การรับประกันแบบมีขอ
้ จากัดของ
สาหรับ

Samsung SSD

Samsung SSD ทัง้ หมด

ขอบคุณทีเ่ ลือกซื้อ Solid State Drive (“ผลิตภัณฑ์“) ของ SAMSUNG SAMSUNG
เห็นคุณค่าในธุรกิจของท่านและมุ่งมั่นจัดหาบริการในคุณภาพที่ดท
ี ี่สุดเพื่อท่านอยูเ่ สมอ
โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกาหนดด้านล่างโดยละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์จาก
โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกาหนดด้านล่างโดยละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์จาก
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”) LTD. (“SAMSUNG”)
การใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านก่อให้เกิดข้อตกลงซึ่งมีเงื่อนไขและข้อกาหนดตามข้อความสาหรับการรับประ
กันแบบมีข้อจากัดของ
การใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านก่อให้เกิดข้อตกลงซึ่งมีเงื่อนไขและข้อกาหนดตามข้อความสาหรับการรับประ
กันแบบมีข้อจากัดของ SAMSUNG SSD
นี้ (“ข้อตกลง”) อจากัดของ SAMSUNG SSD นี้ (“ข้อตกลง”)

ก. นโยบายการรับประกัน
SAMSUNG

ขอรับประกันแก่ผู้ซอ
ื้ ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีการปิดผนึกนี้

(“ท่าน”)

ว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพ
ว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพ

ภายใต้เงือ
่ นไขที่ระบุไว้ในที่นี้

เป็นเวลาไม่เกินกว่า: (I) ระยะเวลาการรับประกันแบบมีข้อจากัด ระยะเวลาการรับประกันแบบมีข้อจากัด
ซึ่งระยะเวลามีการระบุไว้ในส่วน

B

ของข้อตกลงนี้

โดยเริ่มต้นในวันที่มก
ี ารซื้อผลิตภัณฑ์ในบรรจุภณ
ั ฑ์เดิมที่มีการปิดผนึก
โดยเริ่มต้นในวันที่มก
ี ารซื้อผลิตภัณฑ์ในบรรจุภณ
ั ฑ์เดิมที่มีการปิดผนึก

หรือ
หรือ

(II)

ระยะเวลาจะสิน
้ สุดลงในวันที่ SSD มีการใช้งานเกินค่าเกณฑ์ TBW (TOTAL มีการใช้งานเกินค่าเกณฑ์
TBW (TOTAL BYTES WRITTEN) ดังที่อาจมีกาหนดไว้โดย MAGICIAN SOFTWARE ของ
SOFTWARE

ของ

SAMSUNG

โปรดดูทเี่ อกสารข้อมูลสาหรับผลิตภัณฑ์

SSD

(สาหรับข้อมูลจาเพาะเกี่ยวกับค่าเกณฑ์นี้
นั้นๆ

ของท่านซึ่งมีอยูท
่ ี่

โปรดดูทเี่ อกสารข้อมูลสาหรับผลิตภัณฑ์ SSD นั้นๆ ของท่านซึ่งมีอยู่ที่ www.samsung.com/ssd,
www.samsung.com/samsungssd)
ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื้อทีถ
่ ูกต้อง ระยะเวลาการรับประกันแบบมีขอ
้ จากัดจะตัดสินจากวันที่ผลิต
ในกรณีที่

SAMSUNG

เชื่อว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือคุณภาพ

และไม่เป็นไปตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้อย่างยิ่งภายใต้การใช้งานปกติตามดุลยพินิจขอ
ง

SAMSUNG

แต่เพียงผูเ้ ดียว

SAMSUNG

แต่เพียงผูเ้ ดียว

ตราบเท่าทีท
่ ่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และในระหว่างระยะเวลาการรับประกันแบบมีข้อจากัด
ตราบเท่าทีท
่ ่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และในระหว่างระยะเวลาการรับประกันแบบมีข้อจากัด
และภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในข้อตกลงนี้

SAMSUNG

และภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในข้อตกลงนี้

SAMSUNG

จะเลือกปฏิบต
ั ิตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี:้

(1)

ซ่อมแซม

ซ่อมแซม

หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชน
ิ้ ใหม่หรือที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพและการทางานที่ดีกว่าหรือเทีย
บเท่า

หรือ

(2)

หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชน
ิ้ ใหม่หรือที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพและการทางานที่ดีกว่าหรือเทีย
บเท่า

หรือ

(2)

(2)

คืนเงินตามราคาของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดปัจจุบัน

ณ

เวลาที่มีการเรียกร้องสิทธิในการรับประกันไปยัง SAMSUNG หาก SAMSUNG
SAMSUNG

หาก

SAMSUNG

ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภณั

ฑใ์

ห้ได้

ในกรณีที่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ SAMSUNG
SAMSUNG อาจเปลี่ยนผลิตภณั ฑข์ องท่านเป็นผลิตภณั ฑท์ ี่มีการใชง้ านมาแลว้ ก่อนหนา์
โดยไดมี้การซ่อมแซมและทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดผลิตภณั ฑข์ อง SAMSUNG
ระยะเวลาการรับประกนั

สา์

หรับผลิตภณั

ฑท์

ี่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนจะมีเวลานานกวา์

ระยะเวลาที่เหลืออยขู่ องระยะเวลาการรับประกนั ด้งั เดิม หรือเกา์ สิบ (90)
าการรับประกนั ด้งั เดิม หรือเกา์ สิบ (90) วนั ผลิตภณั ฑ์ที่ส่งคืนเพื่อรับบริการเปลี่ยนผลิตภณั ฑจ์
ะไม่ถูกส่งกลบั ไปให้ท่าน อยา์ งไรก็ตาม ในกรณีของ NTF
วนั ผลิตภณั ฑ์ที่ส่งคืนเพือ
่ รับบริการเปลี่ยนผลิตภณั ฑจ์ ะไม่ถูกส่งกลบั ไปให้ท่าน อยา์ งไรก็ตาม
ในกรณีของ NTF (ไม่พบปัญหา) เมื่อผา์ นการวเ์ คราะห์แลว้
(ไม่พบปัญหา) เมื่อผา์ นการวเ์ คราะห์แลว้ ผลิตภณั ฑข์ องท่านจะถูกส่งกลบั ไปให้ท่าน ท่านควรสา์
รองขอ้ มูลที่สา์ คญั ไวอ้ ยเ์์ สมอ การรับประกนั นี้มีให้สา์ หรับท่านเท่าน้นั
ท่านควรสา์

รองขอ้

มูลที่สา์

คญั

ไวอ้

ยเ์์

สมอ

การรับประกนั

นี้มีให้สา์

หรับท่านเท่าน้นั

และไม่สามารถโอนได้

B. เงือ่ นไขการรับประกันแบบมีขอ้ จากัด (ระยะเวลาและ TBW)
ผลิตภัณฑ์

750 EVO
ซีรีส์ 830

ความจุ

นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์
(ระยะเวลาหรือ TBW)

120GB

3 ปี หรือ 35 TBW

250GB

3 ปี หรือ 70 TB TBW

500GB

3 ปี หรือ 100 TB TBW

64GB/128GB/256GB/512GB

3 ปี

ผลิตภัณฑ์

ความจุ

ซีรีส์ 840

120GB/250GB/500GB

นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์
(ระยะเวลาหรือ TBW)
3 ปี
5 ปี

ซีรีส์ 840 PRO

128GB/256GB/512GB

(73 TB TBW สา์ หรับการใชง้
านในองคก์ ร)

ซีรีส์ 840 EVO

120GB/250GB/500GB/750GB /1TB

3 ปี

850

120GB

3 ปี หรือ 75 TBW

128GB/256GB

10 ปี หรือ 150 TB TBW

512GB/1TB

10 ปี หรือ 300 TB TBW

2TB

10 ปี หรือ 450 TB TBW

4TB

10 ปี หรือ 600 TB TBW

120GB/250GB

5 ปี หรือ 75 TBW

500GB/1TB

5 ปี หรือ 150 TB TBW

2TB/4TB

5 ปี หรือ 300 TB TBW

256GB

5 ปี หรือ 300 TB TBW

512GB

5 ปี หรือ 600 TB TBW

1TB

5 ปี หรือ 1,200 TB TBW

2TB

5 ปี หรือ 2,400 TB TBW

4TB

5 ปี หรือ 4,800 TB TBW

250GB

5 ปี หรือ 150 TB TBW

500GB

5 ปี หรือ 300 TB TBW

1TB

5 ปี หรือ 600 TB TBW

2TB

5 ปี หรือ 1,200 TB TBW

4TB

5 ปี หรือ 2,400 TB TBW

1TB

3 ปี หรือ 360 TB TBW

2TB

3 ปี หรือ 720 TB TBW

4TB

3 ปี หรือ 1,440 TB TBW

1TB

3 ปี หรือ 360 TB TBW

2TB

3 ปี หรือ 720 TB TBW

4TB

3 ปี หรือ 1440 TB TBW

8TB

3 ปี หรือ 2880 TB TBW

250GB

5 ปี หรือ 150 TB TBW

ซีรีส์ 850 PRO

ซีรีส์ 850 EVO

860 PRO

ซีรีส์ 860 EVO

860 QVO

870 QVO

870 EVO

ผลิตภัณฑ์

ความจุ

นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์
(ระยะเวลาหรือ TBW)

500GB

5 ปี หรือ 300 TB TBW

1TB

5 ปี หรือ 600 TB TBW

2TB

5 ปี หรือ 1,200 TB TBW

4TB

5 ปี หรือ 2,400 TB TBW

256GB

5 ปี หรือ 200 TB TBW

512GB

5 ปี หรือ 400 TB TBW

250GB

3 ปี หรือ 100 TB TBW

500GB

3 ปี หรือ 200 TB TBW

1TB

3 ปี หรือ 400 TB TBW

512GB

5 ปี หรือ 400 TB TBW

1TB

5 ปี หรือ 800 TB TBW

2TB

5 ปี หรือ 1,200 TB TBW

250GB

5 ปี หรือ 150 TB TBW

970 EVO

500GB

5 ปี หรือ 300 TB TBW

970 EVO Plus

1TB

5 ปี หรือ 600 TB TBW

2TB

5 ปี หรือ 1,200 TB TBW

512GB

5 ปี หรือ 600 TB TBW

1TB

5 ปี หรือ 1,200 TB TBW

250GB

5 ปี หรือ 150 TB TBW

500GB

5 ปี หรือ 300 TB TBW

1TB

5 ปี หรือ 600 TB TBW

2TB

5 ปี หรือ 1,200 TB TBW

250GB

5 ปี หรือ 150 TB TBW

500GB

5 ปี หรือ 300 TB TBW

1TB

5 ปี หรือ 600 TB TBW

950 PRO

960 EVO

960 PRO

970 PRO

980 PRO

980

C. ขอบเขตของการรับประกนั แบบมีขอ้ จากดั
การรับประกนั ท่รี ะบไ์ วใ์ นที่นี้จะไม่นา์ มาใช้ หาก: (i) ไม่ไดใ์ ชผ้ ลิตภณั ฑต์ ามวธิ ีใชที้์เพิ่มเติมเขา์
มาใดๆ (ii)
ไม่ไดใ์ ชผ้ ลิตภณั ฑส์ า์ หรับการทา์ งานและสภาพแวดลอ้ มที่มุ่งหมายของผลิตภณั ฑ ์ (iii) มีความลม้
เหลวหรือความชา์ รุดบกพร่องใดๆ อนั เกิดจากการมีอยขู่ องผลิตภณั ฑ ์
มีความลม้ เหลวหรือความชา์ รุดบกพร่องใดๆ อนั เกิดจากการมีอยขู่ องผลิตภณั ฑ ์ ซอฟต์แวร์
หรือคอมโพเนนตข์ องบุคคลภายนอก ไม่วา์ จะไดรั้บอนุญาตหรือไม่ (iv)
หรือคอมโพเนนตข์ องบุคคลภายนอก ไม่วา์ จะไดรั้บอนุญาตหรือไม่ (iv) มีความลม้ เหลวหรือความชา์
รุดบกพร่องใดๆ
อนั

เป็นผลมาจากการติดต้งั

หรือการทดสอบทีไ
่ ม่เหมาะสม

การใชผ้

ดิ

การละเลย

การซ่อมแซมที่ไม่ไดรั้บอนุญาต การดดั แปลง อุบตั ิเหตุ หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ หรือ (v)
การดดั แปลง อุบตั ิเหตุ หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ หรือ (v) มีเหตุการณ์อื่นใดซึ่ง SAMSUNG เชื่อวา์
เป็นหลกั ฐานทีท
่ ่านผดิ ขอ้ ตกลงฉบบั นี้
เชื่อวา์ เป็นหลกั ฐานทีท
่ ่านผดิ ขอ้ ตกลงฉบบั นี้ ท่านรับทราบและตกลงวา์ ผลิตภณั ฑไ์ ม่ไดอ้
อกแบบมาสา์ หรับ และใชไ์ ม่ไดใ์ น รวมถึงแต่ไม่จา์ กดั เพียง ระบบการช่วยชีวติ
และใชไ์ ม่ไดใ์ น รวมถึงแต่ไม่จา์ กดั เพียง ระบบการช่วยชีวติ งานรักษาพยาบาลผปู้ ่ วยวกิ ฤต
อุปกรณ์ทางการแพทยห์ รือความปลอดภยั
อุปกรณ์ทางการแพทยห์

รือความปลอดภยั

หรือการใชง้

านอื่นใดซึ่งความลม้

เหลวอาจทา์

ให้เกิดการเสียชีวต
ิ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทางร่างกาย
หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทางร่างกาย

หรือการใชง้

านทางการทหารหรือการป้

องกนั

ใดๆ

หรือการจดั ซื้อโดยรัฐที่อาจมีการนา์ ขอ้ ตกลงหรือเงื่อนไขพิเศษมาใช้ ดงั น้นั
หรือการจดั

ซื้อโดยรัฐที่อาจมีการนา์

ขอ้

ตกลงหรือเงื่อนไขพิเศษมาใช้

ดงั

น้นั

SAMSUNG

ปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่สัมพันธ์กับ อนั เกิดจาก
และทั้งหมดที่สัมพันธ์กับ อนั เกิดจาก หรือเกี่ยวขอ้ งกบั การใชผ้ ลิตภณั ฑด์ งั กล่าว
และท่านตอ้

งเป็นผรู์บความเสี่ยงท้งั

หมดอนั

เกิดจากการใชง้

านผลิตภณั

ฑใ์

นลกั

ษณะดงั

กล่าวหรือที่คลา์ ยคลึงกนั
การรับประกนั

ของ

SAMSUNG

ไม่ครอบคลุมถึงตน้

ทุนและค่าใชจ้

่ายใดๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง/การประกอบ และการกูข้ อ้ มูลของ SSD
และการกูข้ อ้ มูลของ SSD สา์ หรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภณั ฑ ์ การรับประกนั ของ
SAMSUNG
ยงั

ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับโดยมีการบรรจุที่ไม่เหมาะสม

ถูกปรับเปลี่ยน

หรือไดรั้บความเสียหายทางกายภาพ เป็ นต้น ทั้งนี้
หรือไดรั้บความเสียหายทางกายภาพ เป็ นต้น ทั้งนี้ ผลิตภณั ฑจ์ ะไดรั้บการตรวจสอบในเวลาที่รับ
ท่านสามารถอา์ งอิงถึงรายการที่ไม่ครบถว้ นของตวั อยา์ งข้อยกเวน้ ในการรับประกนั ทางดา์ นล่าง:



ไดรั้บการบรรจุหรือขนส่งอยา์

งไม่เหมาะสม

ซึง่ รวมถึงการใชที้์บรรจุในการขนส่งอนั

ไม่มีคุณสมบตั ิเหมาะสม


ซึ่งรวมถึงการใชที้์บรรจุในการขนส่งอนั ไม่มีคุณสมบตั ิเหมาะสม



การปรับเปลี่ยน

ดดั

แปลง

หรือความเสียหายทางกายภาพของผลิตภณั

ฑใ์

ดๆ

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จา์ กดั เพียงรอยครูดลึก


ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จา์ กดั เพียงรอยครูดลึก



การปรับเปลี่ยน ดดั แปลง หรือเคลื่อนยา์ ยฉลากหรือบาร์โคด้ SAMSUNG ใดๆ บนผลิตภณั
ฑ์



กรอบภายนอก SSD ที่ถูกเปิดไว้ หรือ



เทปซีลหรือหมายเลขผลิตภณั ฑห์ ายหรือถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

D. ข้อจากัดในการรับประกันและข้อจากัดในความรับผิด
ยกเวน้ สา์ หรับการรับประกนั โดยชดั แจง้ ที่ระบุไวใ์ นที่นี้ SAMSUNG ปฏิเสธการรับประกนั ท้งั
โดยชดั แจง้ และโดยนัยอืน
่ ๆ ท้งั หมด
ปฏิเสธการรับประกนั

ท้งั

โดยชดั

แจง้

และโดยนัยอื่นๆ

ท้งั

หมด

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จา์

กดั

เพียงการรับประกนั โดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย ์
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จา์ กดั เพียงการรับประกนั โดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย ์ ความเหมาะสมสา์
หรับวตั ถุประสงคเ์ ฉพาะ การไม่ละเมิด การเจรจาทา์ ความตกลงกนั
ความเหมาะสมสา์ หรับวตั ถุประสงคเ์ ฉพาะ การไม่ละเมิด การเจรจาทา์ ความตกลงกนั และการใชง้
านเพือ
่ การคา์
การรับประกนั ท้งั โดยชดั แจง้ และโดยนยั ท้งั หมดจะถูกจา์ กดั ไวใ์ นระยะเวลาการรับประกนั แบบมีขอ้
จา์ กดั
ขอ้

ตกลงฉบบั

นี้ระบุความรับผิดท้งั

หมดของ

SAMSUNG

และการเยยี

วยาเฉพาะตวั

ของท่านในกรณีที่มีการผดิ ขอ้ ตกลงฉบบั นี้ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ SAMSUNG
และการเยยี วยาเฉพาะตวั ของท่านในกรณีที่มีการผดิ ขอ้ ตกลงฉบบั นี้ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ SAMSUNG
ผูจ้ ดั หาสินคา์ ของ SAMSUNG หรือบริษัทในเครือใดๆ
ผจู้ ดั หาสินคา์ ของ SAMSUNG หรือบริษัทในเครือใดๆ จะรับผดิ ชอบต่อความเสียหายโดยออ้ ม
ความเสียหายที่เป็นผลตามมา ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง
ความเสียหายที่เป็นผลตามมา

ความเสียหายเกีย
่ วเนื่อง

หรือความเสียหายพิเศษอืน
่ ใด

ความเสียหายทางดา์ นการเงินอื่นใด หรือขอ้ มูลหรือไฟลท์ ี่สูญหายใดๆ แมว้ ่า
ความเสียหายทางดา์ นการเงินอื่นใด หรือขอ้ มูลหรือไฟลท์ ี่สูญหายใดๆ แมว้ ่า SAMSUNG จะไดรั้บคา์
แนะนา์ ถึงความเป็นไดข้ องความเสียหายดงั กล่าว

จะไดรั้บคา์

แนะนา์

ถึงความเป็นไดข้

องความเสียหายดงั

กล่าว

และโดยไม่คา์

นึงถึงความลม้

เหลวของวตั ถุประสงคท์ ี่จา์ เป็นของการเยยี วยาที่จา์ กดั ใดๆ ไม่มีกรณีใดๆ ที่
และโดยไม่คา์ นึงถึงความลม้ เหลวของวตั ถุประสงคท์ ี่จา์ เป็นของการเยยี วยาที่จา์ กดั ใดๆ
ไม่มีกรณีใดๆ ที่ SAMSUNG
SAMSUNG จะรับผดิ เกินกวา์ จา์ นวนเงินทีท
่ ่านไดจ้ ่ายไปสา์ หรับผลิตภณั ฑข์ องท่าน
ขอ้ จา์ กดั และขอ้ ยกเวน้ เหล่านี้จะใชบ้ งั คบั ภายใตข้ อบเขตสูงสุดทีก
่ ฎหมายซึ่งใชบ้ งั คบั
อนุญาตให้กระทา์ ได้

E. กฎหมายและเขตอานาจศาล
ขอ้ ตกลงฉบบั นี้จะอยภู่ ายใตก้ ารควบคุมและตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี (ซึ่งไม่รวมขอ้
ขดั แยง้ ในหลกั การทางกฎหมายใดๆ
(ซึ่งไม่รวมขอ้ ขดั แยง้ ในหลกั การทางกฎหมายใดๆ ซึ่งอาจนา์ ไปสู่การใชก้ ฎหมายของเขตอา์
นาจศาลอื่น) ข้อโตแยง้ การโตเ์ ถียง
การโตเ์ ถียง หรือการกล่าวอา์ งท้งั หมดระหวา์ งแต่ละฝ่ายทีเ่ กิดจากหรือเกี่ยวขอ้ งกบั ขอ้ ตกลงฉบบั นี้
(รวมถึงการมีอยู่ ความสมบรู ณ์ หรือการสิน
้ สุดของขอ้ ตกลง)
ความสมบรู ณ์ หรือการสิ้นสุดของขอ้ ตกลง) จะไดรั้บการแกไ์ ขในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่จะจดั
ขึ้นในโซล เกาหลี
เกาหลี และจะดา์ เนินการในภาษาองั กฤษภายใตก้ ฎอนุญาโตตุลาการของหอการคา์ นานาชาติ คา์
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นทีส
่ ิ้นสุดและมีผลผกู มดั กบั ทุกฝ่าย
คา์ ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สน
ิ้ สุดและมีผลผกู มดั กบั ทุกฝ่าย ยกเวน้ กรณีทค
ี่ า์
พิพากษาและการดา์ เนินการทางกฎหมายทีต
่ ามมาจะบงั คบั ให้มีการเปิดเผย
ยกเวน้

กรณีที่คา์

พิพากษาและการดา์

เนินการทางกฎหมายทีต
่ ามมาจะบงั

คบั

ให้มีการเปิดเผย

ทุกเรื่องที่เกี่ยวขอ้ งกบั การอนุญาโตตุลาการ รวมถึงคา์ ชี้ขาด
ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงคา์ ชี้ขาด จะตอ้ งถูกเก็บเป็นความลบั
หากตอ้

งการทราบขอ้

มูลเพิ่มเติม

www.samsung.com/samsungssd

โปรดไปที่

www.samsung.com/ssd

และ

