ SIM ) 

หรือคุณเป็นผูซ้ื้อแยกและจดัหำมำดว้ยตนเอง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้มูลจ ำเพำะส ำหรับประเทศและรุ่นยำนพำหนะของคุณ 

2.3 ถำ้มี SIM ส ำหรับช่อง SIM กำร์ดมำให้กบัยำนพำหนะ และคุณเลือกที่จะแทนท่ีดว้ย SIM อ่ืน 

คุณตอ้งรับผดิชอบส ำหรับค่ำบริกำรดำ้นขอ้มูลทั้งหมดส ำหรับกำรใช ้SIM อ่ืน  

2.4 คุณตอ้งรับผดิชอบส ำหรับค่ำบริกำรของผูใ้ห้บริกำรเครือข่ำยและแผนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั SIM และกำรใชคุ้ณสมบติั 

(หลงัจำกระยะเวลำทดลองใชฟ้รีเร่ิมตน้หรือแผนขอ้มูลรวม ตำมที่มีบงัคบัใช)้  

ซ่ึงอำจรวมถึงค่ำบริกำรของผูใ้ห้บริกำรเครือข่ำยส ำหรับกำรใชง้ำนขอ้มูลขำ้มเขตแบบระหวำ่งประเทศ  

กำรตั้งค่ำกำรเช่ือมต่อบนยำนพำหนะให้คุณเปิดหรือปิดใชง้ำนกำรเช่ือมต่อขอ้มูลมือถือส ำหรับแผนบริกำรขอ้มูลของคุณได ้

โปรดตรวจสอบกำรตั้งค่ำเหล่ำน้ีหำกคุณตอ้งกำรหลีกเล่ียงค่ำบริกำรกำรใชง้ำนขอ้มูลขำ้มเขตแบบระหวำ่งประเทศ 

ซอฟตแ์วร์อพัเดทจะไม่ไดรั้บผล 

2.5 หำกคุณใช ้ SIM ของคุณเองอยู ่ คุณควรถอดออกหำกคุณไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของหรือใชร้ถอีกต่อไป  ถำ้คุณไม่ถอดออก 

คุณจะตอ้งรับผดิชอบค่ำบริกำรดำ้นขอ้มูล (ถำ้มี) ส ำหรับกำรใชคุ้ณสมบติับนยำนพำหนะต่อไป 

2.6 กำรส่งขอ้มูลผำ่น SIM ท่ีติดตั้งจำกโรงงำนเกิดข้ึนระหวำ่งเครือข่ำยโทรศพัทมื์อถือ 

ซ่ึงไดรั้บกำรจดัหำและจดักำรโดยผูใ้ห้บริกำรเครือข่ำยมือถือท่ีเรำเลือก (“ผูใ้ห้บริกำร MNO”) 

ไม่วำ่จะโดยตรงหรือผำ่นผูใ้ห้บริกำรท่ีไดรั้บอนุญำตในทอ้งถ่ินกบัผูท่ี้ผูใ้ห้บริกำร MNO ไดจ้ดัท ำและลงนำมสัญญำอนุญำตให้ใชสิ้ทธ์ิไว ้ 

ผูใ้ห้บริกำร MNO ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูใ้ห้บริกำรดำ้นโทรคมนำคมส ำหรับคุณสมบติัต่ำงๆ  

คุณจ ำเป็นจะตอ้งยอมรับขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของพวกเขำส ำหรับกำรใชเ้ครือข่ำยโทรศพัทมื์อถือ  ส ำหรับ InControl Touch Pro 

และ Pivi Pro น่ีหมำยถึงขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของผูใ้ห้บริกำรเครือข่ำยท่ีคุณยอมรับเม่ือลงทะเบียนและเปิดใชง้ำน SIM ในช่องใส่ SIM 

ของยำนพำหนะ 

 

 

3. บัญชีผู้ใช้และกำรสมัครใช้งำน 

3.1 หำกตอ้งกำรใชคุ้ณสมบติัและฟังกช์นักำรท ำงำนบำงอยำ่ง ก่อนอ่ืนคุณจะตอ้งท ำดงัน้ี (a) สร้ำงบญัชีผูใ้ช ้ (ตวัอยำ่งเช่น บญัชีกำรน ำทำง 

Touch Pro) และตอ้งมี (b) กำรสมคัรใชง้ำนในปัจจุบนั 

(กำรสมคัรใชง้ำนคือสิทธ์ิของคุณในกำรเขำ้ถึงและใชคุ้ณสมบติัท่ีเช่ือมต่อในช่วงระยะเวลำหน่ึง) 
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3.2 ระยะเวลำกำรสมคัรใชง้ำนช่วงเร่ิมตน้จะรวมอยูใ่นกรณีท่ีซ้ือรถหรือชุดอุปกรณ์เสริมแต่เดิม 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัและขอ้มูลจ ำเพำะส ำหรับรุ่นและประเทศของยำนพำหนะของคุณ  

เม่ือตอ้งกำรใชคุ้ณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปหลงัจำกส้ินสุดระยะเวลำกำรสมคัรใชง้ำนเร่ิมตน้ 

คุณตอ้งต่ออำยกุำรสมคัรใชง้ำนของคุณและช ำระค่ำบริกำรกำรต่ออำยท่ีุเก่ียวขอ้ง  

ขอรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรสมคัรใชง้ำนเร่ิมตน้และวธีิกำรต่ออำยไุดท่ี้ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของคุณ  

3.3 คุณตอ้งรับผดิชอบในกำรยกเลิกบญัชีของคุณ ถำ้คุณไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของหรือใชย้ำนพำหนะของคุณอีกต่อไป (เช่น ถำ้คุณขำยยำนพำหนะ 

กำรเช่ำของคุณหมดอำย ุ หรือยำนพำหนะสูญหำยหรือถูกขโมย)  คุณควรลบโปรไฟลแ์ละบญัชีผูใ้ชข้องคุณออกจำกรถ 

ลบบญัชีผูใ้ชข้องคุณและปิดใชง้ำนขอ้มูลมือถือในกำรตั้งค่ำกำรเช่ือมต่อของรถ 

3.4 คุณตอ้งรับผดิชอบในกำรท ำให้ขอ้มูลบญัชีของคุณถูกตอ้งและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

รวมถึงรักษำรำยละเอียดกำรเขำ้สู่ระบบของคุณให้ปลอดภยัและเป็นควำมลบั  เวน้แต่วำ่เป็นควำมผดิของเรำ 

เรำไม่สำมำรถรับผดิชอบต่อกำรเขำ้ถึงและกำรใชท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญำตในบญัชีของคุณหรือคุณสมบติัได ้ 

3.5 หลงัจำกที่กำรสมคัรใชง้ำนของคุณหมดอำย ุ

เรำอำจลบบนัทึกและขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณท่ีเรำครอบครองหรือควบคุมโดยไม่ตอ้งรับผดิต่อคุณ 

 

4. ซอฟต์แวร์อัพเดท 

4.1 ในขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ค ำวำ่ “ซอฟต์แวร์อัพเดท” หมำยถึงบริกำรซอฟตแ์วร์อพัเดทผำ่นระบบสัญญำณ ส ำหรับ InControl Touch Pro 

หรือระบบยำนพำหนะอ่ืนๆ ซ่ึงสำมำรถดำวน์โหลดโดยตรงไปยงัยำนพำหนะเพื่อบ ำรุงรักษำหรือปรับแกร้ะบบเหล่ำนั้น 

หรือเพื่อมอบคุณสมบติัและควำมสำมำรถท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงให้กบัยำนพำหนะของคุณ 

4.2 เม่ือยำนพำหนะไดรั้บกำรเช่ือมต่อแลว้ ซอฟตแ์วร์อพัเดทจะมีให้บริกำรแก่ระบบยำนพำหนะของคุณเป็นระยะ 

คุณสำมำรถตรวจหำซอฟตแ์วร์อพัเดทท่ีพร้อมใชง้ำนไดจ้ำกกำรตั้งค่ำของยำนพำหนะ หรือเรำอำจเร่ิมกำรอพัเดทเอง 

4.3 ซอฟตแ์วร์อพัเดทอำจถูกดำวน์โหลดและติดตั้งโดยอตัโนมติั โดยข้ึนอยูก่บัประเภทของซอฟตแ์วร์อพัเดท ขอ้มูลจ ำเพำะของยำนพำหนะ 

และขอ้ก ำหนดของตลำดในทอ้งถ่ินของคุณ หรือคุณอำจมีตวัเลือกให้ก ำหนดเวลำใหม่หรือปฏิเสธอพัเดทนั้นได ้

4.4 โปรดรับทรำบเก่ียวกบัเง่ือนไขในกำรปรับปรุงซอฟตแ์วร์ให้มีควำมทนัสมยัดงัต่อไปน้ี 

(a) ซอฟตแ์วร์อพัเดทสำมำรถดำวน์โหลดไดผ้ำ่น SIM ในตวัของยำนพำหนะ ผำ่น SIM ท่ีใส่ในช่องใส่ SIM 

หรือโดยใชก้ำรเช่ือมต่อ Wi-Fi ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้มูลจ ำเพรำะของยำนพำหนะของคุณ โปรดทรำบวำ่ซอฟตแ์วร์อพัเดททำง 

SIM ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นตวัของยำนพำหนะจำกโรงงำนอำจมีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรตำมแผนบริกำรขอ้มูลใน SIM ของคุณ 

(b) ในระหวำ่งกำรติดตั้งกำรอปัเดตซอฟทแ์วร์บำงประเภท ฟังกช์นัและบริกำรบำงอยำ่งของรถ (เช่น กำรโทรฉุกเฉิน, 

บริกำรช่วยเหลือฉุกเฉินท่ีไดรั้บกำรปรับปรุง, บริกำร InControl Secure Tracker / Secure Tracker 

Pro, ระบบแจง้เตือน และคุณสมบติับำงอยำ่งของแอป InControl Remote) อำจถูกปิดใชง้ำนชัว่ครำว 

คุณควรเลือกติดตั้งซอฟตแ์วร์อพัเดท เม่ือคุณไม่จ ำเป็นตอ้งขบัยำนพำหนะ และคุณจอดไวใ้นท่ีท่ีปลอดภยัเท่ำนั้น 

(c) ซอฟตแ์วร์อพัเดทอำจไม่ไดรั้บกำรติดตั้งอยำ่งถูกตอ้ง ถำ้ยำนพำหนะของคุณมีซอฟตแ์วร์หรือฮำร์ดแวร์ท่ีไม่ไดม้ำตรฐำน  

(d) ซอฟตแ์วร์อพัเดทจะเขียนทบัซอฟตแ์วร์ปัจจุบนับนรถ 

ซ่ึงอำจมีผลกบัซอฟตแ์วร์ท่ีไม่ใช่แบบมำตรฐำนของบุคคลท่ีสำมในยำนพำหนะดว้ย  

(e) หำกคุณมีขอ้สงสัยหรือประเด็นเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์อพัเดท โปรดติดต่อผูจ้ดัจ  ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตของคุณ 
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4.5 หำกคุณมียำนพำหนะประเภทรถแบบกลุ่ม (fleet vehicle) หลำยคนั โปรดทรำบดว้ยวำ่ เจำ้ของยำนพำหนะประเภทรถแบบกลุ่ม 

(fleet vehicle) อำจมีเง่ือนไขและขอ้ก ำหนด นโยบำยหรือขั้นตอนต่ำงๆ ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรใชซ้อฟตแ์วร์อพัเดทของคุณได ้

เป็นควำมรับผดิชอบของคุณท่ีตอ้งตรวจสอบกบัเจำ้ของประเภทรถแบบกลุ่ม (fleet vehicle) 

เก่ียวกบักำรใชซ้อฟตแ์วร์อพัเดทกบัยำนพำหนะประเภทรถแบบกลุ่ม (fleet vehicle) ของคุณ 

4.6 เพื่อให้บริกำรซอฟตแ์วร์แก่คุณ เรำอำจเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลจำกยำนพำหนะของคุณ เช่น 

หมำยเลขประจ ำยำนพำหนะและขอ้มูลต ำแหน่งของคุณ 

โดยทัว่ไปแลว้ขอ้มูลดงักล่ำวจะถูกน ำไปใชส้ ำหรับจุดประสงคใ์นกำรระบุควำมพร้อมและ/หรือสิทธ์ิของคุณส ำหรับซอฟตแ์วร์ในตลำดของคุณ 

หรือในอีกจุดประสงคห์น่ึงคือน ำมำช้ีแจงรำยละเอียดเป็นส่วนหน่ึงในรีลีส 

 

5. เน้ือหำและบริกำรของบุคคลท่ีสำม 

5.1 Pivi Pro และ InControl Touch Pro ช่วยให้คุณเขำ้ถึงเน้ือหำและบริกำรของบุคคลท่ีสำมไดผ้ำ่นคุณสมบติับนรถของคุณ 

เรำไดเ้ลือกและให้กำรเขำ้ถึงเน้ือหำและบริกำรของบุคคลท่ีสำมน้ีเพื่อประโยชน์แก่ลูกคำ้ของเรำ  

5.2 เน้ือหำและบริกำรของบุคคลท่ีสำมนั้นให้บริกำรโดยผูใ้ห้บริกำรบุคคลท่ีสำมท่ีเรำเลือก 

เน้ือหำและบริกำรของบุคคลท่ีสำมอำจอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไข และนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของผูใ้ห้บริกำรบุคคลท่ีสำมท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ซ่ึงแยกจำกขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี) คุณจะตอ้งอ่ำนและยอมรับเง่ือนไขและนโยบำยของบุคคลท่ีสำม ถำ้มี 

เพื่อเขำ้ถึงและใชเ้น้ือหำและบริกำรของบุคคลท่ีสำมนั้น ตวัอยำ่งเช่น ในกำรใชคุ้ณสมบติัโซเชียลมีเดีย 

คุณจะตอ้งมีบญัชีของคุณเองกบัผูใ้ห้บริกำรโซเชียลมีเดียท่ีเก่ียวขอ้ง 

และยอมรับขอ้ก ำหนดและนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของผูใ้ห้บริกำรโซเชียลมีเดียนั้น 

5.3 เรำจะไม่รับผดิชอบส ำหรับควำมตกลงหรือขอ้ตกลงใดๆ ระหวำ่งคุณกบัผูใ้ห้บริกำรเน้ือหำและบริกำรบุคคลท่ีสำม 

โดยคุณจะเป็นผูรั้บผดิชอบต่อควำมเส่ียงและค่ำใชจ่้ำยเหล่ำน้ีแต่เพียงผูเ้ดียว ตวัอยำ่งเช่น 

คุณเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรช ำระเงินส ำหรับแอปพลิเคชนับุคคลท่ีสำมที่คุณเลือกดำวน์โหลดหรือสมคัรใชง้ำน 

5.4 ตวัเลือกเน้ือหำและบริกำรของบุคคลท่ีสำมท่ีมีให้ส ำหรับยำนพำหนะของคุณอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นคร้ังครำว 

เรำสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง ระงบั ยกเลิก หรือปิดใชง้ำนกำรเขำ้ถึงเน้ือหำและบริกำรบุคคลท่ีสำมใดๆ 

ไดต้ลอดเวลำโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 

5.5 เรำอำจมีกำรอพัเดทท่ีพร้อมให้บริกำรส ำหรับเน้ือหำและบริกำรของบุคคลท่ีสำมเป็นอยูเ่ป็นระยะ 

ซ่ึงอำจก ำหนดให้คุณยอมรับขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขและนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัใหม่หรือท่ีมีกำรอพัเดทของบุคคลท่ีสำม 

 

6. กำรใช้คุณสมบัติ 

6.1 เรำจดัให้มีคุณสมบติัส ำหรับกำรใชส่้วนตวัภำยในประเทศหรือกำรใชภ้ำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนพำหนะโดยธุรกิจของคุณเท่ำนั้น  

ตอ้งใชคุ้ณสมบติัตำมวตัถุประสงคท่ี์ระบุเท่ำนั้น และห้ำมท ำกำรขำยต่อ  คุณตอ้งไม่ใช ้

และตอ้งไม่อนุญำตให้บุคคลอ่ืนใชคุ้ณสมบติัในลกัษณะใดก็ตำมท่ี: 

(a) ผดิกฎหมำย ถูกห้ำม หรือถูกควบคุมในประเทศใดๆ ซ่ึงคุณตอ้งกำรใชห้รือก ำลงัใชคุ้ณสมบติั (เช่น 

ในท่ีท่ีห้ำมใชข้อ้มูลต ำแหน่งท่ีตั้งของกลอ้งรักษำควำมปลอดภยั) 

(b) ไม่ปลอดภยั หรือจะท ำให้คุณ ผูโ้ดยสำร หรือบุคคลอ่ืนมีควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภยั 

(c) ท ำควำมเสียหำยต่อยำนพำหนะ ขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ำย 
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(d) ไม่ไดรั้บอนุญำตจำกเรำ หรือละเมิดสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำใดๆ (รวมถึงสิทธ์ิของผูใ้ห้บริกำรท่ีเป็นบุคคลท่ีสำมดว้ย) 

6.2 นอกเหนือจำกเง่ือนไขในขอ้ 6.1 แลว้ คุณตอ้งไม่ใชเ้วบ็เบรำวเ์ซอร์ InControl Touch Pro: 

(a) ในลกัษณะใดก็ตำมท่ีอำจหรือท ำควำมเสียหำย ไม่สำมำรถใชง้ำน ท ำงำนหนกัเกินไป ดอ้ยประสิทธิภำพ 

หรือลดทอนระบบหรือกำรรักษำควำมปลอดภยัของผูใ้ห้บริกำรเครือข่ำยหรือของเรำ หรือแทรกแซงผูใ้ชเ้ครือข่ำยรำยอ่ืน หรือ 

(b) ส ำหรับกำรแบ่งปันไฟลแ์บบเพียร์ทูเพียร์ ("P2P") บิตทอร์เรนต ์ หรือเครือข่ำยพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กำรส่งออกสแปม 

กำรส่งอีเมลไม่พึงประสงคจ์  ำนวนมำก หรือขอ้ควำมเชิงพำณิชย ์ กำรดูแลรักษำอีเมลเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบใดๆ 

หรือในลกัษณะใดก็ตำมท่ีมีกำรให้บริกำรใดๆ ท่ีอนุญำตกำรเขำ้ถึงท่ีอยู ่IP สำธำรณะหรืออินเทอร์เน็ต 

6.3 คุณตอ้งรับผดิชอบในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยจรำจรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และมีแนวทำงในกำรขบัข่ีท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชคุ้ณสมบติัของคุณ   

6.4 เรำพยำยำมท่ีจะท ำให้แน่ใจวำ่คุณสมบติัมีพร้อมใชง้ำนและท ำงำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง แต่เรำไม่สำมำรถรับประกนัวำ่คุณสมบติั (หรือฟังกช์นัใดๆ 

ของคุณสมบติั) จะไม่มีขอ้ผดิพลำดหรือพร้อมใชง้ำนอยำ่งต่อเน่ือง หรือไดรั้บอนุญำตให้ใชภ้ำยใตก้ฎหมำยทอ้งถ่ินในทุกประเทศ  ตวัอยำ่งเช่น 

บำงเวบ็ไซตอ์ำจแสดงหรือท ำงำนอยำ่งไม่ถูกตอ้งผำ่นทำงหนำ้จอยำนพำหนะ เม่ือใชเ้วบ็เบรำวเ์ซอร์ InControl Touch Pro   

6.5 ควำมพร้อมใชง้ำนและฟังกช์นักำรท ำงำนบำงดำ้นของคุณสมบติัจะข้ึนอยูก่บัขอบเขตกำรครอบคลุมของเครือข่ำยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและปัจจยัอ่ืน

ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของเรำ  ตวัอยำ่งเช่น กำรเช่ือมต่อเครือข่ำยอำจไม่พร้อมใชง้ำนในพื้นท่ีห่ำงไกลหรือปิด 

และอำจไดรั้บผลกระทบจำกส่ิงกีดขวำง เช่น ภูเขำ อำคำรสูง และอุโมงค ์ หรือควำมสำมำรถของเครือข่ำย  นอกจำกน้ี 

ในบำงคร้ังคุณสมบติัอำจมีกำรหยดุชะงกัหรือหยดุท ำงำน เน่ืองจำกกำรบ ำรุงรักษำหรือกำรปรับเปล่ียนท่ีจ ำเป็น 

แต่เรำจะพยำยำมให้มีควำมไม่พร้อมใชง้ำนนอ้ยท่ีสุดเสมอ   

6.6 เรำไม่สำมำรถรับประกนัวำ่ขอ้มูลหรือเน้ือหำของคุณสมบติั (เช่น แผนท่ี กลอ้งรักษำควำมปลอดภยั กำรจ ำกดัควำมเร็ว หรือขอ้มูลกำรจรำจร) 

นั้นถูกตอ้ง สมบูรณ์ หรือทนัสมยั  ขอ้มูลหรือเน้ือหำเหล่ำน้ีมีให้เพื่อควำมสะดวกของคุณ 

แต่คุณยงัคงตอ้งรับผดิชอบส ำหรับกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยจรำจร รวมถึงป้ำยจรำจรและกำรจ ำกดัควำมเร็ว 

6.7 เรำสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง ระงบั ยกเลิก หรือปิดใชง้ำนกำรเขำ้ถึงคุณสมบติัหรือฟังกช์นักำรท ำงำนใดๆ 

ไดต้ลอดเวลำโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้  ตวัอยำ่งเช่น 

กำรกระท ำดงักล่ำวอำจจ ำเป็นในกำรบ ำรุงรักษำท่ีจ ำเป็นในระบบท่ีควบคุมคุณสมบติั ส ำหรับเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยั 

ในกรณีท่ีจ ำเป็นตำมกฎหมำย 

หรือในกรณีท่ีเรำไม่ไดจ้ดัให้มีคุณสมบติัหรือฟังกช์นักำรท ำงำนเฉพำะในประเทศของคุณหรือกบัลูกคำ้ส่วนใหญ่ของเรำอีกต่อไป 

6.8 จึงเป็นควำมรับผดิชอบของคุณในกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคล เน้ือหำท่ีดำวน์โหลด และขอ้มูลอ่ืนๆ 

ทั้งหมดท่ีคุณอำจจดัเก็บไวบ้นยำนพำหนะของคุณ ภำยในขอบเขตท่ีไดรั้บอนุญำตโดยคุณสมบติัและอุปกรณ์ยำนพำหนะ 

ก่อนท่ีคุณจะโอนควำมเป็นเจำ้ของยำนพำหนะของคุณ หรือส่งคืนยำนพำหนะท่ีเช่ำหรือเช่ำซ้ือให้กบัเจำ้ของหลกั  ตวัอยำ่งเช่น 

คุณสำมำรถลบรำยกำรโปรด ประวติักำรเรียกดู และคุกก้ีใดๆ ท่ีเวบ็เบรำวเ์ซอร์ InControl Touch Pro 

จดัเก็บไวโ้ดยใชก้ำรตั้งค่ำเวบ็เบรำวเ์ซอร์ 

6.9 คุณมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบส ำหรับกำรใชฟั้งกช์นั “จดจ ำฉัน” ท่ีใชก้บับำงคุณสมบติั 

ฟังกช์นัน้ีท ำให้คุณคงอยูใ่นระบบบนพำหนะของคุณโดยอตัโนมติัเพื่อให้เขำ้ถึงคุณสมบติัเหล่ำนั้นไดส้ะดวกสบำยยิง่ข้ึน 

โปรดทรำบวำ่ขณะท่ีฟังกช์นัน้ีเปิดใชง้ำน บุคคลอ่ืนใดก็ตำมท่ีใชร้ถคนัดงักล่ำวจะสำมำรถดูกำรตั้งค่ำ คุณสมบติั 

และรำยละเอียดส่วนบุคคลท่ีคุณจดัเก็บไวบ้นรถและใชคุ้ณสมบติันั้นไดเ้สมือนเป็นตวัคุณเอง หำกไม่ตอ้งกำรให้ผูใ้ช้รำยอ่ืนเขำ้ถึงได ้

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจวำ่ไดปิ้ดใชง้ำนฟังก์ชนั “จดจ ำฉัน” แลว้ เม่ือคุณไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของรถหรือไม่ไดใ้ชร้ถของคุณแลว้ (ตวัอยำ่งเช่น 

เม่ือคุณขำยรถ สัญญำเช่ำรถหมดอำย ุ หรือรถหำยหรือถูกขโมย เป็นตน้) คุณตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจวำ่ไดปิ้ดใชง้ำนฟังกช์นั “จดจ ำฉัน” 

ส ำหรับคุณสมบติัเหล่ำนั้นและ/หรือออกจำกระบบของคุณสมบติัเหล่ำนั้นแลว้ 
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6.10 เรำไม่รับผดิชอบต่อเวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสำม เน้ือหำหรือขอ้มูลที่คุณเลือกที่จะเขำ้ถึงบนอินเทอร์เน็ตโดยใชเ้วบ็เบรำวเ์ซอร์ InControl 

Touch Pro และคุณกระท ำกำรดงักล่ำวดว้ยควำมเส่ียงของคุณเอง  เวบ็ไซตเ์หล่ำนั้นอำจใชคุ้กก้ีหรืออุปกรณ์ท่ีคลำ้ยกนั  

คุณควรอ่ำนและแน่ใจวำ่คุณพอใจกบัขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั และนโยบำยคุกก้ีใดๆ 

ส ำหรับเวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสำมที่คุณเยีย่มชม   

6.11 กำรใชคุ้ณสมบติับำงอยำ่ง (เช่น เวบ็เบรำวเ์ซอร์ InControl Touch Pro) อำจถูกจ ำกดัในขณะท่ียำนพำหนะเคล่ือนท่ี 
 
 

7. กำรใช้งำนข้อมูลและควำมเป็นส่วนตัว 

7.1 เรำและ/หรือผูใ้ห้บริกำรของเรำจะใชข้อ้มูลบำงอยำ่งท่ีคุณส่ง หรือท่ีส่ง หรือจำกยำนพำหนะของคุณ 

ส ำหรับและเก่ียวขอ้งกบักำรจดัเตรียมคุณสมบติั ดงัน้ี:   

(a) กำรตั้งค่ำบญัชีและขอ้มูลกำรสมคัรใชง้ำน  ซ่ึงจะใชเ้พื่อเปิดใชง้ำนกำรใชคุ้ณสมบติัของคุณ เพื่อต่ออำยกุำรสมคัรใชง้ำน 

เพื่อส่งขอ้มูลคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งให้กบัคุณ (เช่น กำรอพัเดทของคุณสมบติั) และส ำหรับวตัถุประสงคใ์นกำรให้บริกำรลูกคำ้ เช่น 

ตอบค ำถำมหรือแกไ้ขปัญหำของคุณสมบติั 

(b) ขอ้มูลส ำหรับวตัถุประสงคใ์นกำรบนัทึกและวเิครำะห์  ซ่ึงรวมถึงกำรตรวจสอบปัญหำระบบและกำรวเิครำะห์ทำงสถิติแบบไม่เปิดเผยช่ือ 

เพื่อช่วยพฒันำคุณสมบติัและผลิตภณัฑข์องเรำต่อไป 

(c) ขอ้มูลท่ีคุณให้เม่ือติดต่อเรำ  โปรดทรำบวำ่เรำอำจบนัทึกกำรสนทนำทำงโทรศพัทเ์พื่อวตัถุประสงคด์ำ้นคุณภำพและกำรฝึกอบรม 

(d) ขอ้มูลกำรรับรองควำมถูกตอ้งส ำหรับกำรเขำ้สู่ระบบบญัชีของคุณ และควำมปลอดภยัเม่ือคุณใชคุ้ณสมบติั 

และเพื่อป้องกนักำรเขำ้ถึงท่ีไม่ไดรั้บอนุญำต 

(e) ขอ้มูลต ำแหน่งของยำนพำหนะ แต่ตำมท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรท ำงำนของคุณสมบติัเท่ำนั้น เช่น กำรน ำทำงและกำรจรำจร 

(f) ขอ้มูลท่ีเฉพำะเจำะจงกบัคุณสมบติัแต่ละรำยกำร 

ตำมท่ีให้รำยละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ก ำหนดและนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัส ำหรับผูใ้ช้ปลำยทำงของผูใ้ห้บริกำรคุณสมบติัเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้ง

ซ่ึงมีกำรอำ้งถึงไวใ้นขอ้ 1 และ 

(g) ส ำหรับกำรให้บริกำรซอฟตแ์วร์อพัเดทตำมที่สรุปไวด้ำ้นบน (ยอ่หนำ้ 4.6) 

7.2 เรำอำจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบั (และอำจไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัคุณและยำนพำหนะของคุณจำก) บริษทัในกลุ่ม Jaguar Land 

Rover โดยเป็นไปตำมกำรใชง้ำนขอ้มูลที่ระบุไวใ้นขอ้ท่ี 7 เรำอำจแบ่งปันขอ้มูลกบับุคคลท่ีสำม: 

(a) ในกรณีท่ีเรำขำยหรือซ้ือธุรกิจหรือสินทรัพยใ์ดๆ 

โดยท่ีเรำอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณให้กบัผูมี้โอกำสเป็นผูข้ำยหรือผูซ้ื้อธุรกิจหรือสินทรัพยน์ั้นๆ 

(b) ถำ้เรำมีหนำ้ท่ีตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบติัตำมขอ้ผกูพนัหรือกำรร้องขอใดๆ 

ตำมกฎหมำยหรือระเบียบขอ้บงัคบั 

(c) ภำยในขอบเขตท่ีกำรเปิดเผยไดรั้บอนุญำตโดยกฎหมำย (รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง 

กำรเปิดเผยส ำหรับวตัถุประสงคข์องกระบวนพิจำรณำตำมกฎหมำย กำรรับค ำปรึกษำทำงกฎหมำย หรือกำรจดัตั้ง กำรด ำเนินกำร 

หรือกำรปกป้องสิทธ์ิทำงกฎหมำย กำรป้องกนัหรือตรวจหำอำชญำกรรม กำรจบักุมหรือฟ้องคดีอำญำผูต้อ้งหำ 

หรือกำรปกป้องควำมมัน่คงแห่งชำติ) หรือ  

(d) เพื่อบงัคบัใชข้อ้ก ำหนดหรือเพื่อตรวจสอบกำรละเมิดท่ีแทจ้ริงหรือท่ีสงสัยวำ่ละเมิด 
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7.3 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติั อำจถ่ำยโอนไปยงัและจดัเก็บไวท่ี้ปลำยทำงภำยนอกสหรำชอำณำจกัร (“UK”), 

เขตเศรษฐกิจยโุรป (“EEA”) หรือประเทศท่ีอยูอ่ำศยัของคุณ ซ่ึงอำจประมวลผลโดยบุคคลท่ีด ำเนินกำรภำยนอก UK, EEA 

หรือประเทศท่ีอยูอ่ำศยัของคุณ ซ่ึงท ำงำนให้เรำหรือให้กบัหน่ึงในผูใ้ห้บริกำรของเรำ รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในกำรจดัเตรียมคุณสมบติัดว้ย  

7.4 เรำจะด ำเนินกำรทุกอยำ่งท่ีจ ำเป็นอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรท ำให้แน่ใจวำ่ขอ้มูลของคุณจะถูกเก็บไวอ้ยำ่งปลอดภยั 

และเรำให้ผูใ้ห้บริกำรคุณสมบติัของเรำท ำเช่นเดียวกนั อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกลกัษณะของอินเทอร์เน็ตและโทรคมนำคม 

เรำจึงไม่สำมำรถรับประกนัไดท้ั้งหมดวำ่ขอ้มูลจะไม่ถูกเขำ้ถึงหรือดกัจบัเม่ือส่งผำ่น  คุณควรใชค้วำมระมดัระวงัเม่ือใชเ้วบ็เบรำวเ์ซอร์ 

InControl Touch Pro และเขำ้ถึงเวบ็ไซตท่ี์คุณไวว้ำงใจเท่ำนั้น 

 

8. ข้อจ ำกัดควำมรับผดิ 

8.1 ถำ้คุณเป็นผูบ้ริโภค คุณมีสิทธ์ิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวกบับริกำรท่ีไม่ไดด้ ำเนินกำรดว้ยทกัษะและกำรดูแลท่ีสมเหตุสมผล 

หรือซอฟตแ์วร์ท่ีมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นไปตำมท่ีอธิบำยไว ้ มีค  ำแนะน ำเก่ียวกบัสิทธ์ิตำมกฎหมำยของคุณท่ีส ำนกังำนให้ค  ำปรึกษำ 

(Citizens' Advice Bureau) หรือส ำนกังำนมำตรฐำนกำรคำ้ (Trading Standards) ในพื้นท่ีของคุณ  

ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธ์ิตำมกฎหมำยเหล่ำน้ี 

8.2 ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีจะไม่จ ำกดัหรือยกเวน้ควำมรับผดิของเรำส ำหรับควำมตำยหรือกำรบำดเจ็บของบุคคลอนัเน่ืองมำจำกควำมประมำท กำรฉ้อโกง 

หรือกำรแสดงขอ้ควำมเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉลของเรำ หรือควำมรับผดิอ่ืนๆ ท่ีไม่สำมำรถยกเวน้หรือจ ำกดัไดภ้ำยใตก้ฎหมำยองักฤษ 

8.3 ยกเวน้ตำมที่ระบุในขอ้ 8.2 หรือตำมท่ีระบุไวเ้ป็นอ่ืนภำยใตข้อ้ก ำหนดของกำรรับประกนัโดยผูผ้ลิตท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับยำนพำหนะ 

ควำมรับผดิรวมสูงสุดของเรำต่อคุณภำยใตแ้ละท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดและคุณสมบติัเหล่ำน้ี (ไม่วำ่จะตำมสัญญำ กำรละเมิด 

(รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงควำมประมำท) กำรละเมิดหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย หรืออ่ืนๆ) 

จะถูกจ ำกดัอยูท่ี่ผลรวมท่ีเท่ำกบัค่ำธรรมเนียมท่ีคุณช ำระให้เรำส ำหรับคุณสมบติั   

8.4 ยกเวน้ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 8.2 หรือตำมท่ีระบุไวเ้ป็นอ่ืนภำยใตข้อ้ก ำหนดของกำรรับประกนัของผูผ้ลิตท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับยำนพำหนะ 

เรำจะไม่รับผดิต่อ: 

(a) ควำมสูญเสียหรือเสียหำยท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได ้

ควำมสูญเสียหรือเสียหำยสำมำรถคำดกำรณ์ไดถ้ำ้เป็นผลจำกกำรละเมิดอยำ่งชดัเจนของเรำ 

หรือไดไ้ตร่ตรองโดยคุณและเรำเม่ือคุณซ้ือยำนพำหนะหรือแพคตวัเลือกท่ีมีคุณสมบติั  

(b) ควำมสูญเสียทำงธุรกิจใดๆ ท่ีเกิดจำกขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติั 

(รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงควำมสูญเสียก ำไรหรือรำยได ้ ควำมสูญเสียธุรกิจ กำรหยดุชะงกัของธุรกิจ 

หรือควำมสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ) หรือ 

(c) ควำมสูญเสียโดยออ้มหรือท่ีเป็นผลสืบเน่ือง   

8.5 ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีระบุขอบเขตสูงสุดของขอ้ผกูพนัและควำมรับผิดของเรำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัเตรียมคุณสมบติั 

ยกเวน้ตำมท่ีระบุไวอ้ยำ่งชดัเจนในขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ไม่มีเง่ือนไข กำรรับประกนั กำรรับรอง หรือขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ 

ไม่วำ่จะโดยชดัแจง้หรือโดยนัย ท่ีจะมีผลผกูพนักบัเรำ เง่ือนไข กำรรับประกนั กำรรับรอง หรือขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัเตรียมคุณสมบติั ซ่ึงอำจบอกเป็นนยัหรือรวมเขำ้ไวใ้นขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ไม่วำ่จะตำมบทกฎหมำย กฎหมำยจำรีตประเพณี 

จะถูกยกเวน้ภำยใตข้อบเขตสูงสุดท่ีกฎหมำยอนุญำต 

8.6 เรำจะไม่รับผดิหรือรับผดิชอบต่อควำมลม้เหลวในกำรจดัเตรียมคุณสมบติัหรือผลกระทบอนัไม่พึงประสงคจ์ำกกำรใชคุ้ณสมบติัของคุณ 

ซ่ึงเกิดจำกกำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์นอกเหนือกำรควบคุมอยำ่งสมเหตุสมผลของเรำ 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงควำมลม้เหลวหรือกำรหยดุชะงกัของเครือข่ำยโทรคมนำคมหรืออินเทอร์เน็ตสำธำรณะหรือส่วนตวั  
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9. กำรส้ินสุดหรือกำรระงับ  

9.1 คุณสำมำรถเลือกที่จะหยดุใชง้ำนคุณสมบติัต่ำงๆ ไดทุ้กเม่ือ แต่อยำ่งไรก็ตำม ซอฟตแ์วร์อพัเดทบำงตวัอำจยงัคงท ำงำนอยู ่

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้มูลจ ำเพำะของยำนพำหนะของคุณ  หำกตอ้งกำรปิดใชง้ำนกำรเช่ือมต่อขอ้มูลมือถือส ำหรับแผนบริกำรขอ้มูลของคุณ 

โปรดใชก้ำรตั้งค่ำกำรเช่ือมต่อของยำนพำหนะ   

9.2 ถำ้คุณไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี เรำอำจส้ินสุดหรือระงบับญัชี กำรสมคัรใชง้ำน 

และ/หรือกำรเขำ้ถึงฟังกช์นักำรท ำงำนของคุณสมบติัของคุณในทนัที โดยไม่ตอ้งแจง้ให้คุณทรำบล่วงหนำ้ 

10. ข้อก ำหนดที่ส ำคัญอื่นๆ 

10.1 เรำอำจเปล่ียนแปลงคุณสมบติั และ/หรือ ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีเป็นระยะๆ เน่ืองจำกเหตุผลดงัต่อไปน้ี กำรเปล่ียนแปลงผูใ้ห้บริกำรคุณสมบติั 

บริกำรหรือขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของผูใ้ห้บริกำร กำรเปล่ียนแปลงทำงระเบียบขอ้บงัคบัหรือกำรเปล่ียนแปลงในกฎหมำย 

กำรปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนคุณสมบติั 

และ/หรือกำรเปล่ียนแปลงในแนวทำงปฏิบติัดำ้นควำมเป็นส่วนตวัและกำรใชข้อ้มูลของเรำท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติั  

เรำจะพยำยำมท ำให้แน่ใจเสมอวำ่กำรเปล่ียนแปลงใดๆ จะไม่ท ำให้คุณเสียประโยชน์อนัเป็นสำระส ำคญั  

คุณอำจไม่สำมำรถใชคุ้ณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้นกวำ่คุณจะติดตั้งกำรอพัเดทซอฟตแ์วร์ 

และ/หรือยอมรับขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขใหม่ท่ีอำจน ำไปใช ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักำรเปล่ียนแปลง 

10.2 ถำ้เรำตอ้งติดต่อคุณ เรำจะติดต่อโดยใช้รำยละเอียดท่ีติดต่อท่ีคุณให้ไวใ้นบญัชีของคุณ หรือถำ้คุณไม่มีบญัชี 

จะเป็นรำยละเอียดท่ีคุณให้ไวก้บัผูจ้ดัจ  ำหน่ำยท่ีไดรั้บอนุญำตท่ีคุณซ้ือยำนพำหนะของคุณ  

10.3 คุณจะไม่เป็นผูรั้บประโยชน์ท่ีเป็นบุคคลท่ีสำมของขอ้ตกลงใดๆ ระหวำ่งเรำและผูใ้ห้บริกำรคุณสมบติั 

 

10.4 เรำหรือผูใ้ห้บริกำรคุณสมบติัของเรำเป็นเจำ้ของหรือไดรั้บอนุญำตสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำทั้งหมดในคุณสมบติั  

คุณไดรั้บอนุญำตสิทธ์ิในกำรใชคุ้ณสมบติั (ไม่ใช่กำรขำย) และคุณไม่มีสิทธ์ิในหรือกบัคุณสมบติัเหล่ำนั้น ยกเวน้ตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี 

 

10.5 คุณอำจถ่ำยโอนสิทธ์ิหรือขอ้ผกูพนัของคุณภำยใตข้อ้ก ำหนดเหล่ำน้ีให้กบับุคคลอ่ืนในกรณีท่ีเรำตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเท่ำนั้น  

เรำอำจถ่ำยโอนสิทธ์ิและขอ้ผกูพนัของเรำภำยใตข้อ้ก ำหนดเหล่ำน้ี แต่กำรท ำเช่นน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธ์ิของคุณภำยใตข้อ้ก ำหนดเหล่ำน้ี  

10.6 ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีจะมีผลบงัคบัใชต่้อไปตรำบเท่ำท่ีคุณใชคุ้ณสมบติั 

10.7 ขอ้แต่ละขอ้ในขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีจะด ำเนินกำรแยกต่ำงหำก ถำ้ศำลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งพิจำรณำตดัสินแลว้วำ่ขอ้ก ำหนดใดๆ 

ผดิกฎหมำยหรือไม่สำมำรถบงัคบัใชไ้ด ้ขอ้อ่ืนท่ีเหลือจะยงัคงบงัคบัใชแ้ละมีผลอยำ่งสมบูรณ์ 

10.8 ถำ้เรำลม้เหลวในกำรเรียกร้องให้คุณปฏิบติัขอ้ผกูพนัใดๆ ของคุณภำยใตข้อ้ก ำหนดเหล่ำน้ี หรือถำ้เรำไม่บงัคบัใชสิ้ทธ์ิของเรำกบัคุณ 

หรือถำ้เรำล่ำชำ้ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว จะไม่ไดห้มำยควำมวำ่เรำสละสิทธ์ิของเรำกบัคุณ 

และจะไม่ไดห้มำยควำมวำ่คุณไม่ตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ผกูพนัเหล่ำนั้น ถำ้เรำสละสิทธ์ิกำรละเมิดขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีโดยคุณ 

เรำจะแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเท่ำนั้น และจะไม่ไดห้มำยควำมวำ่เรำจะสละสิทธ์ิกำรละเมิดโดยคุณในภำยหลงัโดยอตัโนมติั  

10.9 ถำ้คุณเป็นผูบ้ริโภค โปรดทรำบวำ่สัญญำน้ีระหวำ่งคุณกบัเรำจะอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกฎหมำยองักฤษ 

ซ่ึงหมำยควำมวำ่ขอ้พิพำทหรือกำรเรียกร้องใดๆ ท่ีเกิดจำกหรือเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีจะอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกฎหมำยองักฤษ 

คุณและเรำต่ำงยอมรับวำ่ศำลขององักฤษและเวลส์จะไม่ไดเ้ป็นเขตอ ำนำจศำลแต่เพียงผูเ้ดียว  

10.10 ถำ้คุณเป็นลูกคำ้ท่ีเป็นธุรกิจ ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี สำระส ำคญั และกำรก่อให้เกิด (และขอ้พิพำทหรือกำรเรียกร้องท่ีไม่ไดเ้ป็นสัญญำ) 

จะอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกฎหมำยองักฤษ เรำทั้งสองต่ำงยอมรับวำ่ศำลขององักฤษและเวลส์เป็นเขตอ ำนำจศำลแต่เพียงผูเ้ดียว  


