
 

 

ขอ้ตกลงการใชง้าน 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช:้ 28 กรกฎาคม 2022 

1. บทน า 

เว็บไซตน์ีแ้ละแอปพลเิคชนัมอืถอื หรอืบรกิารออนไลนอ์ืน่ ๆ (“เว็บไซต”์) 
ทีด่ าเนนิการโดย Brunswick Corporation ขอ้ตกลงการใชง้านเหลา่นี ้
(“ขอ้ตกลง”) มผีลบังคับใชก้บัการใชง้านเว็บไซตแ์ละสญัญาหรอืเวบ็ไซตอ์ืน่ ๆ 
ซึง่เกีย่วขอ้งในขอ้ตกลงเหลา่นีโ้ดยการอา้งองิ ตลอดทัง้เว็บไซต ์ค าวา่ 
“Brunswick” “เรา” “ของเรา” หมายถงึ Brunswick Corporation 
และบรษัิทสาขาหรอืบรษัิทในเครอื รวมถงึกรรมการ เจา้หนา้ที ่พนักงาน ผูแ้ทน 
ผูร้ับจา้งอสิระ และตวัแทน Brunswick เป็นผูจ้ัดการเว็บไซต ์ซึง่รวมถงึขอ้มลู 
เครือ่งมอื ผลติภัณฑ ์สนิคา้ และบรกิารทัง้หมดทีม่อียูจ่ากเว็บไซต ์
ส าหรับบคุคลท่ัวไปเพือ่การใชง้านอืน่ทีไ่มใ่ชเ่พือ่การคา้เทา่นัน้ 
และอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงเหลา่นี้ (โดยเรยีกแตล่ะรายวา่ “คณุ” “ของคณุ” หรอื 
“ผูใ้ช”้ และรวมกนัเรยีกวา่ “คณุ” หรอื “ผูใ้ช”้) เพือ่ความชดัเจน ค าวา่ 
“เว็บไซต”์ (1) รวมถงึเวบ็ไซตท์ี ่Brunswick 
หรอืบรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทสาขาของ Brunswick 
เป็นเจา้ของหรอืเป็นผูจ้ัดการ ซึง่เกีย่วขอ้งในขอ้ตกลงเหลา่นีโ้ดยการอา้งองิ 
(“เว็บไซตบ์รษัิทในเครอืของ Brunswick”) และ (2) 
หมายถงึเว็บไซตน์ีห้รอืเว็บไซตบ์รษัิทในเครอืของ Brunswick 
อืน่ใดทีค่ณุเขา้ถงึหรอืใชง้าน 

ขอ้ตกลงเหลา่นีม้ผีลบังคับใชต้ามวันทีม่ผีลบังคับใชซ้ึง่ระบขุา้งตน้ 
การกระท าทีเ่ป็นการเขา้ถงึหรอืใชง้านเวบ็ไซตห์มายความวา่คณุยอมรับขอ้ตกล
งเหลา่นีโ้ดยไมม่ขีอ้จ ากดัหรอืขอ้แมใ้ด ๆ คณุไมค่วรเขา้ถงึหรอืใชเ้ว็บไซตน์ี ้
หากไมย่อมรับขอ้ตกลงเหลา่นี้ Brunswick 
ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขขอ้ตกลงเหลา่นีแ้ละเนือ้หาของเว็บไซต ์
รวมถงึคณุลักษณะ ความพรอ้มใชง้าน 
หรอืการด าเนนิการของเว็บไซตไ์ดท้กุเมือ่ตามดลุยพนิจิของเราแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
โดยจะประกาศเนือ้หาทีอั่ปเดตใหมห่รอืเปลีย่นแปลงลงในเวบ็ไซต ์
การเปลีย่นแปลงดังกลา่วทัง้หมดจะมผีลบังคับใชทั้นท ี
คณุตกลงทีจ่ะตดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเว็บไซตข์า้งตน้ 
และการทีค่ณุยังคงใชเ้ว็บไซตห์ลงัจากทีม่กีารประกาศการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
แสดงวา่คณุเขา้ใจและยอมรับการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 



 

 

อาจมกีารบงัคับใชข้อ้ตกลงเพิม่เตมิหรอืขอ้ตกลงอืน่กบัผลติภัณฑ ์บรกิาร 
หรอืสว่นตา่ง ๆ ของเว็บไซต ์เชน่ การรับประกนัผลติภัณฑเ์ฉพาะรายการ 
หรอืขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร 
ขอ้ตกลงเหลา่นีจ้ะระบไุวท้ีผ่ลติภัณฑเ์ฉพาะรายการหรอืประกาศไวบ้นเว็บไซต์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอทีเ่กีย่วขอ้ง 
และจะมผีลบังคบัในกรณีทีเ่กดิขอ้ขัดแยง้กบัขอ้ตกลงเหลา่นีส้ าหรับผลติภัณฑ ์
บรกิาร หรอืคณุลักษณะของเว็บไซตนั์น้ ๆ 

เว็บไซตอ์าจมลีงิกไ์ปยังสนิคา้ บรกิาร 
หรอืเนือ้หาทีไ่มอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของเรา รวมถงึเว็บไซต ์แอป 
หรอืผลติภัณฑข์องบคุคลทีส่ามทีม่วีางจ าหน่าย (“เนือ้หาของบคุคลทีส่าม”) 
ลงิกไ์ปยังเนือ้หาของบคุคลทีส่ามมไีวเ้พือ่ความสะดวกเทา่นัน้ Brunswick 
จะไมร่ับผดิชอบและขอปฏเิสธความรับผดิทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาของบคุ
คลทีส่าม การแสดงลงิกไ์มถ่อืวา่ Brunswick 
ใหก้ารรับรองหรอืแนะน าเนือ้หาของบคุคลทีส่าม 
การใชเ้นือ้หาของบคุคลทีส่ามจะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งที่
ประกาศหรอืเผยแพรบ่นเว็บไซตห์รอืแอปทีเ่ชือ่มโยง 
และไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตข้อ้ตกลงเหลา่นี ้สดุทา้ย 
ผูจ้ัดจ าหน่ายอสิระหรอืผูค้า้ปลกีซึง่เป็นบคุคลทีส่ามอาจมกีารเสนอขายผลติภัณ
ฑบ์างอยา่งของ Brunswick 
และการซือ้ผลติภัณฑด์ังกลา่วทัง้หมดจะอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงและเงือ่นไขในการ
ขาย ใหเ้ชา่ หรอืสญัญาเชา่ซือ้ส าหรบัคา้ปลกี หรอืสญัญารปูแบบอืน่ 
และไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตข้อ้ตกลงเหลา่นี ้

2. นโยบายความเป็นสว่นตวั 

เรามนีโยบายความเป็นสว่นตัว (www.brunswick.com/privacy-policy) 
ทีม่ผีลบังคับใชก้บัเวบ็ไซต ์ซึง่จะมขีอ้มลูส าคัญเกีย่วกบัวธิกีารทีเ่ราเก็บรวบรวม 
ใชง้าน และแบง่ปันขอ้มลูของคณุ 
เราขอแนะน าใหค้ณุอา่นนโยบายนีเ้พือ่เขา้ใจทางเลอืกเกีย่วกบัการปกป้องขอ้มู
ลสว่นบคุคลของคณุ 
นโยบายความเป็นสว่นตัวของเราถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ตกลงเหลา่นี ้
เพือ่ความชดัเจน ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้พพิาท ขอ้เรยีกรอ้ง หรอืการด าเนนิการใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายความเป็นสว่นตัวของเรา 
หรอืเกีย่วกบัวธิทีีเ่ราเก็บรวบรวม ประมวลผล หรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
จะไดร้ับการแกไ้ขและตัดสนิตามขอ้ตกลงเหลา่นี ้

http://www.brunswick.com/privacy-policy
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3. ความสามารถในการยอมรบัขอ้ตกลงการใชง้าน 

คณุยนืยันวา่คณุบรรลนุติภิาวะ 
สามารถท าขอ้ตกลงผกูพันไดอ้ยา่งถกูตอ้งกฎหมายภายใตก้ฎหมายทีบ่ังคับใช ้
สามารถและท าไดโ้ดยสมบรูณ์ในการเขา้รว่มขอ้ตกลง เงือ่นไข ขอ้ผกูพัน 
การยนืยัน การเป็นตัวแทน และการรับประกนั 
คณุตกลงทีจ่ะรักษาและปฏบิัตติามขอ้ตกลงเหลา่นี ้

4. ความถกูตอ้ง ความครบถว้น และความเหมาะสมตามเวลาของขอ้มลู 

แมว้า่ Brunswick 
จะพยายามตามสมควรในเชงิพาณชิยเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทัง้หมดทีอ่ยูใ่นเว็บไ
ซตนั์น้ถกูตอ้งและเหมาะสมตามเวลา อยา่งไรก็ตาม Brunswick 
ไมอ่าจรับรองความถกูตอ้ง ความครบถว้น 
และความเหมาะสมตามเวลาของขอ้มลูบนเว็บไซตไ์ดทั้ง้หมด Brunswick 
จะไมย่อมรับผดิใด ๆ เกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง ไมส่มบรูณ์ 
หรอืไมเ่หมาะสมตามเวลาทีอ่ยูใ่นเว็บไซต ์ 

Brunswick ไมร่บัรองหรอืรับประกนัวา่ผลติภัณฑห์รอืบรกิารใด ๆ 
ทีป่รากฏหรอืกลา่วถงึในเว็บไซตพ์รอ้มจ าหน่าย ก าลังผลติ 
หรอืไดร้ับการทดสอบเพือ่ใชใ้นเชงิพาณชิยอ์ยูใ่นเวลานัน้ 
ไมว่า่ขอ้มลูทีน่ าเสนอในเว็บไซตจ์ะเป็นอยา่งไร Brunswick 
ขอสงวนสทิธิโ์ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในการเลกิจ าหน่ายผลติภัณฑห์รื
อบรกิาร รวมถงึรุน่ ชิน้สว่น อปุกรณ์เสรมิ และสนิคา้อืน่ ๆ 
หรอืเปลีย่นแปลงราคาหรอืขอ้มลูจ าเพาะส าหรับการขายในอนาคตไดท้กุเมือ่ 
โดยไมต่อ้งรับผดิหรอืไมม่ขีอ้ผกูพันใด ๆ กบัคณุ 
ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเว็บไซตไ์มม่ขีอ้เสนอทีม่ขีอ้ผกูมัดใหซ้ือ้หรอืขายผลติภัณฑห์รอืบ
รกิาร หรอืเผยแพรผ่ลติภัณฑห์รอืบรกิารในพืน้ทีข่องคณุ Brunswick 
ไมร่ับรองหรอืรับประกนัวา่จะโอกาสในการท างานทีป่รากฏหรอืกลา่วถงึในเว็บไ
ซตอ์ยูใ่นเวลานัน้ยังคงมอียู ่
ขอ้มลูในเว็บไซตเ์กีย่วกบัการเปิดรบัสมคัรงานไมม่ขีอ้เสนอทีม่ขีอ้ผกูมัดการจา้ง
งาน 

5. การใชเ้ว็บไซตแ์ละมาตรฐานการด าเนนิการ 



 

 

เว็บไซตน์ีถ้อืเป็นทรัพยส์นิทางปัญญาอันมคีา่ของ Brunswick 
คณุตกลงทีจ่ะไมใ่ชง้านเว็บไซตห์รอืเนือ้หาของเว็บไซตโ์ดยมชิอบ 
และคณุจะไมก่ระท าหรอืพยายามกระท า 
หรอืสนับสนุนหรอืชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ใหก้ระท าการดังตอ่ไปนี:้ 

• รบกวนหรอืขัดขวางการด าเนนิการตามปกต ิหรอืการน าทางของเว็บไซต ์
หรอืความพรอ้มในการใหบ้รกิารของเว็บไซตแ์กผู่ใ้ชร้ายอืน่ 

• หลกีเลีย่งมาตรการทีเ่ราใชจ้ ากดัการเขา้ถงึเว็บไซตห์รอืเนือ้หาบางอยา่ง
ทีม่อียูใ่นเว็บไซต ์

• เขา้ถงึเว็บไซตโ์ดยใช ้“โรบอต” “สไปเดอร”์ “สเครปเปอร”์ ทกุประเภท 
หรอืวธิกีารอัตโนมัตอิืน่ ๆ 
เวน้แตไ่ดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราเป็นการเฉพาะ 

• จัดหาหรอืใชช้ือ่ ทีอ่ยูอ่เีมล หรอืขอ้มลูตดิตอ่ทีเ่ป็นเท็จ 
ปลอมแปลงบคุคลหรอืหน่วยงาน หรอืแสดงขอ้มลูตัวตน ความสมัพันธ ์
หรอืทีม่าของขอ้มลูทีค่ณุสง่อยา่งไมถ่กูตอ้ง 

• แสดงเวบ็ไซต ์หรอืเนือ้หาของเว็บไซต ์ใน “กรอบ” 
หรอืเกีย่วขอ้งกบัเนือ้หาหรอืเครือ่งหมายการคา้อืน่ใด 
หรอืในลักษณะอืน่ทีอ่าจท าให ้Brunswick 
สญูเสยีรายไดห้รอืเสนอความสมัพันธร์ะหวา่งเราและบคุคลทีส่ามอยา่งไม่
ถกูตอ้ง 

• ใชง้านเว็บไซตห์รอืเนือ้หาของเว็บไซตใ์นเชงิพาณชิย ์
รวมถงึการเก็บรวบรวมหรอืการใชง้านขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอผลติภั
ณฑ ์ค าอธบิาย รปูภาพ ราคา และปรมิาณขาย 
เวน้แตเ่ราจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะ 

• มลีงิกไ์ปยังเวบ็ไซตจ์ากเวบ็ไซตเ์ชงิพาณชิยอ์ืน่นอกเหนอืจากเว็บไซตท์ีไ่
ดร้ับอนุญาตของผูจ้ดัจ าหน่ายผลติภณัฑข์อง Brunswick 

• สง่ตอ่หรอืสง่ผา่นไวรัส สปายแวร ์แอดแวร ์หรอืรหัสทีเ่ป็นอันตรายอืน่ ๆ 
การสือ่สารเกีย่วกบัการรณรงคห์าเสยีงทางการเมอืง จดหมายลกูโซ ่
การสง่จดหมายไปยังผูร้ับจ านวนมาก หรอื “สแปม” 
ทกุรปูแบบในเว็บไซต ์

• แยกชิน้สว่น แปลงกลับ 
หรอืท าวศิวกรรมยอ้นกลับซอฟตแ์วรห์รอืเทคโนโลยอีืน่ใดทีใ่ชห้รอืเผยแ
พรผ่า่นเว็บไซต ์

• ใชเ้ว็บไซตโ์ฆษณาหรอืสง่เสรมิการขายสนิคา้หรอืบรกิารอืน่ทีไ่มใ่ชผ่ลติภั
ณฑแ์ละบรกิารของ Brunswick 



 

 

• ใชเ้ว็บไซตส์ง่ตอ่หรอืเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูใ้ช ้
• ใชเ้ว็บไซตห์รอืเนือ้หาของเว็บไซต ์เพือ่โฆษณาหรอืเชญิชวนบคุคล 

หน่วยงานอืน่ใด 
หรอืแขง่ขันกบัเราหรอืกระท าการทีผ่ดิกฎหมายหรอืเป็นอันตรายตอ่ผลปร
ะโยชนห์รอืชือ่เสยีงของธรุกจิของเรา 

• ใชเ้ว็บไซตเ์พือ่แสวงหาผลประโยชน ์สรา้งความเสยีหาย 
หรอืพยายามแสวงหาผลประโยชนห์รอืสรา้งความเสยีหายใหก้บัผูอ้ืน่ 

• มสีว่นรว่มในการกระท าอืน่ใดทีจ่ ากดัหรอืยับยัง้การใชง้านหรอืความเพลดิ
เพลนิในเว็บไซตข์องบคุคลใดก็ตาม 
หรอืทีเ่ราพจิารณาวา่อาจเป็นสรา้งความเสยีหายแก ่Brunswick 
หรอืผูใ้ชเ้ว็บไซต ์หรอืท าใหพ้วกเขาตอ้งรับผดิ หรอื 

• ใชง้านเว็บไซตใ์นลักษณะทีล่ะเมดิกฎหมายหรอืกฎระเบยีบของรัฐบาลกล
าง รฐั ทอ้งถิน่ หรอืระหวา่งประเทศ (รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงกฎหมายใด 
ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่ออกขอ้มลูหรอืซอฟตแ์วรไ์ปยังและออกจากสหรัฐอเ
มรกิาหรอืประเทศอืน่ ๆ) 
 

หากคณุฝ่าฝืนขอ้ตกลงหัวขอ้นี้ เราอาจยตุสิทิธิก์ารเขา้ถงึเว็บไซตข์องคณุ 
ด าเนนิการแกไ้ขอืน่ และพยายามแกไ้ขตามทีก่ฎหมายอนุญาต 
การยตุกิารเขา้ถงึหรอืการใชง้านเว็บไซตจ์ะไมเ่สยีหรอืมผีลตอ่สทิธิห์รอืการชว่ย
เหลอืใด ๆ ที ่Brunswick ไดร้ับสทิธิต์ามกฎหมายหรอืหลักความเทา่เทยีม 

6. บญัช:ี 

เว็บไซตอ์าจใหโ้อกาสคณุสรา้งบัญชผีูใ้ชเ้พือ่เขา้ถงึฟังกช์ัน่การท างานบางอยา่
งทีจ่ัดหาใหใ้นเวบ็ไซต ์(“บัญชผีูใ้ช”้) ในหัวขอ้ “บัญช”ี 
ก าหนดค าศัพทเ์พิม่เตมิทีบ่ังคับใชก้บับัญชผีูใ้ช ้

คณุสามารถสรา้งและถอืครองบัญชผีูใ้ชไ้ดเ้พยีงหนึง่บัญชสี าหรับแตล่ะเว็บไซต์
เทา่นัน้ และไมส่ามารถใชบ้ัญชผีูใ้ชข้องบคุคลอืน่ได ้Brunswick 
ตอ้งการขอ้มลูบางอยา่งจากคณุเพือ่ใชส้รา้งบัญชผีูใ้ช ้
เราอาจขอขอ้มลูทีค่ณุสามารถเลอืกไดว้า่จะใหข้อ้มลูหรอืไม่ 
เมือ่เรารอ้งขอขอ้มลูจากคณุเพือ่สรา้งบญัชผีูใ้ช ้
คณุตอ้งใหข้อ้มลูทีเ่ทีย่งตรงและครบถว้นแก ่Brunswick 
คณุยังอาจตอ้งปรับปรงุขอ้มลูบัญชขีองคณุเมือ่ขอ้มลูทีค่ณุใหแ้กเ่รามกีารเปลีย่
นแปลง 



 

 

โดยสามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูผา่นหัวขอ้บัญชใีนเว็บไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืตดิต่
อเราที ่privacy@brunswick.com Brunswick 
อาจใชข้อ้มลูทีค่ณุใหใ้นการสรา้งบัญชผีูใ้ชต้ามทีก่ าหนดในนโยบายความเป็นส่

วนตัวและขอ้ก าหนดอืน่ในขอ้ตกลงเหลา่นี้ 

คณุมหีนา้ทีเ่ก็บรักษารหัสยนืยันตัวตนของบัญชผีูใ้ช ้เชน่ 
ชือ่และรหัสผา่นในการเขา้สูร่ะบบบัญช ีไวเ้ป็นความลับ 
คณุตอ้งไมอ่นุญาตใหผู้อ้ืน่ใชบ้ัญชผีูใ้ชข้องคณุ ยกเวน้ตัวคณุเอง 
คณุยอมรับความรับผดิชอบในการด าเนนิการและการท าธรุกรรมทัง้หมดทีเ่กดิขึ้
นภายใตบ้ัญชผีูใ้ชข้องคณุ 
หากคณุมเีหตผุลทีจ่ะเชือ่วา่บคุคลทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตก าลังใชห้รอืเขา้ถงึบัญชผีูใ้
ชข้องคณุ โปรดตดิตอ่เราทันททีี ่privacy@brunswick.com 
เราไมร่ับผดิชอบการสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่ป็นผลมาจากการใชง้านบัญชี

ผูใ้ชข้องคณุทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาต 

คณุอนุญาตใหเ้ราใชข้อ้มลูตดิตอ่ทีค่ณุใหไ้วแ้กเ่ราเพือ่สือ่สารเกีย่วกบัเว็บไซตแ์
ละผลติภัณฑข์องเรากบัคณุ คณุยอมรับวา่สญัญา ประกาศ การเปิดเผยขอ้มลู 
และการสือ่สารอืน่ทัง้หมดทีเ่ราจัดท าใหแ้กค่ณุทางอเิล็กทรอนกิส ์
รวมถงึผา่นการประกาศหรอือเีมล 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีก่ าหนดใหม้กีารสือ่สารเป็นลายลักษณ์อัก
ษร คณุอาจเลอืกไมร่ับอเีมลการตลาดจากเรา 
โดยปฏบิัตติามวธิกีารเลอืกไมร่ับขอ้มลูทีค่ณุไดร้ับในอเีมลเหลา่นัน้ 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการยตุกิารเขา้ถงึบัญชผีูใ้ชข้องคณุไดท้กุเมือ่ 
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ ตามดลุยพนิจิของเราแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดหรอืไมม่เีหตผุลก็ตาม 
รวมแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการไมด่ าเนนิการหรอืการใชง้านในทางทีผ่ดิ 
หากมกีารยตุกิารเขา้ถงึบัญชผีูใ้ชข้องคณุ 
คณุอาจสญูเสยีสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูทัง้หมดทีจ่ัดเก็บไวซ้ ึง่เกีย่วขอ้งกบับัญชี

ผูใ้ชข้องคณุ และเครดติบัญชโีปรโมชัน่ใด ๆ 
รวมถงึมลูคา่รปูแบบอืน่ทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบับัญชผีูใ้ชข้องคณุดว้ย เมือ่มกีารยตุ ิ
ขอ้ตกลงเหลา่นีจ้ะยังคงมผีลบงัคับใชก้บัการใชง้านเว็บไซตอ์ืน่ทีค่ณุไดร้ับอนุญ
าตใหเ้ขา้ถงึอยู ่

เว็บไซตม์วีธิกีารปิดใชง้านหรอืลบบัญชผีูใ้ชห้ลายวธิ ี
ส าหรับเว็บไซตส์ว่นใหญข่องเรา 
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คณุสามารถเขา้สูร่ะบบบัญชขีองคณุและปิดใชง้านหรอืลบบญัชขีองคณุผา่นการ
ตัง้คา่บัญช ีในบางกรณี Brunswick อาจเก็บขอ้มลูบัญชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่รายงานหรอืปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บังคับ 
หลังจากปิดใชง้านหรอืลบบัญชผีูใ้ชแ้ลว้ 

โปรดทราบวา่หากคณุสรา้งบัญชผีูใ้ชก้บัเรา 
และสามารถใชบ้ัญชผีูใ้ชเ้ดยีวกนันีเ้ขา้ถงึเว็บไซตห์รอืแอปพลเิคชัน่บนอปุกรณ์เ
คลือ่นที ่(เชน่ VesselView) 
การลบแอปพลเิคชัน่บนอปุกรณ์เคลือ่นทีจ่ะไมล่บบัญชผีูใ้ชข้องคณุดว้ย 
คณุตอ้งเขา้ไปทีเ่ว็บไซตเ์พือ่ลบบัญชผีูใ้ชข้องคณุหรอืตดิตอ่เราที ่
privacy@brunswick.com 

ส าหรับบัญชผีูใ้ชข้องคลับของเจา้ของ ในการยตุบิัญชผีูใ้ช ้
คณุจะตอ้งไปทีเ่ว็บไซตข์องคลับของเจา้ของและเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ 
หรอืสง่อเีมลไปที ่privacy@brunswick.com 
โดยแจง้ใหเ้ราทราบวา่คณุตอ้งการปิดใชง้านบัญชแีละ/หรอืไมม่สีทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้
งกบับัญชผีูใ้ชข้องคณุอกีตอ่ไป 

7. ฟอร ัม่ชุมชนและเนือ้หาของผูใ้ช ้

เว็บไซตอ์าจใหโ้อกาสคณุสง่ความคดิเหน็หรอืสง่ตอ่หรอืเผยแพรข่อ้มลูผา่นเว็บ
ไซต ์รวมแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการวจิารณ์ผลติภัณฑ ์บล็อก หัวขอ้ “My 
Community (ชมุชนของฉัน)” 
และบัญชสีือ่สงัคมออนไลน์อยา่งเป็นทางการของ Brunswick 
และคลับของเจา้ของบน Facebook หรอื Twitter (รวมเรยีกวา่ “ฟอรั่มชมุชน”) 
ขอ้มลูทีค่ณุใหแ้กเ่รา นอกเหนือจากค าสัง่ซือ้ผลติภัณฑแ์ละขอ้มลูสว่นบคุคล 
จะถอืเป็น “เนือ้หาของผูใ้ช”้ ในขอ้ตกลงเหลา่นี ้หัวขอ้ที ่7 
“ฟอรั่มชมุชนและเนื้อหาของผูใ้ช”้ 
กลา่วถงึขอ้ตกลงเพิม่เตมิทีบ่ังคับใชก้บัเนือ้หาของผูใ้ช ้

คณุมหีนา้ทีร่ับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตอ่เนือ้หาของผูใ้ชท้ีส่ง่ผา่นเว็บไซต ์
รวมถงึความถกูตอ้งตามกฎหมาย ความน่าเชือ่ถอื ความเหมาะสม 
การสรา้งงานดว้ยตนเอง 
และการถอืสทิธิท์ีจ่ าเป็นทัง้หมดในการประกาศเนือ้หาของผูใ้ชด้ังกลา่ว 
คณุไมไ่ดร้ับอนุญาตใหส้ง่เนือ้หาของผูใ้ชใ้ด ๆ ที ่(1) เป็นเท็จ หลอกลวง 
กลา่วรา้ย หมิน่ประมาท ดหูมิน่ คกุคาม 
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รกุกล ้าความเป็นสว่นตัวหรอืสทิธิใ์นการท าใหป้รากฏตอ่สาธารณชน 
การละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาโดยไมถ่กูตอ้ง ผดิกฎหมาย 
หรอืไมเ่ป็นทีย่อมรับ (2) สรา้งหรอืสง่เสรมิใหเ้กดิการกระท าความผดิ 
ละเมดิสทิธิข์องฝ่ายใด หรอืท าใหเ้กดิความรับผดิหรอืละเมดิกฎหมาย หรอื (3) 
ละเมดิขอ้ก าหนดในหัวขอ้ที ่5 
“การใชง้านเว็บไซตแ์ละมาตรฐานการด าเนนิการ” เมือ่คณุสง่เนือ้หาของผูใ้ช ้
เทา่กบัคณุรับรองและรับประกนัวา่คณุมสีทิธิใ์หข้อ้มลูดังกลา่วแกเ่รา 
โดยขอ้มลูนัน้ไมล่ะเมดิขอ้หา้มขา้งตน้ และจะตอ้งถกูตอ้ง เป็นจรงิ 
และไมท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

เมือ่คณุสง่เนือ้หาของผูใ้ช ้ถอืวา่คณุรับทราบและตกลงวา่ 
ขอ้มลูประวัตสิว่นตัวทีค่ณุใหไ้วซ้ ึง่เกีย่วขอ้งกบับัญชผีูใ้ชข้องคณุ (เชน่ ชือ่ผูใ้ช)้ 
อาจแสดงอยูใ่นเนือ้หาของผูใ้ชด้ว้ย 
คณุใหส้ทิธิก์ารใชง้านแกเ่ราในลักษณะทีไ่มจ่ ากดัแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
สามารถใชไ้ดท่ั้วโลก ปราศจากคา่ใชส้ทิธิ ์ไมม่กี าหนดเวลา 
ไมส่ามารถเพกิถอนได ้และไมส่ามารถอนุญาตใหใ้ชส้ทิธติอ่ได ้เพือ่ใชง้าน 
ผลติตอ่ สรา้งงานอา้งองิ แจกจา่ย ด าเนนิการ แสดง 
และใชป้ระโยชนจ์ากเนือ้หาของผูใ้ชใ้นทางอืน่ใด ซึง่รวมถงึชือ่ผูใ้ชข้องคณุ 
ดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นทีรู่จ้ักอยูแ่ลว้หรอืถกูพัฒนาขึน้ในอนาคต 
และเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ รวมถงึการพัฒนา การผลติ 
และการท าการตลาดผลติภัณฑ ์และในการโฆษณา คณุยอมรับวา่ (1) 
เนือ้หาของผูใ้ชท้ีค่ณุใหแ้กเ่ราไมเ่ป็นความลับ (2) 
คณุและบรษัิทไมม่คีวามสมัพันธท์ีเ่ป็นความลับหรอืดแูลผลประโยชนก์ัน และ 
(3) คณุไมม่คีวามคาดหวังวา่เราจะตรวจสอบ รับทราบ 
หรอืตอบแทนส าหรับการใชเ้นือ้หาของผูใ้ชใ้หแ้กค่ณุ 

เพือ่หลกีเลีย่งโอกาสในการเขา้ใจผดิ 
เรามนีโยบายทีไ่มย่อมรับการจัดท าเนือ้หาของผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิ 
ผลติภัณฑ ์การออกแบบ ขอ้เสนอ แผนธรุกจิ หรอืขอ้มลูทีค่ลา้ยคลงึกนั 
โปรดอยา่ใหข้อ้มลูดงักลา่วแกเ่รา อยา่งไรก็ตาม หากคณุท าเชน่นัน้ 
เราจะบังคบัใชก้ารด าเนนิการในยอ่หนา้กอ่นหนา้นี้ 

นอกจากนี ้เรามสีทิธิท์ีจ่ะลบหรอืปฏเิสธทีจ่ะโพสตเ์นือ้หาของผูใ้ชไ้ดท้กุเมือ่ 
ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตามหรอืไมม่เีหตผุล 
ทัง้นีเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของเราแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
และสทิธิใ์นการด าเนนิการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาของผูใ้ชท้ีเ่ราเห็นวา่จ าเป็



 

 

นหรอืเหมาะสมตามดลุยพนิจิของเราแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
ซึง่รวมถงึในกรณีทีเ่ราเชือ่วา่ เนือ้หาของผูใ้ชด้ังกลา่วละเมดิขอ้ตกลงเหลา่นี ้
ละเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธิอ์ืน่ ๆ ของบคุคลหรอืนติบิคุคลใด ๆ 
คกุคามความปลอดภยัสว่นบคุคลของผูใ้ชเ้ว็บไซตห์รอืสาธารณะ หรอือาจท าให ้
Brunswick ตอ้งรับผดิ คณุรับทราบและยอมรับวา่ 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะเปิดเผยตัวตนของคณุหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ 
เกีย่วกบัคณุแกบ่คุคลทีส่ามทีอ่า้งวา่เนือ้หาของผูใ้ชท้ีค่ณุโพสตนั์น้ละเมดิสทิธิข์
องพวกเขา รวมถงึทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธคิวามเป็นสว่นตัวของพวกเขา 
และด าเนนิการทางกฎหมายทีเ่หมาะสม 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการสง่ตอ่ไปยังหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมาย 
เรามสีทิธิเ์ด็ดขาดในการยตุหิรอืระงับสทิธิก์ารเขา้ถงึเวบ็ไซตทั์ง้หมดหรอืบางสว่
นของคณุ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการละเมดิขอ้ตกลงเหลา่นี้ 
โดยไมจ่ ากดัถงึขอ้ความทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 
เรามสีทิธิท์ีจ่ะใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มทีก่บัหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายหรอืค า
สัง่ศาลทีข่อหรอืสัง่ใหเ้ราเปิดเผยตัวตนหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ของผูท้ีโ่พสตเ์นือ้หาใด 
ๆ บนหรอืผา่นเว็บไซต ์ในการนี ้คณุปลดเปลือ้ง สละสทิธิ ์และปกป้อง 
BRUNSWICK และบรษัิทในเครอื ผูร้ับสทิธิก์ารใชง้าน 
และผูใ้หบ้รกิารของบรษัิทใหพ้น้จากการเรยีกรอ้งใด ๆ 
อันเป็นผลมาจากการกระท าใด ๆ ของ BRUNSWICK หรอืฝ่ายใด ๆ 
ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัเนือ้หาของผูใ้ชข้องคณุ 
หรอืการกระท าอันเป็นผลจากการสบืสวนของ BRUNSWICK 
และฝ่ายดังกลา่วหรอืหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมาย อยา่งไรก็ตาม 
เราไมอ่าจและไมม่หีนา้ทีใ่นการตรวจสอบเนือ้หากอ่นทีจ่ะโพสตบ์นเว็บไซต ์
และเราไมอ่าจรับรองวา่จะมกีารลบเนือ้หาทีไ่มเ่หมาะสมโดยทันทหีลังจากทีโ่พ
สตแ์ลว้ ดว้ยเหตนุี ้เราจงึไมร่ับผดิชอบตอ่การด าเนนิการใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาของผูใ้ช ้
ซึง่อาจมผีลใหต้อ้งบรรเทาความเสยีหายในเรือ่งเดยีวกนันี ้
เราไมร่ับผดิหรอืความรับผดิชอบตอ่บคุคลใด ๆ 
จากการด าเนนิการหรอืการไมด่ าเนนิกจิกรรมทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้นี้  

8. การซือ้และขอ้มลูทางการเงนิ 

ขอ้มลูทางการเงนิ 
เว็บไซตอ์าจใหโ้อกาสคณุป้อนขอ้มลูสว่นบคุคลและรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่
วกบัตัวเลอืกทางการเงนิส าหรบัผลติภณัฑบ์างอยา่งของเรา 



 

 

อาจมกีารจัดเตรยีมขอ้มลูทางการเงนิโดยเราหรอืบคุคลทีส่ามรายอืน่ ๆ 
และอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงเพิม่เตมิ 
ซึง่รวมถงึนโยบายและขอ้ตกลงของบคุคลทีส่าม หากม ี

หากคณุประสงคจ์ะซือ้ผลติภัณฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเว็บไซต ์
เราจะขอใหค้ณุใหข้อ้มลูบางประเภท ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงทีอ่ยูจ่ัดสง่ 
และขอ้มลูบัตรเครดติหรอืขอ้มลูการช าระเงนิอืน่ ๆ 
คณุยอมรับวา่ขอ้มลูทัง้หมดทีค่ณุใหแ้กเ่รานัน้ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุัน 
และครบถว้นสมบรูณ ์
คณุตกลงทีจ่ะช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ผา่นบัญชผีูใ้ชข้องคณุและ/หรอืบั
ตรเครดติหรอืระบบการช าระเงนิอืน่ ๆ ทีอ่อกใหแ้กค่ณุ 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงภาษีและคา่จดัสง่ คา่จดัการ 
และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ หากม ี
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการซือ้และธรุกรรมดังกลา่ว 
เราจะเรยีกเก็บเงนิจากบัตรเครดติของคณุเมือ่คณุซือ้สนิคา้ 
รายการสัง่ซือ้ผา่นบตัรเครดติทีจ่ัดสง่ไปยังสถานทีอ่ืน่นอกเหนอืจากทีอ่ยูส่ าหรับ
เรยีกเก็บเงนิของคณุ อาจตอ้งมกีารตรวจสอบเพิม่เตมิ 
ธรุกรรมการเงนิทัง้หมดบนเว็บไซตจ์ะด าเนนิการในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ 

คณุไดร้ับอนุญาตใหซ้ือ้ผลติภัณฑห์รอืบรกิารผา่นเว็บไซตเ์พือ่การใชง้านสว่นตัว
เทา่นัน้ และหา้มมใิหม้กีารจ าหน่ายตอ่ 
เราอาจปฏเิสธและ/หรอืยกเลกิค าสัง่ซือ้ใด ๆ 
ทีเ่ราเชือ่วา่อาจมกีารน าผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีส่ัง่ซือ้จากเราไปจ าหน่ายตอ่ 
ทัง้นีเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของเรา 
เราไมไ่ดใ้หค้ ามั่นวา่ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีอ่ธบิายไวใ้นเว็บไซตจ์ะมคีวามเหมา
ะสมหรอืพรอ้มใชง้านนอกสหรัฐอเมรกิา 
หา้มเขา้ถงึเวบ็ไซตน์ีจ้ากเขตพืน้ทีท่ีพ่จิารณาเนือ้หาในเว็บไซตไ์มช่อบดว้ยกฎห
มาย 
คณุมหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการตรวจสอบและปฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเกีย่วกบัการซือ้ การครอบครอง 
และการใชผ้ลติภัณฑห์รอืบรกิารใด ๆ ทีส่ัง่ซือ้ผา่นเว็บไซต ์

เราขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธการด าเนนิการหรอืท าธรุกรรมใด ๆ 
และสทิธิใ์นการยกเลกิธรุกรรมใด ๆ ตามดลุยพนิจิของเราแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 



 

 

ปัจจบุันเว็บไซตน์ีใ้ชบ้รกิารบคุคลทีส่ามในการด าเนนิการช าระเงนิ 
ผูด้ าเนนิการช าระเงนิบคุคลทีส่ามของเรายอมรับการช าระเงนิผา่นบัตรเครดติปร
ะเภทตา่ง ๆ ซึง่อาจรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง Visa, MasterCard, American 
Express และ Discover ตามรายละเอยีดบนหนา้จอการช าระเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

แมว้า่เราอาจยนืยันการไดร้บัและประมวลผลค าสัง่ซือ้ทางอเีมลแลว้ 
การยนืยันดังกลา่วจะไมถ่อืวา่เรายอมรับค าสัง่ซือ้ของคณุ 
เราไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่เราจะมรีายการสนิคา้ทัง้หมดทีแ่สดงในใบยนืยัน
ค าสัง่ซือ้ ณ เวลาทีจ่ดัสง่สนิคา้ทีค่ณุสัง่ซือ้ 
เราขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธหรอืยกเลกิค าสัง่ซือ้ใด ๆ ทัง้หมดหรอืบางสว่น 
ไดท้กุเมือ่กอ่นการจัดสง่ ในกรณีนี ้
เราจะพยายามแจง้ใหค้ณุทราบโดยใชข้อ้มลูตดิตอ่ทีใ่หไ้วโ้ดยเชือ่มโยงกบัค าสั่

งซือ้ของคณุ คณุตกลงทีจ่ะไมพ่ยายามสัง่ซือ้เกนิจ านวนจ ากดัทีแ่สดงไว ้
(ยกเวน้หากระบไุวโ้ดยเฉพาะ) ฝ่าฝืนขอ้ตกลงของขอ้เสนอหรอืโปรโมชัน่ใด ๆ 
หรอืสง่ค าสัง่ซือ้ผา่นเว็บไซต ์
หากเราไดแ้จง้คณุแลว้วา่หา้มสง่ค าสัง่ซือ้ผา่นเว็บไซต ์

ค าอธบิายผลติภณัฑ ์

เรามุง่มั่นทีจ่ะอธบิายผลติภัณฑข์องเราอยา่งถกูตอ้งทีส่ดุบนเว็บไซต ์
อยา่งไรก็ตาม เราไมร่ับประกนัวา่ค าอธบิายผลติภัณฑห์รอืเนือ้หาอืน่ ๆ 
ของเวบ็ไซตน์ีจ้ะมคีวามถกูตอ้ง สมบรูณ ์เชือ่ถอืได ้เป็นปัจจบุัน 
หรอืปราศจากขอ้ผดิพลาด คณุลักษณะ เนือ้หา ขอ้มลูจ าเพาะ ขนาด รุน่ 
และราคาของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทัง้หมดทีอ่ธบิายไวห้รอืปรากฎบนเวบ็ไซตจ์
ะขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้กุเมือ่ 
โดยการลบรายการผลติภัณฑห์รอืประกาศค าอธบิายผลติภณัฑท์ีป่รับปรงุใหมบ่
นเว็บไซต ์น ้าหนัก การวัด 
และค าอธบิายทีค่ลา้ยกนับางอยา่งอาจเป็นคา่ประมาณและจัดเตรยีมไวเ้พือ่ควา
มสะดวกเทา่นัน้ บรรจภุัณฑอ์าจแตกตา่งไปจากทีแ่สดงไว ้
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทัง้หมดจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงเฉพาะผลติภัณฑท์ีป่ระก
าศบนเว็บไซต ์รวมถงึการรับประกนั ขอ้ตกลง หรอืขอ้จ ากดัของผลติภัณฑ ์
และแจง้ไวบ้นผลติภณัฑเ์ฉพาะรายการ 

นโยบายการจดัสง่ 



 

 

เมือ่คณุสัง่ซือ้สนิคา้ผา่นเว็บไซต ์
เราจะจัดสง่สนิคา้นัน้ไปยังทีอ่ยูท่ีค่ณุก าหนดไวเ้ป็น “ทีอ่ยูจ่ัดสง่” 
ในระหวา่งขัน้ตอนการช าระเงนิ 
เรามุง่มั่นทีจ่ะจัดสง่สนิคา้ตามค าสัง่ซือ้ของคณุโดยเร็วทีส่ดุ อยา่งไรก็ตาม 
เวลาการจัดสง่โดยประมาณของเราไมอ่าจรับประกนัหรอืสญัญาไดว้า่ 
เราจะจัดสง่ผลติภณัฑใ์นวันนัน้หรอืคณุจะไดร้ับภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
ระยะเวลาทีค่ณุจะไดร้ับผลติภัณฑจ์ะขึน้อยูก่บัระยะเวลาทีเ่ราด าเนนิการตามค า
สัง่ซือ้ของคณุ และระยะเวลาทีผู่ใ้หบ้รกิารจัดสง่รายการสัง่ซือ้ถงึคณุ 
เมือ่มกีารจัดสง่สนิคา้ไปแลว้ ในกรณีทีร่ะบไุวใ้นระหวา่งขัน้ตอนการช าระเงนิ 
จะมคีา่บรกิารจดัสง่ในค าสัง่ซือ้ของคณุ 
คณุยังสามารถเลอืกซือ้บรกิารจัดสง่แบบเรง่ดว่นไดโ้ดยมคีา่บรกิารเพิม่เตมิตาม
ทีแ่สดงไว ้ณ เวลาทีซ่ือ้ 

ไปรษณียส์หรฐัฯ จะจัดสง่ไปยังตู ้ปณ. แตว่ธินีีอ้าจท าใหค้ณุไดร้ับสนิคา้ลา่ชา้ 
โปรดทราบวา่ตัวเลอืกการจัดสง่วันท าการถัดไปและวันท าการทีส่องจะไมส่ามาร
ถใชไ้ดส้ าหรับการจดัสง่ไปยังตู ้ปณ. 
เราจะสง่อเีมลพรอ้มขอ้มลูอัปเดตเกีย่วกบัสถานะค าสัง่ซือ้ของคณุเมือ่มขีอ้มลูพ
รอ้มแสดง อาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิส าหรบัการจัดสง่ไปยังอลาสกา้และฮาวาย 

การจัดสง่ไปยังทีอ่ยูน่อกสหรัฐฯ สามารถท าไดโ้ดยอยา่งจ ากดั 
และอาจมขีอ้ตกลง คา่ธรรมเนยีม และขอ้จ ากดัเพิม่เตมิ 
คณุจะไดร้บัขอ้มลูดงักลา่วระหวา่งขัน้ตอนการช าระเงนิ 
หากคณุมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจัดสง่ไปยังทีอ่ยูน่อก
สหรัฐฯ โปรดตดิตอ่เราโดยใชข้อ้มลูในหัวขอ้ “วธิตีดิตอ่เรา” ดา้นลา่ง 

หากผลติภัณฑไ์มพ่รอ้มจ าหน่ายในระหวา่งการสัง่ซือ้และการด าเนนิการ 
เราจะยกเลกิค าสัง่ซือ้ของคณุและพยายามแจง้ใหค้ณุทราบโดยใชข้อ้มลูตดิตอ่
ทีใ่หไ้วโ้ดยเชือ่มโยงกบัค าสัง่ซือ้ของคณุ 
กรรมสทิธิต์ามกฎหมายทีม่ตีอ่ผลติภัณฑแ์ละความเสีย่งทีผ่ลติภัณฑจ์ะสญูหาย
หรอืเสยีหายจะถกูโอนใหแ้กค่ณุเมือ่เราสง่มอบผลติภัณฑใ์หแ้กผู่ใ้หบ้รกิารจัดส่

ง 
คณุจะมหีนา้ทีย่ืน่ขอ้เรยีกรอ้งแกผู่ใ้หบ้รกิารจัดสง่ส าหรับการจดัสง่ทีเ่กดิความเสี

ยหายและ/หรอืสญูหาย  

รหสัสว่นลด โปรโมช ัน่ การชงิรางวลั และการแขง่ขนั 



 

 

เราอาจเสนอ “รหัสสว่นลด” “รหัสโปรโมชัน่” “โปรโมโคด้” หรอื “รหัสขอ้เสนอ” 
ผา่นกจิกรรมและการสือ่สารเพือ่สง่เสรมิการขายตา่ง ๆ (รวมเรยีกวา่ 
“รหัสขอ้เสนอ”) ทีส่ามารถแลกซือ้สนิคา้บนเว็บไซตไ์ดเ้ป็นครัง้คราว 
โดยเป็นไปตามดลุยพนิจิของเราแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
รหัสขอ้เสนอดังกลา่วอาจมขีอ้ยกเวน้บางประการหรอืขอ้จ ากดัอืน่ ๆ 
ตามทีเ่ราก าหนดและแจง้ใหท้ราบ เฉพาะรหัสขอ้เสนอที ่Brunswick 
จัดใหห้รอืจัดสง่เสรมิการขายเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถใชใ้นขัน้ตอนการช าระเงนิได ้
รหัสขอ้เสนอแตล่ะรายการไมส่ามารถโอนใหผู้อ้ืน่ไดแ้ละใชไ้ดเ้พยีงครัง้เดยีวกบั
สนิคา้หนึง่รายการ (หรอืหลายสนิคา้) ตามทีเ่ราก าหนด 
ไมส่ามารถใชร้หัสขอ้เสนอรว่มกนัได ้
และจ ากดัใหล้กูคา้ใชร้หัสขอ้เสนอเดยีวตอ่ค าสัง่ซือ้หนึง่ครัง้ 
ส าหรับการสัง่ซือ้ออนไลน ์คณุตอ้งป้อนรหัสลงในชอ่ง ‘ใชส้ว่นลด’ 
หรอืชอ่งคปูองกอ่นทีจ่ะท าการช าระเงนิ เราจะไมร่ับผดิชอบตอ่รหัสทีส่ญูหาย 
ถกูขโมย หรอืเสยีหาย หรอืการใชร้หัสโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 
ไมส่ามารถแลกรหัสขอ้เสนอเป็นเงนิสดหรอืสิง่เทยีบเทา่เงนิสดได ้
ไมอ่นุญาตใหใ้ชร้ายการทดแทนหรอืเครดติใด ๆ 
ระบบจะไมใ่หค้นืหรอืคนืเครดติตามมลูคา่สกลุดอลลารข์องรหัสขอ้เสนอใด ๆ 
หากมกีารขอคนืเงนิคา่สนิคา้ใด ๆ หรอืทัง้หมด 
อาจมวีันหมดอายใุนรหัสขอ้เสนอแตล่ะรายการ รหัสขอ้เสนอจะเป็นโมฆะ 
หากมกีารคัดลอก โอน ขาย แลกเปลีย่น หรอืหมดอาย ุ
และในกรณีทีเ่ป็นขอ้หา้มไว ้
เราจะไมย่อมรับค าขอทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดของรหัสขอ้เสนอทัง้หมด 
โปรโมชัน่ไมส่ามารถใชร้วมกนัไดห้ากเราไมไ่ดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่โดยเฉพาะ  

นอกจากรหัสขอ้เสนอแลว้ บางครัง้ Brunswick อาจจัดใหม้กีารชงิรางวัล 
และการแขง่ขันและการสง่เสรมิการขายอืน่ ๆ (“การชงิรางวลั”) 
สทิธิข์องคณุในการเขา้รว่ม 
ตลอดจนการเขา้รว่มของคณุในการชงิรางวัลดังกลา่วจะอยูภ่ายใตข้อ้ก าลังและเ
งือ่นไขเฉพาะ (“กฎการชงิรางวัล”) ทีค่วบคมุกจิกรรมการชงิโชค 
เชน่เดยีวกบัทีจ่ะมใีนการตรวจสอบ ณ เวลาทีส่ง่รายการเขา้รว่มการชงิรางวัล 
เมือ่เขา้รว่มการชงิรางวัลแลว้ ถอืวา่คณุยอมรับกฎการชงิรางวลัทีบ่ังคับใช ้
นอกจากนี ้Brunswick 
ยังอาจเสนอการชงิรางวัลทีจ่ัดหรอืเสนอรว่มกบับคุคลทีส่าม 
บคุคลทีส่ามอาจก าหนดเงือ่นไขการชงิรางวัลดงักลา่วเพิม่เตมิหรอืตา่งออกไป 
จะมกีารประกาศขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรับการเขา้รว่มกา



 

 

รชงิรางวัล หากขอ้ตกลงอืน่ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเหลา่นัน้ 
จะบังคบัใชข้อ้ตกลงนัน้ส าหรับการแขง่ขนัหรอืการชงิรางวัล 

การสง่คนืสนิคา้ นโยบายการสง่คนืสนิคา้จะประกาศไวบ้นเว็บไซต ์
เราขอสงวนสทิธิใ์นการปฏเิสธการสง่คนืสนิคา้หรอืการคนืเครดติ 
และสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่สนิคา้คนืจากคณุ 
หากผลติภัณฑท์ีค่ณุสง่คนื (1) 
ไมม่สีทิธิใ์นการสง่คนืทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการสง่คนืสนิคา้หรอืขอ้ตกลงส าห
รับขอ้เสนอหรอืโปรโมชัน่ตา่ง ๆ หรอื (2) 
พบวา่เกดิความเสยีหายหลังจากการสง่มอบสนิคา้แกค่ณุแลว้ 
รวมถงึความเสยีหายอันเป็นผลมาจากการใชง้านผดิวธิขีองคณุเอง 
เราจะไดร้ับกรรมสทิธิต์ามกฎหมายส าหรบัผลติภัณฑท์ีส่ง่คนืหลังจากทีไ่ดร้ับผลิ
ตภัณฑแ์ละด าเนนิการ ณ สถานทีส่ง่คนืสนิคา้ทีก่ าหนดไวข้องเราเทา่นัน้ 

ขอ้ตกลงและนโยบายการสง่คนืสนิคา้อาจแตกตา่งกนั 
โปรดตรวจสอบนโยบายการสง่คนืสนิคา้บนเว็บไซตเ์พือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ 
หากเว็บไซตใ์ดมขีอ้ตกลงและนโยบายการสง่คนืสนิคา้แตกตา่งออกไปจากทีร่ะ
บขุา้งตน้ในขอ้ตกลงเหลา่นี้ 
ใหย้ดึขอ้ตกลงและนโยบายการสง่คนืสนิคา้ทีก่ าหนดเป็นหลัก 

การจัดสง่ไปยังลกูคา้รายยอ่ยของเรา 
จะมกีารระบตุัวเลอืกการจัดสง่และคา่บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งในระหวา่งขัน้ตอนการสัง่
ซือ้  

9. ทรพัยส์นิทางปญัญา 

เนือ้หาทัง้หมดทีอ่ยูใ่นเว็บไซต ์รวมถงึขอ้ความ รปูแบบ กราฟิก 
เครือ่งหมายการคา้ เครือ่งหมายบรกิาร โลโก ้ไอคอน ภาพ คลปิเสยีง 
การดาวนโ์หลด อนิเทอรเ์ฟส และซอฟตแ์วร ์ทรัพยส์นิทางปัญญาทีจ่ัดโดย 
Brunswick และการคัดเลอืกและการเตรยีมการขอ้มลูเหลา่นี้ 
เป็นสนิทรัพยก์รรมสทิธิข์อง Brunswick ผูจ้ัดท าเนือ้หา 
และเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และจะไดร้ับการคุม้ครองโดยกฎหมายเกีย่วกบัลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ 
และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง การคัดลอก การดาวนโ์หลด 
และ/หรอืการพมิพเ์นือ้หาทีอ่ยูใ่นเว็บไซตม์วีัตถปุระสงคเ์พือ่ใชส้ว่นตัวและไมใ่ช่

เพือ่การพาณชิย ์และจะตอ้งไมแ่กไ้ขหรอืลบลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ 



 

 

หรอืประกาศกรรมสทิธิอ์ืน่ทีป่รากฏบนเนื้อหา 
หา้มใชง้านเนือ้หาทีอ่ยูใ่นหรอืไดร้ับจากเว็บไซตด์ว้ยวธิอีืน่ 
รวมแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการแกไ้ข การแจกจา่ย การสง่ตอ่ การด าเนนิการ 
การออกอากาศ การตพีมิพ ์การใหส้ทิธิใ์ชง้าน การท าวศิวกรรมยอ้นกลับ 
โอนยา้ยหรอืจ าหน่าย 
หรอืสรา้งงานอา้งองิจากเนือ้หาใดทีไ่ดร้บัจากเว็บไซตโ์ดยเดด็ขาด Brunswick 
ผูจ้ัดท าเนือ้หา 
และเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งมสีทิธิโ์ดยครบถว้นและสมบรูณ์ตอ่เนื้
อหาทีท่ าขึน้ในเว็บไซต ์รวมถงึสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
ไมม่สีว่นใดของเวบ็ไซตน์ีถ้อืวา่เป็นการอนุญาตโดยการบอกเป็นนัย 
การถกูตัดบท หรอืการอนุญาตหรอืสทิธิก์ารใชง้านเนือ้หา 
รวมถงึเครือ่งหมายการคา้ โลโก ้หรอืเครือ่งหมายบรกิารทีแ่สดงในเว็บไซต ์
โดยไมไ่ดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรลว่งหนา้จากเจา้ของ 
เวน้แตอ่ธบิายไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในทีน่ี้ Brunswick 
ขอสงวนสทิธิทั์ง้หมดทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตโดยชดัแจง้ในและตอ่เว็บไซตแ์ละเนือ้ห
าของเว็บไซต ์

เราอาจเปิดใหผู้จ้ัดจ าหน่ายและบคุคลทีส่ามอืน่ทีเ่รามขีอ้ตกลงเพิม่เตมิอยา่งเห
มาะสมสามารถใชท้รัพยส์นิทางปัญญาผา่นเว็บไซตไ์ด ้ในบางกรณี 
ขอ้มลูเหลา่นัน้จะอยูใ่นสญัญาหรอืขอ้ตกลงแยกตา่งหาก 
ซึง่อาจประกาศบนเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืตอ้งมขีอ้มลูประจ าตัวตรวจสอบความถกูตอ้งแยกตา่งหาก 

คณุยอมรับและตกลงวา่คณุจะไม ่(1) แกไ้ขส าเนาเนือ้หาใด ๆ 
จากเวบ็ไซตข์องเรา (2) ใชภ้าพประกอบ รปูถา่ย ล าดับวดิโีอหรอืเสยีง 
หรอืกราฟิกใด ๆ แยกจากขอ้ความประกอบ (3) ลบหรอืแกไ้ขประกาศอืน่ ๆ 
เกีย่วกบัลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ หรอืกรรมสทิธิ ์
จากส าเนาเนือ้หาจากเว็บไซตน์ี ้และ (4) 
เขา้ถงึหรอืใชส้ว่นใดสว่นหนึง่ของเวบ็ไซต ์หรอืบรกิารหรอืเนือ้หาใด ๆ 
ทีม่อียูผ่า่นเว็บไซต ์เพือ่วัตถปุระสงคท์างการคา้ หากคณุพมิพ ์คัดลอก แกไ้ข 
ดาวนโ์หลด 
หรอืใชห้รอืใหบ้คุคลอืน่ใดเขา้ถงึสว่นใดสว่นหนึง่ของเวบ็ไซตโ์ดยละเมดิขอ้ตก
ลง สทิธิข์องคณุในการใชเ้ว็บไซตจ์ะยตุลิงทันท ี
และคณุจะตอ้งสง่คนืหรอืท าลายส าเนาเนือ้หาใด ๆ ทีค่ณุไดท้ าขึน้ 
โดยเราเป็นผูต้ัดสนิใจเลอืก ไมม่กีารโอนสทิธิ ์กรรมสทิธิ ์
หรอืผลประโยชนใ์นหรอืตอ่เว็บไซตห์รอืเนือ้หาใด ๆ บนเว็บไซตใ์หก้บัคณุ และ 



 

 

Brunswick ขอสงวนสทิธิทั์ง้หมดทีไ่มไ่ดใ้หไ้วโ้ดยชดัแจง้ 
การใชง้านเว็บไซตใ์ด ๆ ทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตอยา่งชดัแจง้ตามขอ้ตกลงเหลา่นี ้
จะถอืวา่เป็นการละเมดิขอ้ตกลงเหลา่นี้ และอาจเป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์
เครือ่งหมายการคา้ และกฎหมายอืน่ ๆ 

ชือ่ โลโกข้อง Brunswick และชือ่ โลโก ้ชือ่ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 
การออกแบบ และสโลแกนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้ของ 
Brunswick หรอืบรษัิทในเครอืหรอืผูใ้หส้ทิธิก์ารใชง้าน 
คณุตอ้งไมใ่ชเ้ครือ่งหมายดังกลา่วโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรลว่
งหนา้จาก Brunswick ชือ่ โลโก ้ชือ่ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร การออกแบบ 
และสโลแกนอืน่ ๆ 
ทัง้หมดบนเว็บไซตน์ีเ้ป็นเครือ่งหมายการคา้ของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้ง 

10. ประกาศเกีย่วกบักฎหมายลขิสทิธิข์องสหรฐัอเมรกิา (Digital 
Millennium Copyright Act) 

Brunswick 
เคารพสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่และค าขอเชน่เดยีวกบัคณุ 
หากคณุเชือ่วา่เนือ้หาใดทีป่รากฏในเว็บไซตถ์กูคัดลอกในลักษณะทีเ่ป็นการละเ
มดิลขิสทิธิภ์ายใตก้ฎหมายของสหรัฐฯ 
โปรดสง่ตอ่ขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ปยังกฎหมายลขิสทิธิข์องสหรฐัอเมรกิา (Digital 
Millennium Copyright Act) ดงัทีแ่สดงดา้นลา่งนี ้

Brunswick Corporation 
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1. ลายเซ็นจรงิหรอือเิลก็ทรอนกิสข์องเจา้ของลขิสทิธิห์รอืบคุคลทีไ่ดร้ับมอ
บหมายใหก้ระท าการในนามของเจา้ของ 

2. การระบงุานมลีขิสทิธิท์ีถ่กูกลา่วหาวา่ถกูละเมดิ 

3. ขอ้มลูทีเ่พยีงพอทีจ่ะระบขุอ้มลูทีถ่กูกลา่วหาวา่ละเมดิในเว็บไซต ์

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ทีอ่ยูอ่เีมล 
และขอ้มลูอืน่ทีจ่ าเป็นในการอนุญาตให ้Brunswick 
ตดิตอ่บคุคลทีส่ง่การแจง้เตอืน 

5. ขอ้ความทีบ่คุคลสง่การแจง้เตอืนเชือ่โดยบรสิทุธิใ์จวา่การใชง้านทีถ่กูกล่
าวหาวา่ละเมดินัน้ไมไ่ดร้ับอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธิ ์ตวัแทน 
หรอืกฎหมาย และ 

6. ขอ้ความแสดงวา่ขอ้มลูในการแจง้เตอืนนัน้ถกูตอ้ง 
มเิชน่นัน้จะยนิดรีับโทษจากการใหค้วามเท็จ 
และแสดงวา่บคุคลทีส่ง่การแจง้เตอืนนัน้เป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอืไดร้ับมอ
บหมายใหก้ระท าการในนามของเจา้ของลขิสทิธิ ์

Brunswick ไมม่ขีอ้ผกูพันในการด าเนนิการใด ๆ 
ตามการแจง้เตอืนการละเมดิทีถ่กูกลา่วหา 
รวมทัง้สทิธิแ์ละดลุยพนิจิโดยสมบรูณ์ในการลบขอ้มลูและ/หรอืเนือ้หาจากเว็บไ
ซตจ์ะยังคงเป็นของ Brunswick 

11. การแกไ้ขขอ้พพิาท 

หากคณุมขีอ้พพิาทหรอืขอ้เรยีกรอ้งตอ่ Brunswick (“ขอ้เรยีกรอ้ง”) 
ทีเ่กดิจากหรอืเกีย่วขอ้งกบัเว็บไซต ์ขอ้ตกลงเหลา่นี ้ผลติภณัฑใ์ด ๆ 
ทีไ่ดม้าผา่นเว็บไซตห์รอืการสือ่สารใด ๆ เกีย่วกบัเว็บไซตน์ีร้ะหวา่งคณุกบัเรา 
และขอ้เรยีกรอ้งนัน้ไมไ่ดร้ับการแกไ้ขแมว้า่จะตดิตอ่เราโดยใชข้อ้มลูตดิตอ่ซึง่ใ
หไ้วใ้นหัวขอ้ “วธิตีดิตอ่เรา” ของขอ้ตกลงเหลา่นีแ้ลว้ 
คณุและเราตา่งยอมรับวา่จะแกไ้ขขอ้พพิาทดังกลา่วผา่นอนุญาโตตลุาการทีม่ขี ้
อผกูพันสว่นบคุคลหรอืการด าเนนิการสว่นบคุคลในการฟ้องรอ้งคดใีนศาลเล็ก 
ไมอ่นุญาตใหใ้ชอ้นุญาโตตลุาการแบบกลุม่และการด าเนนิการแบบกลุม่ 
และขอ้เรยีกรอ้งของคณุจะไมร่วมกบัขอ้เรยีกรอ้งของบคุคลอืน่ หัวขอ้ที ่12 
จะไมย่ตุกิารใชง้านเว็บไซตห์รอืบัญชผีูใ้ชข้องคณุ 



 

 

โดยอาศยัอ านาจของขอ้ตกลงหวัขอ้ที ่12 นี ้คณุและ Brunswick 
ตา่งยอมยกสทิธิใ์นการไปศาลและใหผู้พ้พิากษาหรอืคณะลกูขนุตดัสนิข้
อเรยีกรอ้ง ยกเวน้ในการฟ้องรอ้งคดใีนศาลเล็ก ขอ้ก าหนดของหัวขอ้ที ่12 
จะเป็นการตกลงอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรของคณุและ Brunswick 
ในการไกลเ่กลีย่ขอ้เรยีกรอ้งภายใตก้ฎหมายอนุญาโตตลุาการของรฐับาลกลาง 
หรอืแกไ้ขขอ้เรยีกรอ้งในการฟ้องรอ้งคดใีนศาลเล็ก การแกไ้ขใด ๆ 
ในขอ้ตกลงนีจ้ะตอ้งเขยีนเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคณุและ 
Brunswick 

กอ่นทีค่ณุจะเริม่ตน้การอนุญาโตตลุาการหรอืยืน่การฟ้องรอ้งคดใีนศาลเล็กซึง่เ
กีย่วขอ้งกบัขอ้เรยีกรอ้ง 
คณุจะตอ้งสง่หนังสอืแจง้ขอ้เรยีกรอ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแกเ่รากอ่น 
(“หนังสอืแจง้”) หนังสอืแจง้ตอ้ง (1) สง่ไปรษณียเ์ป็นจดหมายลงทะเบยีน (2) 
สง่ไปที ่Brunswick Corporation ถงึ: Law Department, 1 North Field 
Court, Lake Forest, IL 60045 (3) อธบิายลักษณะของขอ้เรยีกรอ้ง และ (4) 
ระบคุวามเสยีหายหรอืการแกไ้ขอืน่ทีค่ณุตอ้งการ 
คณุตอ้งท าการแจง้ดงักลา่วภายในหนึง่ปีหลังจากเกดิขอ้เรยีกรอ้งของคณุ 
มฉิะนัน้คณุจะเสยีสทิธิข์อ้เรยีกรอ้งดังกลา่ว 
หากเราและคณุไมแ่กไ้ขขอ้เรยีกรอ้งภายใน 30 
วันหลังจากไดร้ับการแจง้จากคณุ 
คณุหรอืเราอาจเริม่การอนุญาโตตลุาการหรอืยืน่การฟ้องรอ้งคดใีนศาลเล็กเพือ่
แกไ้ขขอ้เรยีกรอ้ง 

อนุญาโตตลุาการจะจัดการโดยสมาคมอนุญาโตตลุาการของสหรัฐอเมรกิา 
(“AAA”) 
และด าเนนิการกอ่นใชอ้นุญาโตตลุาการรายเดยีวตามกฎขององคก์รนัน้ 
รวมแตไ่มจ่ ากดัเพยีงอนุญาโตตลุาการเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคของ AAA 
ซึง่สามารถดไูดท้ี ่https://www.adr.org หรอืโทรไปที ่800-778-7879 
อนุญาโตตลุาการจะบังคับใชแ้ละผกูพันโดยขอ้ตกลงเหลา่นี ้
บังคับใชก้ฎหมายและขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้ง และใหเ้หตผุลประกอบค าชีข้าด 
ในสถานการณ์ทีก่ฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งมกีารพจิารณาคดดีว้ยตนเอง เชน่ 
การพจิารณาคดจีะเกดิขึน้ตามค าขอของคณุในเขตปกครอง 
(หรอืเขตปกครองสว่นทอ้งถิน่) ของสหรฐัฯ ซึง่เป็นทีพ่ านักอาศัยของคณุ 
หรอืในชคิาโก ้อลิลนิอยส ์

https://www.adr.org/


 

 

ส าหรับขอ้เรยีกรอ้งทีไ่มเ่กนิ 50,000 ดอลลารส์หรัฐ 
เราจะจา่ยคา่ธรรมเนยีมส าหรับการยืน่ฟ้องรอ้งและอนุญาโตตลุาการทัง้หมด 
หากอนุญาโตตลุาการไมพ่บวา่การอนุญาโตตลุาการไมส่ าคัญหรอืเสนอโดยมวีั
ตถปุระสงคท์ีไ่มเ่หมาะสม 
หากอนุญาโตตลุาการจา่ยเงนิชดเชยคา่เสยีหายใหแ้กค่ณุทีม่ากกวา่ขอ้เสนอที่
ตกลงกนัเป็นลายลักษณ์อักษรครัง้สดุทา้ยซึง่สือ่สารกนักอ่นการเริม่อนุญาโตตลุ
าการ เราจะจา่ยเงนิมากกวา่ 1,000 ดอลลารส์หรฐั 
หรอืจ านวนเงนิชดเชยใหแ้กค่ณุ 

12. ขอ้สงวนสทิธิ ์

ค าจ ากดัความของฝ่ายทีป่ลอดความผดิ “ฝ่ายทีป่ลอดความผดิ” รวมถงึ 
Brunswick และบรษัิทในเครอื บรษัิทสาขา เจา้หนา้ที ่พนักงาน ตัวแทน 
หุน้สว่น และผูใ้หส้ทิธิก์ารใชง้าน 

คณุเขา้ใจและยอมรบัอยา่งชดัแจง้วา่: (ก) 
การใชง้านเว็บไซตน์ีถ้อืเป็นความเสีย่งของคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
และมกีารจดัเตรยีมเว็บไซตแ์ละผลติภณัฑ ์“ตามทีเ่ป็นอยู”่ และ 
“ตามทีม่อียู”่ 
และฝ่ายทีป่ลอดความผดิขอปฏเิสธการรบัประกนัท ัง้หมดโดยชดัแจง้ 
ไมว่า่ในรปูแบบใดก็ตาม ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนยั 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการรบัประกนัผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีร่ะบไุวใ้
นเว็บไซต ์การรบัประกนัโดยนยัถงึความสามารถในการจ าหนา่ย 
ความเหมาะแกก่ารใชป้ระโยชนเ์ฉพาะอยา่ง 
และการปราศจากการละเมดิ (ข) 
ฝ่ายทีป่ลอดความผดิจะไมร่บัประกนัวา่ (1) 
เว็บไซตจ์ะตอบสนองความตอ้งการของคณุ (2) 
เว็บไซตจ์ะท างานโดยไมต่ดิขดั ทนัเวลา ปลอดภยั 
หรอืปราศจากขอ้ผดิพลาด (3) 
ผลลพัธท์ ีอ่าจไดม้าจากการใชง้านเว็บไซตจ์ะถกูตอ้งหรอืเชือ่ถอืได ้(4) 
คณุภาพของผลติภณัฑห์รอืบรกิารใด ๆ 
ทีม่อียูบ่นเว็บไซตจ์ะเป็นไปตามความคาดหวงัของคณุ หรอื (5) 
ขอ้ผดิพลาดใด ๆ ในเว็บไซตน์ีจ้ะไดร้บัการแกไ้ข และ (ค) 
การเขา้ถงึเนือ้หาใด ๆ ทีด่าวนโ์หลดหรอืไดร้บัมาจากการใชง้านไซตน์ี ้
จะเป็นไปตามดลุยพนิจิและอยูภ่ายใตค้วามเสีย่งของคุณเอง 
และคณุจะตอ้งรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ 



 

 

ทีเ่กดิขึน้กบัระบบคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์มอืถอืของคุณ 
อนัเป็นผลมาจากการใชเ้นือ้หาดงักลา่วน ัน้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

13. ขอ้จ ากดัความรบัผดิ 

คณุเขา้ใจและยอมรบัอยา่งชดัแจง้วา่ 
ฝ่ายทีป่ลดความผดิจะไมร่บัผดิตอ่คณุส าหรบัคา่เสยีหายทางตรง 
คา่เสยีหายทางออ้ม คา่เสยีหายอนัเนือ่งมาจากการผดิสญัญา 
คา่เสยีหายทีเ่ป็นการเฉพาะ คา่เสยีหายทีเ่ป็นผลสบืเนือ่ง 
หรอืคา่เสยีหายเพือ่เป็นเยีย่งอยา่ง รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง 
ความเสยีหายจากการสญูเสยีผลก าไร คา่ความนยิม การใชง้าน 
ขอ้มลูหรอืการสญูเสยีอืน่ ๆ ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้(แมว้า่ BRUNSWICK 
จะไดร้บัแจง้ถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสยีหายดงักลา่วแลว้ก็ตาม) 
อนัเป็นผลมาจาก: (1) การใชห้รอืการไมส่ามารถใชเ้ว็บไซตน์ี ้(2) 
คา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้สนิคา้และบรกิารทดแทนทีเ่กดิจากสนิคา้ 
สารสนเทศ 
ขอ้มลูหรอืบรกิารทีไ่ดร้บัหรอืขอ้ความทีไ่ดร้บัหรอืธุรกรรมทีท่ ารายการผ่
าน จาก หรอืเป็นผลมาจากเว็บไซต ์(3) 
การเขา้ถงึโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตหรอืการแกไ้ขเนือ้หาของผูใ้ช ้(4) 
ขอ้ความหรอืการกระท าของผูใ้ชห้รอืบคุคลทีส่ามบนเว็บไซต ์(5) 
การอาศยัใชเ้นือ้หาทีเ่ราจดัท าบนเว็บไซต ์หรอื (6) 
ประเด็นอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเว็บไซตน์ี ้
เขตอ านาจศาลบางแหง่ไมอ่นุญาตใหม้กีารยกเวน้การรบัประกนับางประ
การ 
หรอืขอ้จ ากดัหรอืการยกเวน้ความรบัผดิส าหรบัคา่เสยีหายอนัเนือ่งมาจา
กการผดิสญัญาหรอืคา่เสยีหายทีเ่ป็นผลสบืเนือ่ง ดงัน ัน้ 
ขอ้จ ากดับางสว่นขา้งตน้ในยอ่หนา้นีอ้าจไมม่ผีลบงัคบัใชก้บัคณุ 
ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต 
ความรบัผดิสงูสดุของฝ่ายทีป่ลอดความผดิทีเ่กดิจากหรอืเกีย่วขอ้งกบัเว็
บไซตห์รอืการใชเ้นือ้หาของคณุ ไมว่า่จะมสีาเหตมุาจากอะไรก็ตาม 
(ไมว่า่จะอยูใ่นสญัญา เป็นการละเมดิ การละเมดิการรบัประกนั หรอือืน่ 
ๆ) จะอยูท่ ีว่งเงนิไมเ่กนิ 10 ดอลลาร ์
ความรบัผดิสงูสดุของฝ่ายทีป่ลอดความผดิในสว่นทีเ่กีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้ง
เรือ่งผลติภณัฑ ์
จะตอ้งเป็นไปตามการรบัประกนัผลติภณัฑท์ีป่ระกาศไวบ้นเว็บไซต ์ณ 
เวลาทีซ่ือ้ 



 

 

14. การชดใชค้า่เสยีหาย 

คณุตกลงทีจ่ะชดใชค้า่เสยีหาย ปกป้อง และยกเวน้ความรับผดิแก ่Brunswick 
บรษัิทในเครอื รวมถงึเจา้หนา้ที ่กรรมการ พนักงาน ผูร้ับจา้ง ตัวแทน 
ผูใ้หส้ทิธิก์ารใชง้าน ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บัจา้งรายยอ่ย และซพัพลายเออร ์
ใหพ้น้จากและตอ่ความสญูเสยี ความรับผดิ คา่ใชจ้า่ย ความเสยีหาย 
และตน้ทนุใด ๆ และทัง้หมด รวมถงึคา่ทนายและคา่ธรรมเนยีมศาลทีส่มควร 
ซึง่เกดิขึน้หรอืเป็นผลมาจากเนือ้หาของผูใ้ช ้
หรอืการใชง้านเว็บไซตแ์ละการละเมดิขอ้ตกลงเหลา่นี ้นอกจากนี ้
หากคณุเป็นสาเหตใุหเ้กดิการขัดขอ้งทางเทคนคิของเว็บไซตห์รอืระบบทีส่ง่สั

ญญาณเว็บไซต ์หรอืสง่ผา่นไวรัสหรอืรหัสทีเ่ป็นอันตรายใด ๆ ไปยังเว็บไซต ์
คณุตกลงทีจ่ะรับผดิชอบและรับผดิตอ่การสญูเสยี ความรับผดิ คา่ใชจ้า่ย 
ความเสยีหาย และตน้ทนุใด ๆ และทัง้หมด 
รวมถงึคา่ทนายและคา่ธรรมเนยีมศาลทีส่มควรทีเ่กดิกบั Brunswick 
โดยเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดังกลา่ว Brunswick 
ขอสงวนสทิธิใ์นการปกป้องทีแ่ยกเฉพาะและการควบคมุในเรือ่งใดก็ตามทีไ่มใ่ช่

การชดใชค้า่สนิไหมทดแทน โดยบรษัิทจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง 
และในกรณีดังกลา่ว คณุตกลงทีจ่ะรว่มมอืกบั Brunswick 
ในการปกป้องเรือ่งดงักลา่วดว้ย 

16. เขตอ านาจศาล ภาษาองักฤษ 

เว็บไซตน์ีค้วบคมุโดย Brunswick จากส านักงานตา่ง ๆ 
ทีต่ัง้อยูภ่ายในสหรัฐอเมรกิา 
กฎหมายของรฐัอลิลนิอยสก์ ากบัดแูลขอ้ตกลงเหลา่นีแ้ละการใชง้านเว็บไซต ์
หากมกีารเขา้ถงึเว็บไซตจ์ากสถานทีน่อกสหรัฐฯ 
การด าเนนิการเป็นความเสีย่งและดลุยพนิจิของคณุแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
โดยเขา้ใจวา่กฎหมายทีบ่ังคับใชใ้นตา่งประเทศอาจไมบ่งัคับใชก้บัเว็บไซตน์ี ้
เอกสารตน้ฉบับและฉบับควบคมุของขอ้ตกลงเหลา่นีจ้ะเป็นฉบับทีใ่ชภ้าษาอังก
ฤษ ค าแปลขอ้ตกลงเหลา่นีเ้ป็นภาษาอืน่ ๆ ทัง้หมดมไีวเ้พือ่ความสะดวกเทา่นัน้ 
และจะไมม่ผีลเหนอืกวา่ในแงข่องความหมายหรอืการใชง้านของขอ้ตกลงเหลา่
นี ้ประกาศและการสือ่สารอืน่ ๆ 
ทัง้หมดทีจ่ าเป็นหรอืไดร้ับอนุญาตตามขอ้ตกลงเหลา่นีจ้ะตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ 
และการตคีวามและการบังคับใชป้ระกาศและการสือ่สารอืน่ ๆ 
ดังกลา่วจะเป็นไปตามฉบับภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 



 

 

17. ขอ้ตกลงอนัสมบรูณ์ 

ขอ้ตกลงเหลา่นีร้วมถงึนโยบายหรอืกฎระเบยีบการด าเนนิการทีป่ระกาศทัง้หมด
ถอืเป็นสญัญาระหวา่ง Brunswick กบัผูใ้ชโ้ดยสมบรูณ์ 
และใชแ้ทนการสือ่สารและขอ้เสนอกอ่นหนา้หรอืเกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั 
ไมว่า่ทางวาจาหรอืเป็นลายลักษณ์อักษร ระหวา่งฝ่ายตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัเว็บไซตน์ี ้

18. การเป็นโมฆะเป็นบางสว่น 

หากขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงเหลา่นีผ้ดิกฎหมาย เป็นโมฆะ 
หรอืไมส่ามารถบังคบัใชไ้ด ้
ขอ้ก าหนดสว่นทีเ่หลอืจะยังคงมผีลบังคบัใชโ้ดยสมบรูณ ์

19. วธิตีดิตอ่เรา 

ค าถามหรอืความคดิเห็นเกีย่วกบัขอ้ตกลงเหลา่นีห้รอืเว็บไซตส์ามารถสง่ถงึเราโ
ดยตรงไดต้ามดา้นลา่งนี้ 
ในกรณีทีค่ณุหรอืพนักงานหรอืตัวแทนของคณุโทรตดิตอ่ Brunswick 
คณุรับทราบและยอมรับวา่ 
อาจมกีารตรวจตดิตามและบันทกึการสือ่สารทางโทรศัพทด์ังกลา่วเพือ่รับรองคุ
ณภาพการใหบ้รกิารและเพือ่สรา้งบันทกึการสือ่สารทางโทรศัพทอ์ยา่งถกูตอ้ง 
และอาจมกีารเปิดเผยเนือ้หาการสือ่สารทางโทรศัพทต์อ่บคุคลทีส่ามและไมถ่อื
วา่เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ 

• อเีมล: privacy@brunswick.com 

• โทรศพัท:์ (847) 735-4002 or 855-283-1103 

• ไปรษณีย:์ Brunswick Corporation ถงึ: Law Department, 26125 N. 
Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045 

ขอขอบคณุส าหรับการเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา 
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