
เงือ่นไขการใชง้านไซตแ์ละ Toolbox 
เงือ่นไขการใชง้านไซตแ์ละ Toolbox (เรยีกต่อจากนีว่้า “นโยบาย”) นีม้เีผยแพรแ่ละเร ิม่ใชง้าน ณ วนัที ่9 สงิหาคม 2018 

1. ค ำจ ำกดัควำม 

บรกิำรทีเ่ชือ่มต่อ หมายถงึ บรกิารเฉพาะพืน้ทีต่่าง ๆ (การคน้หาพืน้ที ่ขอ้มูลการจราจร ราคาเชือ้เพลงิ 

ขอ้มูลสภาพอากาศ ฯลฯ) ซึง่จะตอ้งอาศยัการเชือ่มต่อออนไลน ์(สบืคน้ขอ้มูลผ่านซมิการด์หรอื Bluetooth 

อนิเทอรเ์น็ตไรส้าย เคร ือ่งรบัสญัญาณ TMC ฯลฯ) กบัอุปกรณข์องคุณ 

เนื้อหำ หมายถงึ แผนที ่จดุน่าสนใจ เนือ้หา 3 มติ ิเสยีง ไฟลภ์าษา และเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าทางอืน่ ๆ 

ทีส่ามารถอพัโหลดและใชใ้นอุปกรณข์องคุณและใชก้บัซอฟตแ์วรข์องคุณ 

อุปกรณ ์หมายถงึ ระบบน าทางทีต่ดิตัง้ไวใ้นรถจกัรยานยนตข์องคุณ 

NNG หมายถงึ NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company 

ซึง่เป็นผูจ้ดัหาซอฟตแ์วรแ์ละผลติภณัฑ ์

ส านักงานจดทะเบยีน: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Hungary 

ศาลการจดทะเบยีน: Budapest-Capital Regional Court (Fővárosi Törvényszék) 

หมายเลขการลงทะเบยีนบรษิทั: Cg.01-09-891838 

หมายเลขภาษี: 13357845-2-44 

ทีอ่ยู่อเีมล: info@naviextras.com 

เว็บไซต:์ www.nng.com 

ผลติภณัฑ ์หมายถงึ ขอ้มูลอพัเดต เนือ้หาและบรกิารเชือ่มต่อ 

เว็บไซต ์หมายถงึ harleydavidson.welcome.naviextras.com และโดเมนย่อย 

ซอฟตแ์วร ์หมายถงึ ซอฟตแ์วรก์ารน าทางทีท่ างานบนอุปกรณข์องคุณ 

Toolbox หมายถงึ ชดุเคร ือ่งมอืซอฟตแ์วรส์ าหรบั PC และ OSX 

ซึง่ใชเ้พือ่ดาวนโ์หลดขอ้มูลอพัเดตและผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ จากเซริฟ์เวอรข์อง NNG 

และอพัโหลดขอ้มูลเหล่านีไ้ปยงัอุปกรณ ์

ขอ้มูลอพัเดต หมายถงึ 

เนือ้หาและขอ้มูลอพัเดตซอฟตแ์วรซ์ ึง่จดัหาโดยผูผ้ลติอุปกรณห์รอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรข์องคุณ 

และทีป่ระกอบไปดว้ยคุณสมบตักิารท างานเพิม่เตมิ เวอรช์ ัน่เนือ้หาใหม่ ๆ 

หรอืชดุขอ้มูลแกไ้ขปัญหาซอฟตแ์วรท์ีท่ราบ 

ผูใ้ชห้รอื “คณุ” หมายถงึ ผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตแ์ละ/หรอื Toolbox ทัง้ทีล่งทะเบยีนและไม่ไดล้งทะเบยีน 

2. กำรใชเ้วบ็ไซตห์รอื TOOLBOX 

1. วตัถุประสงคข์องเอกสำรนี ้

1. เอกสารนีก้ าหนดเงือ่นไขการใชเ้ว็บไซตแ์ละ Toolbox 

กรุณาอ่านขอ้ตกลงและเงือ่นไขเหล่านีอ้ย่างระมดัระวงั! 

2. โดยการใชเ้ว็บไซตแ์ละ Toolbox นีใ้นลกัษณะใด ๆ หมายถงึ 

คุณยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทัง้หมดของเอกสารฉบบันี ้

นอกจากนีคุ้ณยงัยอมรบัว่าเราอาจปรบัปรุงและ/หรอืแกไ้ขเอกสารนีต้ามทีเ่ห็นสมควร 

mailto:info@naviextras.com
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และโดยการใชง้านไซตแ์ละ Toolbox คุณใหก้ารยอมรบัตามส่วนแกไ้ข/ปรบัปรุง ณ 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใชต้่อไปนี ้เราแนะน าใหคุ้ณเขา้มาเยีย่มชมเว็บไซตแ์ละ Toolbox 

เป็นประจ าเพือ่ดูขอ้มูลล่าสุด 

3. หากคุณไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้ทางเราขอใหคุ้ณยตุกิารใชเ้ว็บไซตแ์ละ 

Toolbox นีท้นัท ี

2. กำรท ำงำนของเว็บไซตแ์ละ Toolbox 

1. เว็บไซตแ์ละ Toolbox ด าเนินการโดย NNG 

3. กำรบรกิำรทีจ่ดัใหโ้ดยเว็บไซตแ์ละ Toolbox 

▪ รายละเอยีดเกีย่วกบัการอปัเดต เนือ้หาการน าทางส าหรบัผูใ้ชผ้่านทางการจดัส่งอเิล็กทรอนิกส ์

(ดาวนโ์หลดผ่านอนิเทอรเ์น็ต) 

▪ ความเป็นไปไดใ้นการซือ้หรอืดาวนโ์หลดผลติภณัฑบ์นอุปกรณข์องคุณ 

▪ ความเป็นไปไดใ้นการสมคัรรบัจดหมายข่าว 

4. กำรลงทะเบยีนใน Toolbox 

0. การลงทะเบยีนผูใ้ช ้

คุณสมบตักิารท างานบางรายการของ Toolbox 

สามารถใชง้านไดโ้ดยผูใ้ชท้ีล่งทะเบยีนแลว้เท่าน้ัน การซือ้ขอ้มูลอพัเดต 

เนือ้หาหรอืบรกิารเชือ่มต่อใด ๆ ก าหนดใหผู้ใ้ชต้อ้งท าการลงทะเบยีน 

การลงทะเบยีนน้ันง่ายดายและไม่มคี่าใชจ้า่ย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชจ้ะมกีารประมวลผลภายใตเ้งือ่นไขในนโยบายความเป็นส่วนตวัของไซ

ตห์รอื Toolbox 

กรุณาอย่าเปิดเผยชือ่ผูใ้ช/้และรหสัผ่านกบับุคคลภายนอกหรอืใหส้ทิธิแ์กบุ่คคลภายนอกในการ

ใช ้Toolbox ผ่านขอ้มูลล็อกอนิของคุณ 

คุณจะตอ้งรบัผดิชอบทุกกรณีตอ่การใชง้านทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตโดยใชช้ ือ่ผูใ้ชห้รอืรหสัผ่านใด ๆ 

ทีก่ าหนดใหแ้กคุ่ณ 

คุณสามารถลบโปรไฟลข์องคุณ (รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุทัง้หมด) จาก Toolbox 

ไดต้ลอดเวลา 

5. เนือ้หำทีม่อียู่ในเวบ็ไซตแ์ละ Toolbox 

0. ขอ้ความ ภาพประกอบ และรูปภาพทีแ่สดงบนเว็บไซตแ์ละ Toolbox 

มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มูลเท่าน้ันและไม่ถอืว่าเป็นขอ้เสนอ NNG 

จะไม่รบัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ความแม่นย า ความตรงเวลา 

หรอืความสมบูรณข์องเนือ้หาทีม่อียู่ในเว็บไซตแ์ละ Toolbox NNG 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้มูลดงักล่าวไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ขอ้มูลทีเ่ผยแพรใ่นเว็บไซตแ์ละ Toolbox อาจอา้งองิถงึผลติภณัฑ ์โปรแกรม 

หรอืบรกิารทีไ่ม่มใีนประเทศของคุณ การอา้งองิดงักล่าวไม่ไดห้มายความวา่ NNG 

มเีจตนาทีจ่ะขายผลติภณัฑ ์โปรแกรม หรอืบรกิารดงักล่าวในประเทศของคุณ 

1. NNG ไม่รบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืทีเ่ป็นผลสบืเน่ืองตามมา 

การสูญเสยีผลก าไร หรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ หรอืความเสยีหายใด ๆ 

อนัเกดิจากการใชเ้ว็บไซตห์รอื Toolbox หรอืเนือ้หาทีเ่ป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่สมบูรณ ์

6. ภำระผูกพนัของผูใ้ช ้ 



0. คุณตกลงทีจ่ะไม่แทรกแซง ท าลาย 

หรอืพยายามทีจ่ะแทรกแซงหรอืรบกวนการท างานของเว็บไซตแ์ละ Toolbox 

หรอืเครอืข่ายทีเ่ช ือ่มต่อกบัเว็บไซตแ์ละ Toolbox 

และคุณยงัตกลงจะปฏบิตัติามนโยบายดา้นการรกัษาความปลอดภยัทัง้หมด 

1. ผูใ้ชไ้ม่สามารถอปัโหลดหรอืเผยแพรเ่นือ้หาใด ๆ 

ทีผ่ดิกฎหมายไม่ว่าในลกัษณะใดก็ตามบนเว็บไซตห์รอืใน Toolbox 

(เนือ้หาทีม่ลีขิสทิธิห์รอืผดิกฎหมายเน่ืองจากเหตผุลทางศลีธรรมหรอืเหตผุลอืน่ ๆ) 

7. กำรจ ำกดักำรเขำ้ถงึของผูใ้ช ้

NNG อาจจะจ ากดัการเขา้ถงึเว็บไซตห์รอื Toolbox หรอืบางส่วนของเว็บไซตห์รอื Toolbox 

ของคุณไดต้ลอดเวลาตามทีเ่ห็นสมควรหรอืตามความจ าเป็น เพือ่ความปลอดภยัหรอืเหตุผลทางธรุกจิ 

ซึง่เป็นผลสบืเน่ืองมาจากขอ้กล่าวหาหรอืขอ้สงสยัว่ามกีารละเมดิขอ้ก าหนดในการใชง้านเว็บไซตห์รอืคว

ามเป็นส่วนตวัเหล่านี ้หรอืเพือ่ปกป้องทรพัยส์นิทางปัญญา นอกจากนี ้เว็บไซตแ์ละ Toolbox 

อาจจ ากดัการใชง้านคุณลกัษณะบางประการหรอืจ ากดัการเขา้ถงึส่วนต่าง ๆ หรอืเว็บไซตแ์ละ Toolbox 

ทัง้หมดของคุณโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืรบัผดิชอบใด ๆ ต่อการกระท าดงักล่าว NNG 

อาจลบบญัชผีูใ้ชแ้ละ/หรอืระงบัการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

8. ควำมพรอ้มใชง้ำนของเว็บไซตแ์ละ Toolbox 

เราไม่รบัประกนัการท างานทีน่่าเช ือ่ถอื ความพรอ้มใชง้าน หรอืระยะเวลาในการท างานของเว็บไซตแ์ละ 

Toolbox ทีส่มบูรณต์ลอด 24 ช ัว่โมงทุกวนั 

แต่เราจะพยายามอย่างดทีีสุ่ดเพือ่รกัษาความพรอ้มใชง้านใหอ้ยู่ในระดบัสูงสุด 

 


