ข้ อกําหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปในการให้ บริการ
ข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ ("เงื่อนไข") นี ้จะใช้ บงั คับกับการให้ บริการที่เกิดขึ ้นระหว่างลูกค้ ากับ MOTORIMAGE (THAILAND) CO., LTD. ("MIT")
เกี่ยวกับการซ่อมบํารุงและบํารุงรักษายานพาหนะของลูกค้ าโดย MIT โดยทุกด้ านที่เกี่ยวข้ องซึง่ เกิดขึ ้นในระหว่างการซ่อมบํารุ งรักษาและหรื อการซ่อมบํารุงโดยเฉพาะ การดูแลรถยนต์ของ
MIE และการให้ บริการเกี่ยวกับระยะเวลาที่รถอยู่ภายใต้ ศนู ย์บริการ หลังจากที่รถยนต์ได้ รับการซ่อมแซมบํารุงรักษาและ / หรื อดูแลรักษาจนกว่าจะแล้ วเสร็จ
1. คําจํากัดความและการตีความ
1.1 ถ้ าหากมีการให้ บริการที่มีเงื่อนไขอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้ อง หรื อมีความหมายตรงกันข้ ามกับบริบทต่อไปนี ้
"ลูกค้ า" บุคคลที่ร้องขอให้ ศนู ย์บริการ MIE เพื่อดําเนินการบริการกับยานพาหนะของลูกค้ า
"บริการ" คือการให้ บริการซ่อมแซมและ / หรื อบริการบํารุงรักษาที่ลกู ค้ าร้ องขอและจะต้ องดําเนินการภายใต้ MIE บนยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะระบุไว้ ในบัตรประจําตัวของ MIE,
แบบการให้ สิทธิ์การทํางานหรื อรายละเอียดในเอกสารอื่น ๆ ที่อาจแนบมากับเงื่อนไขเหล่านี ้ หรื อ บริ การอื่นใดที่อาจตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแต่ละครัง้ ที่เข้ ารับบริการ ระหว่าง MIE
กับลูกค้ า และ "ยานพาหนะ" โดยคําดังกล่าว (ไม่ว่าผู้แจ้ งซ่อมหรื อนํารถเข้ ามาจะเป็ นเจ้ าของโดยลูกค้ าหรื อไม่) ซึง่ ได้ รับการบํารุงรักษาและ / หรื อซ่อมแซมโดย MIE ตามเงื่อนไขเหล่านี ้
1.2 ในเงื่อนไขเหล่านี ้เว้ นแต่การดําเนินการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างอื่น:
(ก) ส่วนหัวข้ อนี ้ใช้ เพื่อความสะดวกเท่านันและจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการตีความเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่อย่างใด
(ข) การอ้ างอิงถึงข้ อตกลงนี ้เป็ นเงื่อนไขเพื่อเป็ นข้ อกําหนดในเอกสารชุดนี ้เท่านัน้
(ค) คําที่กล่าวหมายถึงชิ ้นส่วนอะไหล่ หรื ออุปกรณ์ตั ้งแต่ 1 ชิ ้น หรื อมากกว่า 1 ชิ ้น
(ง) บริบทดังกล่าวหมายถึงเพศหญิงและเพศชาย
(จ) การอ้ างอิงถึง "บุคคล" จะรวมถึงบุคคล บริษัท บริษัท หรื อองค์กรอื่น ๆ ที่เป็ นองค์กรหรื อหน่วยงาน ไม่ว่าจะจดทะเบียนการค้ าหรื อบุคคลธรรมดา
2. การให้ บริการของบริ ษัท
2.1 ลูกค้ าตกลงให้ MIT ดําเนินการให้ บริการบนยานพาหนะของและตกลงว่าจะรับบริการโดยเป็ นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี ้ ลูกค้ ารับทราบว่า MIE
อาจให้ บริการจากศูนย์บริ การที่ได้ รับอนุญาตโดย MIT โดยไม่ว่าจะเป็ นตัวแทนจําหน่ายที่ได้ รับอนุญาตอย่างเป็ นทางการหรื อผ่านการว่าจ้ างของ MIE หรื อไม่
2.2 MIT จะตรวจสอบยานพาหนะหลังจากการตรวจสภาพทั ้งหมด โดยลูกค้ ายินยอมรับยานพาหนะเพื่อดําเนินการบริการในสภาพดังกล่าวแล้ ว
ลูกค้ าจะได้ การรับประกันว่ายานพาหนะได้ รับการจัดส่งให้ ศนู ย์บริการ MIE ดําเนินการในสภาพดังกล่าวและยานพาหนะนั ้นปราศจากข้ อบกพร่องและ / หรื อความเสียหายอื่น
ๆก่อนส่งมอบให้ ลกู ค้ าในระยะเวลาที่กําหนดตกลงกัน
2.3 ข้ อผิดพลาดหรื อความเสียหายใด ๆ ที่ MIE ค้ นพบบนยานพาหนะหลังจากที่ MIE ได้ รับมอบยานตามข้ อ 2.2 ข้ างต้ นจะได้ รับการแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบทางโทรศัพท์หรื อการทําเป็ นเอกสาร
หลังจากที่ได้ รับการแจ้ งดังกล่าวแล้ วลูกค้ าอนุมตั ิและยินยอมเพื่อซ่อมแซมความผิดปกติหรื อความเสียหายดังกล่าว ซึง่ การซ่อมแซมดังกล่าวจะถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของบริการ
หากลูกค้ าเลือกที่จะไม่รับบริการและเรี ยกรถคืน
โดยไม่ได้ มีการซ่อมแซมความผิดพลาดหรื อความเสียหายดังกล่าวโดยมีค่าใช้ จ่ายตามที่ประเมินและตกลงกันไว้ จะถูกปรับสําหรับงานเพิ่มเติมที่ดําเนินการแล้ วหรื อได้ จดั หาวัสดุเพิม่ เติมเพื่อซ่
อมแซมความผิดพลาดหรื อความเสียหายดังกล่าวก่อนรับมอบรถไปจากศูนย์บริการ
หากลูกค้ าเรี ยกคืนยานพาหนะเขาจะต้ องรับยอมรับต่อการทํางานที่เกิดขึ ้นหลังรับรถแล้ วและวัสดุที่จดั ส่งให้ กบั ยานพาหนะแล้ ว
2.4 ค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงานของบริการ (รวมถึงค่าใช้ จ่ายของอะไหล่)
จะต้ องได้ รับการอธิบายให้ ลกู ค้ ารับทราบด้ วยวาจาต่อหน้ าลูกค้ าก่อนที่จะมีการใช้ บริการหรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ของการให้ บริการ
และลูกค้ าจะถือว่าได้ ยินยอมให้ มีการเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวเว้ นแต่จะคัดค้ านการเรี ยกเก็บเงินหรื อไม่อนุมตั ิรายการที่ประเมินภายในวันเดียวกัน
โดยค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดจะต้ องชําระเมื่อนําเสนอราคา ใบเบิกอะไหล่โดยศูนย์บริการเสนอแก่ลกู ค้ า
ค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่ลกู ค้ าต้ องจ่ายจะยังไม่รวมภาษี สินค้ าและบริการซึง่ จะต้ องชําระเพิม่ เติมจากลูกค้ าก่อนรับมอบรถ
2.5 MIT อาจเลือกใช้ OEM หรื อชิ ้นส่วนที่เทียบเท่ากันที่ได้ รับอนุญาตและเทียบเท่ากับประสิทธิภาพการทํางานของบริการ
3. พันธะผูกพันของลูกค้ า
3.1 ลูกค้ าจะต้ องให้ ความร่วมมือและยอมรับกับเงื่อนไขที่ MIT กําหนดขึ ้นและข้ อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับยานพาหนะ เงื่อนไขการบันทึกการบํารุงรักษาและข้ อมูลอื่น ๆ และความร่วมมือซึง่ MIT
อาจเห็นว่าจําเป็ นและสามารถร้ องขอได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ MIT สามารถให้ บริการได้
3.2 ลูกค้ าจะต้ องนําสิ่งของทั ้งหมดที่มีมลู ค่าและมีความสําคัญออกจากยานพาหนะเมื่อส่งมอบยานพาหนะไปยัง MIT / หรื อศูนย์บริการที่ได้ รับอนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงข้ อพิพาทใด ๆ
ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากการสูญหายหรื อถูกใส่ผิดที่รายการหรื อสิ่งของดังกล่าว MIT จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรื อความไม่ถกู ต้ องของสิ่งของและสิ่งของดังกล่าว
.การยกเว้ นและการจํากัดความรับผิด
4.1. MIT ไม่ต้องรับผิดต่อการกระทําที่ละเมิดในสัญญาในกรณีที่:
(ก) ความเสียหายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้ องการการให้ บริการ ในขณะที่ยานพาหนะอยู่ในความดูแลภายใต้ MIT
(ข) การสูญเสียรายได้ ทั ้งทางตรงหรื อทางอ้ อม, กรณีพเิ ศษหรื อเป็ นผลสืบเนื่องของการให้ บริการ
ที่เกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานบางส่วนโดยส่งผลให้ เกิดความล่าช้ าในการปฏิบตั ิงานหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
โดยภายใต้ เงื่อนไขเหล่านี ้อาจเกิดจากปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ MIT (ยกเว้ นในส่วนที่เกี่ยวกับความตายหรื อการบาดเจ็บ ของบุคคลากรอันเป็ นผลมาจากความประมาท)
ปั จจัยดังกล่าวจะถือว่าเป็ นปั จจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ MIT โดยปราศจากข้ อกังขา
(i) ภัยพิบตั ิที่เกิดขึ ้นจากธรรมชาติ, ระเบิด, พายุฝนหรื อไฟไหม้ ;
(ii) สงครามหรื อภัยคุกคามจากสงครามการก่อวินาศกรรมการจลาจลความวุ่นวายทางการเมืองหรื อการเรี ยกร้ องทางการเมือง, การประชุมหรื อก่อม็อบ;
(iii) การกระทําทีส่งผลต่อข้ อบทกฎหมาย ข้ อบังคับกฎเกณฑ์ ข้ อห้ ามหรื อมาตรการใด ๆ ในส่วนของหน่วยงานของรัฐบาลรัฐสภาหรื อท้ องถิ่น
(iv) ระเบียบการนําเข้ าหรื อส่งออกหรื อการห้ ามนําเข้ า
(v) การประท้ วง การปฏิวตั ิ หรื อการดําเนินการอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรื อข้ อพิพาททางการค้ า (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้ องกับพนักงานของ MIE หรื อของบุคคลที่สาม)
(vi) ความยากลําบากในการได้ รับวัตถุดิบแรงงานเชื ้อเพลิงชิ ้นส่วนหรื อเครื่ องจักร และ
(vii) ระบบไฟฟ้าขัดข้ องหรื อไฟดับอันส่งผลต่อเครื่ องจักร
4.2 MIT ขอรับประกันว่าการให้ บริการและวัสดุที่จดั ให้ มีการรับประกันตามการดําเนินเป็ นระยะเวลา 6 เดือนหรื อ 10,000 กิโลเมตร (ขึ ้นอยู่กบั ว่าอย่างใดถึงก่อน)
ยกเว้ นการสึกหรอหรื อเสื่อมสภาพตามตามการใช้ งานปกติของความเสียหายที่เกิดขึ ้นในระยะเวลารับประกันนี ้บริษัทจะรับผิดชอบโดยอ้ างอิงอุปกรณ์ตามราคากลางท้ องตลาด
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การแก้ ไขหรื อการชําระเงินชดเชยดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ MIT แต่เพียงอย่างเดียวและจะต้ องไม่กระทบต่อสิทธิใดๆ ที่ MIT
อาจมีต่อลูกค้ าหรื อบุคคลที่สามและจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดในส่วนใดที่นอกเหนือจากการตีราคาอุปกรณ์นั ้นๆ MIT
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั ้งหมดที่เกิดขึ ้นกับวัสดุที่ให้ มาภายในระยะเวลารับประกันนี ้หาก:
(I) ใช้ ยานพาหนะผิดประเภท เช่นนําเข้ าแข่งขัน, ทดสอบความสมรรถนะ, การทดสอบความเร็วหรื อการนําไปลากจูง
(ii) ยานพาหนะที่ไม่ได้ ขบั ขี่โดยผู้มีใบอนุญาตขับขี่
(iii) ความเสียหายเกิดจากการสึกหรอตามธรรมชาติ
4.3 MIT จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรื อความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ ้นหากลูกค้ าส่งมอบชิ ้นส่วนและอุปกรณ์อะไหล่ของตนเองสําหรับบริการยกเว้ นกรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของ MIT และส่งผลให้
ความตายหรื อเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล ระยะเวลาการรับประกันตามข้ อ 4.2 จะไม่มีผลบังคับใช้ หากลูกค้ าจัดหาชิ ้นส่วนหรื ออุปกรณ์ ของเหลวสําหรับการให้ บริการ
4.4 ความรับผิดใด ๆ ของ MIT สําหรับความเสียหายที่เกิดกับยานพาหนะและ/หรื อลูกค้ าจะต้ องไม่เกินกว่าค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดที่ลกู ค้ าได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ MIT
ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการครัง้ ล่าสุด
4.5 MIT อาจจะแก้ ไขความเสียหายทังหมดให้
้
รายการความเสียหายที่เกิดขึ ้นในขณะที่รถอยู่ในความดูแลและภายใต้ บริษัท MIT หรื อจ่ายเงินสดมูลค่ายุตธิ รรม (มูลค่าตลาด)
สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่รถอยู่ในศูนย์บริการ การดูแลรักษาหรื อการควบคุมของ MIT การแก้ ไขหรื อวิธีการชําระเงินชดเชย ดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ MIT
แต่เพียงผู้เดียวและจะต้ องจะไม่กระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่ MIT อาจมีต่อลูกค้ าและ / หรื อบุคคลที่สามและจะไม่รวมถึงการรับหรื อรับผิดใด ๆ ส่วนหนึง่ ของ MIE
5. พันธะสัญญา
5.1 ยานพาหนะจะส่งมอบให้ ลกู ค้ าต้ องได้ รับชําระเงินเต็มจํานวนของค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจากวัสดุที่จดั หามาให้ และค่าบริการที่ดําเนินการทั ้งหมดรวมภาษี มลู ค่าเพิม่
5.2 MIT ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ยานพาหนะที่ศนู ย์บริการเว้ นเสียแต่ว่าลูกค้ าได้ ชําระค่าใช้ จ่ายและจํานวนเงินที่ค้างชําระทั ้งหมดและจะต้ องจ่ายให้ แก่ MIT ตามเงื่อนไข
6. การแจ้ งเตือน และ การบริการ
6.1 การแจ้ งเตือนทั ้งหมด คําแนะนํา และ การสื่อสารอื่นที่ถกู ส่งให้ โดยทางจดหมาย โทรสาร แฟกซ์ หรื อ ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (รวมไปถึงอีเมล) จะต้ องมีการระบุถึงที่อยู่ หรื อ
ที่ที่จะให้ ส่งถึง อย่างในกรณีของที่อยู่ของทาง MIT เองก็จะต้ องมีการระบุถึงเวลาในการส่งด้ วย และ สําหรับของลูกค้ า ก็จะมีการแจ้ งเตือนถึงที่อยู่ที่ทางลูกค้ าได้ มอบไว้ ตลอดเวลา
6.2 การแจ้ งเตือนทั ้งหมด หรื อ การสื่อสารใดๆที่ถกู ส่งให้ โดย MIT ไปยังลูกค้ าดังที่กล่าวไปจะต้ องมีการยืนยันถึงการได้ รับไม่ว่าจะเป็ นการส่งให้ ถึงมือลูกค้ าหรื อ ในกรณีอื่นๆก็ตาม
6.3 การแจ้ งข่าวสารต่างๆ หรื อ การสื่อสารเพื่อจุดประสงค์อื่นๆที่ถกู ส่งให้ ระหว่างลูกค้ าและ MIT จะไม่เป็ นผลจนกว่าจะมีเอกสารต้ นฉบับมาถึง MIT
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการแจ้ งเตือนที่เกิดจากการบันทึกข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (รวมไปถึงอีเมล) โดยการแจ้ งเตือนประเภทนันจะไม่
้
เกิดผลกระทบใดๆ ยกเว้ นว่าจะส่งไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
หรื อ ข้ อความ (รวมไปถึงอินเตอร์ เน็ต อีเมล) ที่เป็ นช่องทางติดต่อของเว็บไซต์ของ MIT อย่างเป็ นทางการโดยตรง
7. เบ็ดเตล็ด
7.1 MIT นั ้นอาจจะกระทําภาระผูกพันตามข้ อสัญญานี ้ผ่านตัวแทนใดๆ หรื อ พนักงานสัญญาจ้ างที่ได้ นดั หมายไว้ สําหรับจุดประสงค์แต่ละอย่างได้
7.2 ในกรณียกเว้ นสําหรับข้ อกําหนดที่กล่าวไว้ ในข้ อ 7.1 สัญญาต่างๆเหล่านี ้จะเป็ นเฉพาะสําหรับบุคคลในกลุ่มเฉพาะ และ จะติองมีการเขียนการยินยอมถึงงานต่างๆที่มอบหมาย
ภายใต้ ข้อตกลงที่เป็ นภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญานี ้
7.3 ไม่มีข้อตกลงใดๆในสัญญานี ้ที่จะก่อให้ เกิด หรื อ ส่งผลให้ เกิดการเป็ นหุ้นส่วน ระหว่างกลุ่มขึ ้น
7.4 ถ้ าหากสัญญานี่ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วน หรื อ ทั ้งหมดที่ผิดกฎหมาย หรื อ ไม่สามารถยอมรับได้ เงื่อนไขต่างๆเหล่านันจะต้
้ องไม่นํามารวมไว้ ในสัญญาด้ วย และ
จะต้ องมีการตรวจสอบเพื่อยืนยันด้ วยว่าจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อเงื่อนไขข้ อต่างๆที่เหลือ
7.5 ความล้ มเหลวหรื อการล่าช้ าที่เกิดขึ ้นโดย MIT ในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนด จะไม่ถกู ปั ดความรับผิดชอบไปยังสาขาย่อยต่างๆของ MIT
7.6 ยกเว้ นว่าจะมีการเขียนข้ อตกลงอื่นๆระหว่างกลุ่มตามเงื่อนไขเหล่านี ้ (รวมไปถึงเอกสารต่างๆที่แนบ) จะต้ องมีการทําให้ เกิดการเห็นพ้ องกันทั ้งกลุ่ม โดยผู้ที่เกี่ยวข้ องในการเจรจา อภิปราย
ต่อรอง ต้ องเห็นพ้ องกัน หรื อ เข้ าใจ และ จะต้ องมีลายเซ็นของทุกคนที่เกี่ยวข้ องกํากับอยู่ด้วยในเอกสารข้ อตกลงต่างๆ
7.7 ใครก็ตามที่ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขในสัญญาเหล่านี ้จะไม่มีสิทธิ์ หรื อ ได้ รับผลประโยชน์ใดๆในการร่างสัญญานี ้ในทุกประการ
7.8 เงื่อนไขต่างๆเหล่านี ้จะได้ รับการบัญญัติ และ ตีความตามกฎหมายไทย โดยการกระทําใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับทางกฎหมาย หรื อ การยกเงื่อนไขเหล่านี ้ขึ ้นมา ฝ่ าฝื นกฎ
จะต้ องผ่านกระบวนการตัดสินตามการตัดสินของศาล
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