to Open Source Components prohibit any of the restrictions in this EULA
with respect to such Open Source Components, such restrictions will not
apply to such Open Source Component. To the extent the terms of the
licenses applicable to Open Source Components require Sony to make an
offer to provide source code in connection with the Software, such offer
is hereby made.

USER ACCOUNT

NOTICES AND LICENCES
FOR SOFTWARE USED IN THIS TELEVISION

As part of the agreement to allow you to access, browse, or use the
Services and the Content, Third Party Providers and/or other third
parties may require that you establish a user account (”Account”) for
which you must provide them with true, accurate, current, and complete
information about yourself and maintain/promptly update such
information. You are responsible for maintaining the confidentiality of
any and all of your passwords associated with any such Account.

AVIS ET LICENCES
DES LOGICIELS UTILISES DANS CE TELEVISEUR
ПРИМЕЧАНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ДАННОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ

DATA COLLECTION
Any Services provided by Third Party Providers that you access may also
allow Third Party Providers to collect data about you and/or about the
use of that Service. Sony does not control and is not in any way liable for
such data collection and you should consult the relevant privacy policy
for each such Service before using it.

SONY’S RIGHTS TO USER’S MATERIAL
If you send any communications or materials to Sony by electronic mail
or otherwise, including any selections, comments, data, questions,
suggestions, or the like (“Materials”), all such Materials are, and will be
treated as, non-confidential and non-proprietary (except as expressly
provided for in the applicable privacy policy). Thus, to the maximum
extent as permitted under the applicable law, you give up any claim that
use of such Materials violates any of your rights including moral rights,
privacy rights, proprietary or other property rights, rights of publicity,
rights to credit for material or ideas, or any other right, including the
right to approve the way Sony uses such Materials. Any Material may be
adapted, broadcast, changed, copied, disclosed, licensed, performed,
posted, published, sold, transmitted, or used by Sony anywhere in the
world, in any medium, for the period in which the above-mentioned
rights given up by you exist and without attribution or compensation
to you. Furthermore, you hereby assign all right, title, and interest in,
and Sony is free to use, without any compensation to you, any ideas,
know-how, concepts, techniques, or other intellectual property rights
contained in the Materials, whether or not patentable, for any purpose
whatsoever, including but not limited to developing, manufacturing,
having manufactured, licensing, marketing, and selling products using
such Materials. However, you agree and understand that Sony is not
obligated to use any such ideas, know-how, concepts, or techniques or
Materials, and you have no right to compel such use.

Please read the notices and licences for the software used in this television.
They are all provided in the original language.
Veuillez lire les avis et licences des logiciels utilisés dans ce téléviseur.
Vous les trouverez tous dans leur langue d’origine.
Прочитайте примечания и лицензии для программного обеспечения, используемого в данном телевизоре.
Они представлены на языке оригинала.

TRANSMITTED MATERIAL
Internet transmissions are never completely private or secure. You
understand that any message or information you send to Sony may
be read or intercepted by others, unless there is a special notice that a
particular message (for example, credit card information) is encrypted
(sent in code). Sending a message to Sony does not cause Sony to have
any special responsibility to you.

DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT
Content owners use Microsoft PlayReadyTM content access technology
(“PlayReady”) to protect their intellectual property, including copyrighted
content. This Sony Product uses PlayReady technology to access
PlayReady-protected Content and/or WMDRM-protected Content
(“WMDRM” means Microsoft Windows Media digital rights management
technology). If this Sony Product fails to properly enforce restrictions
on Content usage, Content owners may require Microsoft Corporation
(“Microsoft”) to revoke this Sony Product’s ability to consume PlayReadyprotected Content. Revocation should not affect unprotected Content or
Content protected by other content access technologies. Content owners
may require you to upgrade PlayReady to access their Content. If you
decline an upgrade, you will not be able to access Content that requires
the upgrade.

ADVERTISEMENTS, SERVICE COMMUNICATIONS

© 2018 Sony Visual Products Inc.

END USER LICENCE AGREEMENT FOR CERTAIN
SOFTWARE AND SERVICE TO BE USED WITH
YOUR SONY PRODUCT
IMPORTANT – READ THIS AGREEMENT BEFORE USING
YOUR SONY PRODUCT. USING YOUR PRODUCT
INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
If you do not agree to the terms of this EULA, as amended from time
to time by Sony in its discretion, Sony is unwilling to license the Sony
Software (as defined below) to you, and please before using the Sony
Product promptly contact us (you can find our contact details of your
local Sony company at http://www.sony.net/SonyInfo/Support/) and
we will provide you with instructions on how to return the entire Sony
Product and included Sony Software for a refund of the purchase price of
the Sony Product. If you do not agree to the terms of this EULA or Sony’s
applicable privacy policy, as amended from time to time by Sony in its
discretion, Sony is unwilling to allow you to access the applicable Sony
Content Services and Sony Content (as defined below).
This End User Licence Agreement (“EULA”) is a legal agreement between
you and Sony Visual Products Inc. (“Sony”), the licensor of the software
(other than the software which is governed by other licences as defined
below as “Excluded Software”) included in this Sony Product and related
materials which shall be collectively referred to as the “Sony Software.”
This EULA covers the Sony Software and that of Sony’s affiliates and third
party licensors (“Third Party Licensors”) and accompanying printed or
online documentation. The Sony Software includes software in your Sony
Product, including updates or modified software, provided to you by
Sony, whether stored on media or downloaded to the Sony Product via
any method, but not Excluded Software as defined below.
This Sony Product also includes Sony Entertainment Network feature
which provides access to selected content services (“Services”) from third
party content providers including Sony entities other than Sony Visual
Products Inc. (“Third Party Providers”) as a courtesy to you. The Sony
Entertainment Network feature also provides you access to selected
Sony content services (“Sony Content Services”), which services and
related content (“Sony Content”) shall both be considered Sony Software
under this EULA. The Sony Entertainment Network feature requires an
Internet connection. Your ability to access the Services, and the quality
of the Services presented, are subject to your Internet provider’s service
and terms as well as the broadband Internet connection speed you use.
Video quality and picture size varies and is dependent upon the speed
of your broadband service from your Internet provider and delivery
by the Third Party Providers. The content, including but not limited to
data, music, sound, audio, photographs, images, graphics, likenesses,
software, text, video, messages, tags, or other materials, provided by
Third Party Providers (“Content”) and the availability of the Services are at
the sole discretion and under the control of the Third Party Providers. The
Content and Services of each Third Party Provider are provided pursuant
to the terms and conditions of that Third Party Provider. Premium
Content may require additional fees and/or registration with the Third
Party Provider through a computer. The Services and the Content may
only be used for your own personal, private viewing, and shall not be
used for non-theatrical exhibition, or any viewing or exhibition for which
(or in a venue in which) an admission, access, or viewing fee is charged,
or for any public exhibition or viewing. The Services and/or Content may
be changed at any time and may be unavailable from time to time.
You understand, acknowledge and agree that access to certain Sony
Product features, including but not limited to your ability to access the
Sony Content & Services, requires an Internet connection for which you
are solely responsible. You are solely responsible for payment of any
third party fees associated with your Internet connection, including but
not limited to Internet service provider or airtime charges. The quality
of the Sony Content & Services presented is subject to your Internet
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provider’s service and terms, and is also dependent upon the speed of
your Internet service. Operation of the Sony Product and Sony Software,
and access to the Sony Content & Services, may be limited or restricted
depending on the capabilities, bandwidth or technical limitations of
your Internet connection and service. You understand, acknowledge
and agree that Internet connectivity is provided by third parties over
which Sony has no control. The provision, quality, availability and
security of such Internet connectivity, software and services are the sole
responsibility of such third parties.
THE SONY SOFTWARE AND THE SERVICES MAY ALLOW SONY, THE THIRD
PARTY PROVIDERS, AND/OR OTHER THIRD PARTIES TO COLLECT DATA
FROM, CONTROL, AND/OR MONITOR THE SONY PRODUCT AND OTHER
DEVICES RUNNING OR INTERACTING WITH THE SONY SOFTWARE.

SOFTWARE LICENCE
You cannot use the Sony Software except as specified herein. The Sony
Software is licensed, not sold. Sony and its Third Party Licensors grant
you a limited licence to use the Sony Software only on the Sony Product.
The Sony Software may create data files automatically for use with the
Sony Software, and you agree that any such data files are deemed to be
a part of the Sony Software. The Sony Software is licensed as a single
product, and you may not separate its component parts for use on more
than one device unless expressly authorized by Sony. You may not use
the Sony Software separately from the Sony Product. Except as such
prohibition is restricted by the applicable law, you agree to be prohibited
from modifying, reverse engineering, decompiling or disassembling the
Sony Software in whole or in part for any purpose other than allowed
under this EULA. In addition, you may not rent, lease, sublicense, or sell
the Sony Software, but you may transfer all of your rights under this
EULA only as part of a sale or transfer of the Sony Product provided you
retain no copies, transfer all of the Sony Software (including all copies,
component parts, any media, printed materials, all versions and any
upgrades of the Sony Software, and this EULA), and the recipient agrees
to the terms of this EULA. Sony and its Third Party Licensors retain all
rights that this EULA does not expressly grant to you. You shall not (a)
bypass, modify, defeat, or circumvent any of the functions or protections
of the Sony Software or any mechanisms operatively linked to the Sony
Software; or (b) remove, alter, cover, or deface any trademarks or notices
on the Sony Software. You understand, acknowledge, and agree that
the software, network services, or other products other than the Sony
Software upon which the Sony Software’s performance may depend
might be interrupted or discontinued at the discretion of the suppliers
(software suppliers, service providers, Third Party Providers, etc.) or Sony.

EXCLUDED SOFTWARE
Notwithstanding the foregoing limited license grant, you acknowledge
that the Sony Product includes software subject to other terms and
conditions governing the use of such software other than this EULA
(“Excluded Software”). Certain Excluded Software may be covered by
open source software licenses (“Open Source Components”), which
means any software licenses approved as open source licenses by the
Open Source Initiative or any substantially similar licenses, including
but not limited to any license that, as a condition of distribution of the
software licensed under such license, requires that the distributor make
the software available in source code format. Terms and conditions
applicable to Open Source Components are provided to you together
with this EULA and/or stored in your Device which may include but are
not limited to the “Help” or “About” menus. Please visit
http://oss.sony.net/Products/Linux for a list of applicable Excluded
Software included in this Sony Product from time to time, and the
applicable terms and conditions governing its use. Such terms and
conditions may be changed by the applicable third party at any time
without liability to you. To the extent required by the licenses covering
Open Source Components, the terms of such licenses will apply in lieu of
the terms of this EULA. To the extent the terms of the licenses applicable

Inclusion of the Service of a Third Party Provider does not mean that
Sony approves of, or endorses, or recommends that Third Party Provider
or its Content. You understand and agree that the Services and/or
Content may include advertisements (“Advertisements”), and that these
Advertisements are necessary in order for the Services to be provided.
If you use the Sony Entertainment Network service, the SEN and/
or PSN Terms of Use/Service and the SEN and/or PSN Privacy Policy
for your country will apply and you will be required to agree to them.
You understand and agree that use of that service (and other services
available through it) as well as other services than those provided by
Sony Entertainment Network may result in you receiving or being shown
recommendations and/or advertisements, service announcements,
administrative messages, news updates and the like which Sony is not
responsible nor liable for. SONY, ITS AFFILIATES, AND ITS THIRD PARTY
PROVIDERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE
ACCURACY, LEGALITY, RELIABILITY, OR VALIDITY OF ANY ADVERTISEMENT,
SERVICE COMMUNICATIONS, OR CONTENT, AS WELL AS ANY LIABILITY
ARISING UNDER ANY THEORY OF LAW FOR THE ADVERTISEMENTS,
SERVICE COMMUNICATIONS, AND CONTENT.
*SOME JURISDICTIONS SUCH AS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND DO
NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE
EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

OBJECTIONABLE CONTENT AND RULES FOR MINORS
Certain Content may not be suitable for minors or other users. Such
Content may or may not be rated or identified as having explicit
language, or otherwise being for a mature audience. Therefore, you
acknowledge that you are using the Services at your own risk and that
Sony has no liability to you for the Content, including any Content that
may be offensive. You are responsible for supervising the use of the
Sony Product, the Sony Software, Excluded Software, the Services, and
the Content by any minor. If you have no legal competence to execute
any agreement with any third party without consent of your parent(s), a
guardian or other individuals who have a right to give the consent to you
under the applicable law. You should obtain consent before you:
(i) e-mail Sony via the Service; (ii) send in any information; (iii) enter any
contest or game that requires information about you or offers a prize; (iv)
join any club or group; (v) post any information on any bulletin board or
enter any chatroom; or (vi) buy anything online.

EXCLUSION OF WARRANTY

OTHERWISE. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY
SONY, ITS AFFILIATES, OR A SONY AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL
CREATE A WARRANTY OR CONDITION, OR IN ANY WAY CHANGE THIS
EXCLUSION OF WARRANTY AND CONDITION.
SHOULD THE SONY SOFTWARE, MEDIA ON WHICH THE SONY SOFTWARE
IS FURNISHED, DOCUMENTATION, THE SERVICES, OR THE CONTENT
PROVE DEFECTIVE, YOU (AND NOT SONY OR A SONY AUTHORIZED
REPRESENTATIVE) ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR, OR CORRECTION.
*SOME JURISDICTIONS SUCH AS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND DO
NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE
EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY
IN NO EVENT WILL SONY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY
NEGLIGENCE ISSUES RELATED TO THIRD PARTY LICENSORS OR THIRD
PARTY PROVIDERS), ITS AFFILIATES, ITS THIRD PARTY LICENSORS OR ITS
THIRD PARTY PROVIDERS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, INDIRECT,
INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
OF ANY KIND, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO COMPENSATION,
REIMBURSEMENT OR DAMAGES IN CONNECTION WITH, ARISING OUT OF
OR RELATING TO THIS EULA, ON ACCOUNT OF THE LOSS OF USE OF THE
SONY PRODUCT, DOCUMENTATION, THE SERVICES, THE CONTENT, DOWN
TIME AND YOUR TIME, LOSS OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS,
LOSS OF DATA, INFORMATION OF ANY KIND, BUSINESS PROFITS, OR
OTHER COMMERCIAL LOSS, OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER,
EVEN IF SONY, ITS AFFILIATES, ITS THIRD PARTY LICENSORS, OR ITS
THIRD PARTY PROVIDERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES. THE SONY SOFTWARE AND ACCOMPANYING
DOCUMENTATION, THE SERVICES, AND THE CONTENT ARE FURNISHED TO
YOU FOR USE AT YOUR OWN RISK. SONY, ITS AFFILIATES, ITS THIRD PARTY
LICENSORS, AND ITS THIRD PARTY PROVIDERS WILL NOT BE LIABLE FOR
DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR
CONDITION, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR
ANY OTHER LEGAL THEORY RELATED TO THE SONY SOFTWARE, THE
SERVICES, THE CONTENT, OR THIS EULA.
*SOME JURISDICTION SUCH AS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND DO
NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, EXCLUSION OR LIMITATION OF IMPLIED
WARRANTIES OR CONDITIONS, OR ALLOW LIMITATIONS ON THE
DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION, SO THE ABOVE
LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITED WARRANTY ON MEDIA
In situations where the Sony Software or any part thereof is furnished on
media, Sony warrants that for a period of ninety (90) days from the date
of original purchase by you, the media on which the Sony Software is
furnished to you will be free from defects in materials and workmanship
under normal use. This limited warranty extends only to you as the
original licensee. Sony’s entire liability and your exclusive remedy will
be replacement of the media not meeting Sony’s limited warranty. ANY
IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS ON THE MEDIA, INCLUDING THE
IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, TITLE,
NON-INFRINGEMENT, AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
ARE LIMITED IN DURATION TO NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF
ORIGINAL PURCHASE BY YOU.
SOME JURISDICTIONS SUCH AS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF AN IMPLIED
WARRANTY OR CONDITION, SO THESE LIMITATIONS MAY NOT
APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL
RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY
FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. PLEASE REFER BELOW FOR
ADVICE ON CONSUMER GUARANTEES IN AUSTRALIA UNDER THE
COMPETITION AND CONSUMER ACT 2010 (APPLICABLE TO USERS
RESIDENT IN AUSTRALIA) AND ADVICE ON CONSUMER GUARANTEES
IN NEW ZEALAND UNDER THE CONSUMER GUARANTEES ACT 1993
(APPLICABLE TO USERS RESIDENT IN NEW ZEALAND)

AUSTRALIA
Under the Competition and Consumer Act 2010 a supplier of goods and/
or services is required to provide guarantees to consumers that:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

the supplier has a right to sell the goods;
the consumer has the right to undisturbed possession of goods;
goods are free from undisclosed securities, charges or
encumbrances;
goods are of an acceptable quality meaning fit for purpose,
acceptable in appearance and finish, free from defects, safe; and
durable;
goods are reasonably fit for a disclosed purpose;
supplied goods correspond with their description;
the manufacturer of goods will ensure that repairs and spare parts
are reasonably available, and will comply with express warranties;
services will be rendered with due care and skill;
services and related products will be reasonably fit for their identified
purpose; and
services will be supplied within a reasonable time.

If the breach can be remedied and is not a major failure, then the
consumer is entitled to remedy in the form of a repair, replacement or
refund. Failure to remedy the breach further entitles the consumer to:
•
•
•

pursue the supplier for recovery of reasonable costs incurred from
the failure;
reject the goods; or
terminate the contract of supply.

Please note, the exclusion of warranties and limitations on warranty do
not apply to users resident in Australia.

NEW ZEALAND
The Consumer Guarantees Act 1993 provides that goods and services
must meet certain guarantees. In most cases, the manufacturer or the
trader is bound by these guarantees.
The operation of the Consumer Guarantees Act 1993 is similar in
nature to the operation of consumer guarantees in the Competition
and Consumer Act 2010. The remedies available under both pieces of
legislation are similar.
Please note, exclusion of warranties and limitations on warranty do not
apply to users resident in New Zealand.

CLAIM PROCEDURE FOR WARRANTY ON MEDIA
(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND)

YOU UNDERSTAND, ACKNOWLEDGE, AND AGREE THAT THE CONTENT
AND SERVICES ARE PROVIDED BY THIRD PARTY PROVIDERS AND/OR
SOFTWARE IS PROVIDED BY THIRD PARTIES OVER WHICH SONY HAS
NO CONTROL. THE SELECTION, PROVISION, QUALITY, PICTURE SIZE,
AND AVAILABILITY OF SUCH CONTENT AND/OR SOFTWARE ARE THE
SOLE RESPONSIBILITY OF SUCH THIRD PARTY PROVIDER OR OTHER
THIRD PARTY. YOU AGREE TO COMPLY WITH ANY AND ALL TERMS AND
CONDITIONS THAT THE THIRD PARTY PROVIDERS MAY SET FOR ITS
SERVICE, CONTENT AND/OR SOFTWARE. YOU FURTHER UNDERSTAND,
ACKNOWLEDGE, AND AGREE THAT ACCESS, BROWSING, AND USAGE
OF THE SERVICES REQUIRES INTERNET SERVICE PROVIDED BY YOU,
AND FOR WHICH YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE PAYMENT OF ANY THIRD PARTY FEES (SUCH AS
INTERNET SERVICE PROVIDER OR AIRTIME CHARGES) FOR SUCH ACCESS
AND FOR DISPLAY OR DELIVERY OF ADVERTISEMENTS INCLUDED
WITH THE SERVICES. OPERATION OF THE SONY ENTERTAINMENT
NETWORK FEATURE AND THE SERVICE MAY BE LIMITED OR RESTRICTED
DEPENDING ON THE CAPABILITIES, BANDWIDTH OR TECHNICAL
LIMITATIONS OF YOUR INTERNET SERVICE. SONY, ITS AFFILIATES, AND
ITS THIRD PARTY PROVIDERS SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY FOR THE
TIMELINESS, DELETION, MIS-DELIVERY, OR FAILURE TO STORE ANY USER
COMMUNICATIONS OR PERSONALIZED SETTINGS.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the
Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund
for a major failure and for compensation for any other reasonably
foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods
repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

THE SONY SOFTWARE AND ACCOMPANYING DOCUMENTATION, THE
SERVICES, AND THE CONTENT ARE FURNISHED TO YOU “AS IS” AND
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS STATUTORY OR OTHERWISE, OF
ANY KIND SONY, ITS AFFILIATES, ITS THIRD PARTY LICENSORS, AND ITS
THIRD PARTY PROVIDERS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND
CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, TITLE, MERCHANTABILITY,
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SONY, ITS AFFILIATES,
ITS THIRD PARTY LICENSORS, AND ITS THIRD PARTY PROVIDERS DO
NOT WARRANT THAT THE SONY SOFTWARE OR ACCOMPANYING
DOCUMENTATION, THE SERVICES, OR THE CONTENT WILL MEET YOUR
REQUIREMENTS OR THAT THE OPERATION OF THE SONY SOFTWARE,
THE SERVICES, OR THE CONTENT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR
FREE. FURTHERMORE, SONY, ITS AFFILIATES, ITS THIRD PARTY LICENSORS,
AND ITS THIRD PARTY PROVIDERS DO NOT WARRANT OR MAKE ANY
REPRESENTATIONS OR CONDITIONS REGARDING THE USE OR THE
RESULTS OF THE USE OF THE SONY SOFTWARE, THE SERVICES OR THE
CONTENT IN TERMS OF ITS CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY OR

You will be responsible for the costs of return of the product. The
company providing the warranty will contact you to confirm receipt of
the product and expected delivery times of the replacement product.

PROCEDURE FOR CLAIMING WARRANTY (AUSTRALIA
AND NEW ZEALAND)
Please note that the Limited Warranty on Media is provided in addition
to other rights and remedies you have under consumer laws in Australia
and New Zealand.
Please return the Sony software in its original packaging if possible and
provide (1) your name, (2) address, (3) contact number (4) email address
and (5) date of purchase supported by a copy of the purchasing receipt.
Please return the Sony Software to the company providing the warranty.
For Australian residents please return to Sony Australia Limited, contact
address Level 3, 165 Walker Street, North Sydney, NSW 2060. For New
Zealand residents please return to Sony New Zealand Limited, contact
address Level 1, 100 Ponsonby Road, Ponsonby, Auckland 1011. Please
also see warranty card for details.

For any queries please email:
AU: https://www.sony.com.au/section/contactus
NZ: https://www.sony.co.nz/section/contactus
Phone Numbers for Customer Call Centre:
AU: 1 300 13 7669
NZ: 0800 7669 69

FEES
Sony and its Third Party Providers reserve the right at any time to charge
fees for access to new Content or new Services or to portions of the
existing Content or Services, or the Services as a whole. In addition, Third
Party Providers may charge fees for access to their Content. In no event
will you be charged for access to any portion or all of the Content and/or
the Services unless Sony and/or a Third Party Provider obtain your prior
agreement to pay such charges. If you do not consent to such charges,
however, you may not have access to paid Content or Services for which
such charges apply.

INTELLECTUAL PROPERTY / NOTICE FOR CLAIMS OF
INTELLECTUAL PROPERTY VIOLATIONS AND AGENT
FOR NOTICE
Sony respects the intellectual property rights of others, and we ask you
to do the same. It is Sony’s policy, at its discretion as appropriate, (a) to
terminate and/or disable the Content of Third Party Providers or users
of the Services who may infringe or repeatedly infringe the copyrights
or other intellectual property rights of Sony, its Third Party Providers
or others; and/or (b) to forward reports of intellectual property rights
violations to Third Party Providers and others for review and action per
the terms of such Third Party Provider’s procedures for protection of
intellectual property rights. The Sony Software and Content are protected
by copyright laws and international copyright treaties, as well as other
intellectual property laws and treaties. There may be proprietary logos,
service marks, trademarks, likenesses, and trade names found in the
Sony Software, the Content, or on the Services. By making the Sony
Software and Content available on the Services, Sony and the Third Party
Providers are not granting you any licence to utilize those proprietary
logos, service marks, trademarks, likenesses, or trade names. Any
unauthorized use of the Sony Software, the Services, or the Content may
violate copyright laws, trademark laws, the laws of privacy and publicity,
and civil and criminal statutes. All right, title, and interest in and to the
Sony Software and the Content, and any and all copies or portions
thereof, are owned by Sony, its licensors, Third Party Licensors, suppliers
and/or Third Party Providers. All rights not specifically granted under this
EULA are reserved by Sony, its licensors, Third Party Licensors, suppliers
and/or Third Party Providers.
You are responsible for all your activities hereunder, including all legal
liability incurred from access, browsing, or use of the Services by you
or by others who use the Services via your Sony Product or Account (as
defined in the User Account section). You may use the Sony Software,
the Services, and the Content for lawful purposes only. You may not
distribute, exchange, modify, sell, or transmit anything you may copy
from the Sony Software, the Services, or the Content, including but not
limited to any data, text, software, likenesses, photographs, images,
graphics, audio, music, sound, video, messages, and tags, for any
business, commercial, or public purpose. As long as you comply with
the terms of this EULA, Sony grants you a nonexclusive, nontransferable,
limited right to use the Sony Entertainment Network feature to access
the Services and the Content as set forth in this EULA. You further agree
not to interrupt/disrupt or attempt to interrupt/disrupt the operation of
the Sony Software, the Service or the Content in any way.
If you believe your work has been copied in a way that constitutes
copyright infringement, or that your intellectual property rights have
otherwise been violated, please first contact the Third Party Provider
for the particular Service. If you are unable to contact such Third Party
Provider, or the content at issue is Sony’s, you may contact Sony (the
contact point of which is described in the documents accompanying
with Sony Product) with the following information in a written notice:
(a) an electronic or physical signature of the person authorized to act
on behalf of the copyright or other intellectual property interest; (b) a
description of the copyrighted work or other intellectual property that
you claim has been infringed; (c) a description of the particular Service
and where the material that you claim is infringing is located on such
Service, with enough detail that we may find the material; (d) your
address, telephone number, and e-mail address; (e) a statement by you
that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized
by the copyright or intellectual property owner, its agent, or the law; and
(f) a statement by you, made under penalty of perjury, that the above
information in your notice is accurate and that you are the copyright
or intellectual property owner or authorized to act on the copyright or
intellectual property owner’s behalf.

INDEMNIFICATION
To the maximum extent as permitted under the applicable law, you
agree to indemnify, defend, and hold harmless Sony and all of its
agents, directors, officers, employees, information providers, licensors
and licensees, affiliates, content providers, and direct and indirect
parent(s) (collectively, “Indemnified Parties”) from and against any and
all liability and costs (including, without limitation, attorneys’ fees and
costs) incurred by the Indemnified Parties in connection with any claim
arising out of (i) any breach or alleged breach by you of this EULA in
any manner, (ii) any information you submit to Sony hereunder, (iii) any
breach or alleged breach by you of a third party’s rights, (iv) any damage
caused by or alleged to have been caused by you to the Sony Software,
the Services, or the Content. To the maximum extent as permitted under
the applicable law, counsel you select for defense or settlement of a
claim must be consented to by Sony and/or Indemnified Party(s) prior to
counsel being engaged to represent you and Sony and/or Indemnified
Party(s). You and your counsel will cooperate as fully as reasonably
required by the Indemnified Party(s) in defense or settlement of any
claim. Sony and/or Indemnified Party(s) reserve the right, at its own
expense, to assume the exclusive defense or settlement, and control of
any matter otherwise subject to indemnification by you. You shall not in
any event consent to any judgment, settlement, attachment, or lien, or
any other act adverse to the interest of Sony or any Indemnified Party
without the prior written consent of Sony and/or Indemnified Party(s).

AUTOMATIC UPDATE FEATURE / MODIFICATION OF
EULA AS TO SERVICES
From time to time, Sony or third parties may automatically update or
otherwise modify the Sony Software, for example, but not limited to, for
purposes of error correction, improvement of features, and enhancement
of security features. Such updates or modifications may change or delete
the nature of features or other aspects of the Sony Software, including
features you may rely upon. You hereby agree that such activities may
occur at Sony’s sole discretion and by using the Services you agree
that you have read the privacy policies applicable to such Services and
consent to such activities. You hereby also agree that the use of the Sony
Software is conditional upon your complete installation or acceptance of
such update or modifications as released by Sony and that Sony reserves
the right to revoke its consent to your use of the Sony Software should
you not apply such update or modifications to the Sony Software. Sony
may add to, change, or remove any part, term, or condition of the EULA
as it applies to the Sony Software, the Services, and/or the Content
at any time without prior notice to you. Any such additions, changes,
or removals or any terms posted in the Sony Entertainment Network
feature shall apply as soon as they are posted. By continuing to use Sony
Software or access the Services, the Sony Content Services, the Content,
and/or the Sony Content after so posted, you are indicating your
acceptance thereto. SONY MAY ADD, CHANGE, DISCONTINUE, REMOVE,
OR SUSPEND ANY OF THE SERVICES OR THE SONY CONTENT SERVICES,
TEMPORARILY OR PERMANENTLY, AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE AND
WITHOUT LIABILITY. WITHOUT PREJUDICE TO ANY OTHER RIGHTS, SONY
MAY SUSPEND OR TERMINATE THIS EULA AS TO THE SERVICES, THE
SONY CONTENT SERVICES, THE CONTENT, AND/OR THE SONY CONTENT
IMMEDIATELY UPON NOTICE IF YOU FAIL TO COMPLY WITH THE TERMS
AND CONDITIONS OF THIS EULA.
Sony may take any legal and technical remedies to prevent violation of
and/or to enforce this EULA, including, without limitation, immediate
termination of your access to the Services, if Sony believes in its
discretion that you are violating this EULA.

HIGH RISK ACTIVITIES
The Sony Software is not fault-tolerant and is not designed,
manufactured or intended for use or resale as on-line control equipment
in hazardous environments requiring fail-safe performance, such as in
the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication
systems, air traffic control, direct life support machines, or weapons
systems, in which the failure of the Sony Software could lead to death,
personal injury, or severe physical or environmental damage (“High
Risk Activities”). SONY, EACH OF THE THIRD PARTY LICENSORS, AND
EACH OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES SPECIFICALLY DISCLAIM ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF FITNESS FOR
HIGH RISK ACTIVITIES (FOR USERS RESIDENT IN AUSTRALIA PLEASE
REFER TO SECTIONS OF THIS BOOKLET TITLED “LIMITED WARRANTY ON
MEDIA”, “AUSTRALIA”, “CLAIM PROCEDURE FOR WARRANTY ON MEDIA
(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND)” AND “PROCEDURE FOR CLAIMING
WARRANTY (AUSTRALIA AND NEW ZEALAND)” AND FOR USERS RESIDENT
IN NEW ZEALAND PLEASE REFER TO SECTIONS OF THIS BOOKLET TITLED
“LIMITED WARRANTY ON MEDIA”, “NEW ZEALAND”, “CLAIM PROCEDURE

FOR WARRANTY ON MEDIA (AUSTRALIA AND NEW ZEALAND)”, AND
“PROCEDURE FOR CLAIMING WARRANTY (AUSTRALIA AND NEW
ZEALAND)”.

RESTRICTIONS ON EXPORT OF ENCRYPTION
TECHNOLOGY
The Sony Software and the Content may contain encryption technology.
You acknowledge that any export of Sony Software or the Content
containing encryption technology from your residence or subsequent
re-export of such software by a person located outside of your residence
might require a licence or other authorization from any governmental
authority. By accepting this licence agreement, you agree to abide by
all applicable export laws and regulations in the purchase and use of
the Sony product being acquired, including but not limited to those
regulations relating to the export control of cryptographic items and not
to transfer, or authorize the transfer, of the Sony Software or the Content
to a prohibited country or otherwise in violation of any such restrictions
or regulations.

JURY TRIAL WAIVER
EVEN IF TRIAL BY JURY MAY BE ADOPTED UNDER THE APPLICABLE LAW,
THE PARTIES HERETO WAIVE TRIAL BY JURY WITH RESPECT TO ANY
MATTERS ARISING UNDER OR RELATING TO THIS EULA TO THE MAXIMUM
EXTENT AS PERMITTED UNDER THE APPLICABLE LAW. Any cause of action
you may have with respect to the Services must be commenced within
one (1) year after the claim or cause of action arises to the maximum
extent as permitted under the applicable law. Some jurisdictions do not
allow limitations on the time for commencement of actions (or prescribe
a longer period), so this limitation may not apply to you.

ENTIRE AGREEMENT, NOTICE, WAIVER, SEVERABILITY
AND JURISDICTION
This EULA, the limited warranty accompanying the Sony Product, Sony’s
then-current privacy policy, and any additional terms and conditions
posted on the Services, together constitute the entire agreement
between you and Sony with respect to the Sony Product, the Sony
Software, the Services, and the Content. Any notice by Sony hereunder
may be made by letter, e-mail, or posting on the Services. The failure of
Sony to exercise or enforce any right or provision of this EULA shall not
constitute a waiver of such right or provision. If any part of this EULA is
held invalid, illegal, or unenforceable, that provision shall be enforced
to the maximum extent permissible so as to maintain the intent of this
EULA, and the other parts will remain in full force and effect. To the
extent permissible by law, this agreement shall be governed by and
construed in accordance with the laws of Japan.

THIRD PARTY BENEFICIARIES
Each Third Party Licensor and each Third Party Provider is an express
intended third-party beneficiary of, and shall have the right to enforce,
each provision of this EULA with respect to the software, service, and
content, as applicable, of such party.

TERM
This EULA is effective until terminated. Sony may terminate this EULA
immediately if you fail to comply with its terms by giving you notice.
In such event, you must destroy the Sony Software and accompanying
documentation, and all copies you have made of them. In addition, upon
termination you will have no recourse against Sony, its affiliates, its Third
Party Licensors, or its Third Party Providers for your inability to use the
Sony Software or the accompanying documentation, the Services, or the
Content.

DE-REGISTRATION OF YOUR DEVICE
Should you return your Sony Product to its place of purchase, transfer
your Sony Product in accordance with this EULA, or if this EULA is
terminated, you agree to: (i) de-register the Sony Product by deleting
any and all accounts you may have established on or have accessed
through the Sony Product; and (ii) reset the Sony Product to its original
factory settings. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR MAINTAINING THE
CONFIDENTIALITY OF ANY ACCOUNTS YOU HAVE WITH THIRD PARTIES
AND ANY USERNAMES AND PASSWORDS ASSOCIATED WITH YOUR USE
OF THE SONY PRODUCT.

ภาษาไทย
ข้อตกลงสิทธิบัตรสําหรับผู้ใช้ สําหรับซอฟท์แวร์และการบริการที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
ของ Sony ของท่าน
สําคัญ- อ่านข้อตกลงนี้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ SONY ของท่าน การใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านนั้น
ถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงนี้
หากทานไมยอมรับตามขอตกลงของ EULA นี้ซี่งมีการปรับแกไขตามดุลยพินิจของ Sony อยูเปนระยะ Sony จะไมอนุญาต
ใหทานใชงานซอฟทแวร Sony (ตามที่ระบุไวดานลาง) และกอนที่จะใชผลิตภัณฑ Sony ทานควรติดตอเรา (ทานสามารถ
ดูรายละเอียดการติดตอบริษัท Sony ในพื้นที่ของทานไดจาก http://www.sony.net/SonyInfo/Support/) และเราจะให
คําแนะนําสําหรับวิธีการสงคืนผลิตภัณฑ Sony และซอฟทแวรของ Sony ทั้งหมดทันทีเพื่อขอรับเงินคืนตามจํานวนเงิน
ที่ซื้อผลิตภัณฑ Sony หากทานไมยอมรับตามขอตกลงของ EULA หรือตามนโยบายสวนบุคลลที่ปรับใชของ Sony ซึ่ง
มีการปรับแกไขตามดุลยพินิจของ Sony อยูเปนระยะ Sony จะไมอนุญาตใหทานเขาถึงบริการและเนื้อหา Sony (ตามที่
ระบุไวดานลาง)
ขอตกลงสิทธิบัตรสําหรับผูใช (“EULA”) ฉบับนี้ เปนขอตกลงทางกฎหมายระหวาง Sony Visual Products Inc. (“Sony”) ผู
อนุญาตของซอฟทแวร (นอกเหนือจากซอฟทแวรที่ดูแลโดยสิทธิบัตรอื่น ตามที่ระบุไวดานลางในสวน “ซอฟทแวรอื่นๆ”) ที่
รวมไวกับผลิตภัณฑ Sony และวัสดุที่เกี่ยวของซึ่งจะเรียกโดยรวมวา “ซอฟทแวรของ Sony” EULA นี้ครอบคลุมซอฟทแวร
ของ Sony และของบริษัทในเครือและผูอนุญาตที่เปนบุคคลที่สามของ Sony (“ผูอนุญาตที่เปนบุคคลที่สาม”) รวมถึงเอกสาร
ประกอบฉบับตีพิมพหรือฉบับออนไลนที่ใหมาพรอมกัน ซอฟทแวรของ Sony ประกอบดวยซอฟทแวรที่อยูในผลิตภัณฑ
ของ Sony รวมถึงการอัพเดทและ ปรับปรุงซอฟทแวรซึ่งทานไดรับจาก Sony ทั้งที่จัดเก็บอยูในสื่อหรือที่ดาวนโหลดไปยัง
ผลิตภัณฑ Sony ดวยวิธีการใดๆก็ตาม ยกเวนซอฟทแวรอื่นๆ ที่ไดระบุไวดานลางนี้
นั้นรวมถึง ฟงกชัน Sony Entertainment Network ซึ่งทําใหทานสามารถเขาถึงบริการ ดานเนื้อหาที่เลือก (“Service”) จาก
ผูใหบริการเนื้อหาที่เปนบุคคลที่สามรวมถึงหนวยงานของ Sony ที่นอกเหนือจากบริษัท Sony Visual Products Inc. (ผูให
บริการที่เปนบุคคลที่สาม) ฟงกชัน Sony Entertainment Network ยังชวยใหทานเขาถึงบริการดานเนื้อหาของ Sony ที่เลือก
(Sony Content Services) ซึ่งบริการและเนื้อหาที่เกี่ยวของ (“Sony Content”) ถือเปนซอฟทแวรของ Sony ภายใต EULA
นี้ ฟงกชัน Sony Entertainment Network ตองการการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ความสามารถในการเขาถึงการใหบริการของ
ทานและคุณภาพของการใหบริการที่นําเสนอนั้น ขึ้นอยูกับการบริการของผูใหบริการ อินเทอรเน็ตของทาน รวมถึงเงื่อนไข
ตาง ๆ และความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ทานใช คุณภาพและขนาดของภาพจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ความเร็วของการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ไดรับจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตของทาน รวมถึงการจัดสงของผูให
บริการที่เปนบุคคลที่สาม เนื้อหาที่รวมถึงแตไมจํากัดอยูเพียงขอมูล, เพลง, เสียง, ภาพถาย, รูปภาพ, กราฟก, ภาพเหมือน
จริง, ซอฟทแวร, ตัวอักษร, วิดีโอ, ขอความ, แท็ก หรือวัตถุอื่นๆ ที่ไดรับจากผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สาม (“Content”) และ
การหยิบมาใชไดของบริการนั้น อยูที่ดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวและอยูภายใต การควบคุมของผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สาม
เนื้อหาและบริการของผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามแตละรายนั้นขึ้นอยูกับขอกําหนดและเงื่อนไขของผูใหบริการที่เปนบุคคล
ที่สามนั้นๆ การเขาถึงเนื้อหาพิเศษนั้นอาจตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มเติม และ/หรือ ลงทะเบียนกับผูใหบริการที่เปนบุคคลที่
สามผานทางคอมพิวเตอร บริการและเนื้อหานั้นอาจใชไดเพียงสวนบุคคล หรือดูสวนตัวเทานั้น และไมอาจนําไปใชเพื่อการ
แสดงหรือการชมที่มีการเก็บคาธรรมเนียมสําหรับสมาชิก, การเขาถึง หรือการชม หรือสําหรับการแสดงหรือการชมตอสา
ธารณะใดๆ ก็ตาม การบริการและ/หรือเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงไดทุกเวลาและอาจไมสามารถใชไดบางชวงเวลา
ทานไดทําความเขาใจ รับทราบ และยอมรับวาการเขาถึงการใชงานผลิตภัณฑ Sony ที่รวมถึงแตไมจํากัดเพียงสิทธิ์ในการ
เขาถึงบริการและเนื้อหาของ Sony ของทาน ตองผานการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตและนับเปนความรับผิดชอบของทานแต
เพียงผูเดียว ทานตองเปนผูรับผิดชอบตอคาธรรมเนียมของบุคคลที่สามที่เกี่ยวกับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของทาน ซึ่งรวม
ถึงและไมจํากัดเพียงผูใหบริการอินเทอรเน็ตหรือคาใชจายขณะใช คุณภาพของบริการและเนื้อหาของ Sony ที่สามารถใชได
นั้นเปนไปตามบริการและขอตกลงของผูใหบริการอินเทอรเน็ตของทาน และขึ้นอยูกับความเร็วของบริการทางอินเทอรเน็ต
ของทาน การใชงานผลิตภัณฑ Sony และซอฟทแวรของ Sony รวมถึงการเขาถึงบริการและเนื้อหาของ Sony อาจถูกจํากัด
หรือยับยั้งไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ แบนดวิดท หรือขอกําจัดของเทคโนโลยีของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและบริการ
ทานไดเขาใจ รับทราบ และยอมรับวาสภาวะการเชื่อมตออินเทอรเน็ตดําเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งไมไดควบคุมโดย Sony
การใหบริการ คุณภาพ การใชงาน และความปลอดภัยของสภาวะการเชื่อมตอของอินเทอรเน็ต ซอฟทแวร และบริการดัง
กลาวนั้นนับเปนความรับผิดชอบของบุคคลที่สามที่ใหบริการแตเพียงผูเดียว
ซอฟทแวรและบริการของ Sony อาจยินยอมให Sony, ผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สาม และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เก็บขอมูล
จาก CONTROL และ/หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ Sony และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชงานรวมกับหรือเกี่ยวของกับซอฟทแวร Sony

สัญญาอนุญาตการใช้ซอฟท์แวร์
ทานไมสามารถใชซอฟทแวรของ Sony ยกเวนในกรณีที่ระบุไวดังตอไปนี้ ซอฟทแวรของ Sony เปนซอฟทแวรที่อนุญาต
ใหใชงานไดมิใชเพื่อขาย Sony และผูอนุญาตที่เปนบุคคลที่สาม อนุญาตใหทาน ใชซอฟทแวรของ Sony กับผลิตภัณฑ
Sony เทานั้น ซอฟทแวรของ Sony อาจสรางไฟลขอมูลขึ้นมาโดยอัตโนมัติสําหรับใชกับซอฟทแวรของ Sony และทาน
ยินยอมวาไฟลขอมูลเหลานี้ถือวาเปน สวนหนึ่งของซอฟทแวรของ Sony ซอฟทแวรของ Sony ไดรับอนุญาตเปนผลิตภัณฑ
เดี่ยว และทานไมไดรับ
อนุญาตใหแยกสวนประกอบตางๆ ออกเพื่อใชอุปกรณที่มากกวาหนึ่งชิ้นนอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
Sony ทานไมไดรับอนุญาตใหใชซอฟทแวรของ Sony แยกจากผลิตภัณฑ Sony เนื่องดวยขอหามดังกลาวนี้เปนขอจํากัด
ทางกฎหมาย ทานตกลงที่จะไมทําการดัดแปลง, ยอนกระบวนการผลิต, ถอด หรือแยกซอฟทแวรของ Sony ทั้งหมดหรือ
บางสวน เพื่อจุดประสงคใดก็ตาม ที่นอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาตโดย EULA นี้ นอกจากนั้น ทานไมไดรับอนุญาตใหเชา, ให
ผูอื่นเชา, ออกใบอนุญาตแทน หรือจําหนายซอฟทแวรของ Sony แตทานอาจโอนสิทธิทั้งหมดของทานที่ อยูภายใต EULA
นี้ แคเพียงเพื่อการขาย หรือการโอนผลิตภัณฑ Sony โดยไมเก็บสําเนาไว และโอนซอฟทแวรของ Sony ทั้งหมด (รวมถึง
สําเนาทั้งหมด, สวนประกอบ, สื่อ, สิ่งตีพิมพ, ซอฟทแวรของ Sony ทุกเวอรชันและอัพเกรดใดๆ ก็ตาม รวมถึง EULA นี้)
และผูรับยอมรับเงื่อนไขของ EULA นี้ Sony และผูอนุญาตที่เปนบุคคลที่สามขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่ EULA ไมไดอนุญาต
ทานอยางชัดเจน ทานไมควร (a) บายพาส, ดัดแปลง, ทําลาย หรือกําจัดการใชงาน หรือการปองกันใดๆ ของซอฟทแวร
ของ Sony หรือกลไกใดๆ ที่เชื่อมโยงกับการทํางานของซอฟทแวรของ Sony หรือ (b) ลบ, เปลี่ยนแปลง, ซอน หรือขีดฆา
เครื่องหมายการคาหรือประกาศใดๆ ของซอฟทแวรของ Sony ทานเขาใจ, รับทราบ และตกลงวา ซอฟทแวร, การบริการ
เครือขาย และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากซอฟทแวรของ Sony ซึ่งอาจสัมพันธกับการทํางานของซอฟทแวรของ Sony
นั้นอาจถูกรบกวนหรือยุติการทํางานภายใตดุลยพินิจของผูใหบริการ (เชน ผูใหบริการซอฟทแวร, ผูใหบริการ ผูใหบริการ
ที่เปนบุคคลที่สาม) หรือ Sony

ซอฟท์แวร์อื่นๆ

ประเทศออสเตรเลีย

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

แมวาจะมีการมอบสิทธิบัตรจํากัดการใชที่กลาวถึงกอนแลว ทานไดรับทราบแลววาผลิตภัณฑของ Sony รวมถึงซอฟทแวร
อยูภายใตขอตกลงและเงื่อนไขเพื่อควบคุมการใชงานซอฟทแวรดังกลาวนอกเหนือจาก EULA นี้ (“ซอฟทแวรอื่นๆ”)
ซอฟทแวรอื่นๆ บางซอฟทแวรอาจอยูภายใตสิทธิบัตรการใชงานซอฟทแวรเพื่อการเผยแพร (“เนื้อาสําหรับการเผยแพร”)
หมายถึงสิทธิบัตรการใชงานซอฟทแวรใดๆ ที่ไดรับการรับรองเพื่อเปนสิทธิบัตรสําหรับการเผยแพรโดย Open Source
Components หรือสิทธิบัตรที่ใชแทนกันได ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงสิทธิบัตรใดๆ ที่ตองการผูเผยแพรเพื่อปรับให
ซอฟทแวรอยูในรูปแบบรหัสแหลงขอมูล ตามเงื่อนไขการเผยแพรของซอฟทแวรที่ไดรับอนุญาตภายใตสิทธิบัตรดังกลาว
ขอตกลงและเงื่อนไขที่มีผลตาม Open Source Component จะถูกปรับใชกับทานพรอมกับ EULA นี้ และ/หรือที่จัดเก็บอยู
ภายในอุปกรณของทาน ซึ่งอาจรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเมนู “ชวยเหลือ” หรือ “เกี่ยวกับ” โปรดเขาชมที่เว็บไซต http://oss.
sony.net/Products/Linux สําหรับรายการของซอฟทแวรอื่นๆ ที่มีผลบังคับใชที่อยูภายในผลิตภัณฑ Sony อยูเปนระยะ และ
ขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชงานที่มีผลบังคับใช ขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่สาม
ที่เปนผูดูแลไดทุกเวลาโดยไมตองแจงใหทานรับทราบ ตามขอบเขตของสิทธิบัตรที่ครอบคลุม Open Source Components
ขอตกลงของสิทธิบัตรดังกลาวจะมีผลบังคับใชแทนของ EULA นี้ ตามขอบเขตที่ขอตกลงของสิทธิบัตรนี้มีผลบังคับใชตอ
Open Source Component ขอจํากัดดังกลาวจะไมมีผลตอ Open Source Component ที่กลาวถึง ตามขอบเขตที่ขอตกลง
ของสิทธิบัตรที่มีผลบังคับใชตอ Open Source Component ตองการให Sony เปนดําเนินการสรางรหัสแหลงขอมูลในการ
เชื่อมตอกับซอฟทแวร ตองการดําเนินการดังกลาวดวยประการฉะนี้

ภายใต Competition and Consumer Act 2010 ซัพพลายเออรของสินคาและ/หรือบริการตางๆ จําเปนตองใหความคุมครอง
ตอผูบริโภคดังนี้:

ซอฟทแวรของ Sony นี้ไมยอมทนตอความผิดพลาด และไมไดรับการออกแบบ, สรางหรือมุงหมาย เพื่อการใชหรือการขาย
ตอในฐานะเครื่องมือควบคุมออนไลนในสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย ซึ่งตองการมาตรการปองกันความผิดพลาด เชน ใน
การปฏิบัติงานในโรงงานนิวเคลียร, ระบบนํารองหรือระบบสื่อสารอากาศยาน, การควบคุมการจราจรทางอากาศ, อุปกรณ
ชวยชีวิตโดยตรง หรือระบบอาวุธ ซึ่งความลมเหลวของซอฟทแวรของ Sony อาจนําไปสูความตาย, การบาดเจ็บ, ความ
เสียหายทางสิ่งแวดลอม หรือความเสียหายทางกายภาพที่รายแรง (“กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง”) Sony, ผูอนุญาต ที่เปน
บุคคลที่สาม และบริษัทในเครือจะไมยอมรับการประกันอยางแนนอนทั้งโดยชัดเจนและโดยนัยหรือเงื่อนไขของความเหมาะ
สมตอกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (สําหรับผูใชที่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย โปรดอางอิงจากหัวขอ “การรับประกันแบบ
จํากัดของสื่อ”, “ประเทศออสเตรเลีย”, “ขั้นตอนการเรียกรองการรับประกันของสื่อ (ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด)”
และ “ขั้นตอนเรียกรองการรับประกัน (ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด)” ในคูมือเลมนี้ และสําหรับผูใชที่อาศัยประเทศ
นิวซีแลนด โปรดอางอิงจากหัวขอ “การรับประกันแบบจํากัดของสื่อ”, “ประเทศนิวซีแลนด”, “ขั้นตอนการเรียกรองการ
รับประกันของสื่อ (ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด)” และ “ขั้นตอนเรียกรองการรับประกัน (ประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด)” ในคูมือเลนนี้

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ซัพพลายเออรมีสิทธิ์ที่จะขายสินคา
ผูบริโภคมีสิทธิ์ที่จะไมถูกแทรกแซงความเปนเจาของตอตัวสินคา
สินคาปราศจากการคํ้าประกันซอนเรน คาธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน;
สินคาจะตองมีคุณภาพเปนที่ยอมรับได หมายถึง สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค, อยู ในสภาพที่สมบูรณเปนที่
ยอมรับได, ปราศจากขอบกพรอง, ปลอดภัย; และคงทน;
สินคามีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค
สินคาที่สงมอบใหตองครบถวนสมบูรณตามรายละเอียดของสินคา
ผูผลิตสินคาตองแนใจวาไดจัดเตรียมการซอมบํารุงหรือชิ้นสวนทดแทนไวใหอยาง สมเหตุสมผล และถูกตองตามที่ได
ระบุไวเอกสารรับประกัน
ตองใหบริการดวยความระมัดระวังและความชํานาญ
การบริหารและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกันตองมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค; และ
ตองใหบริการภายในเวลาที่สมเหตุสมผล

บัญชีผู้ใช้

หากมีการละเมิดที่สามารถเยียวยาไดและมิใชขอบกพรองที่รายแรงแตอยางใด ผูบริโภคมิสิทธิ์ที่จะไดรับการเยียวยาใน
ลักษณะของการซอมแซม การทดแทน หรือเงินชดเชย หากไมสามารถเยียวยาการละเมิดดังกลาวได ผูบริโภคมีสิทธิ์ที่จะ:

ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของขอตกลงในการอนุญาตใหทานเขาถึง, เลือก หรือใชบริการหรือเนื้อหา ผูใหบริการที่เปนบุคคลที่
สาม และ/หรือ บุคคลที่สามอื่นๆ อาจเรียกรองใหทานสรางบัญชีผูใช (“Account”) ขึ้น ซึ่งทานตองใหขอมูลที่เปนความจริง,
ถูกตอง, เปนปจจุบัน และสมบูรณเกี่ยวกับตัวทานและรักษา/ปรับปรุงขอมูลเหลานั้นใหทันสมัยทันที ทานมีหนาที่รักษาความ
ลับในดานรหัสผานทั้งหมดที่เกี่ยวขอกับบัญชีดังกลาว

•
•
•

การรวบรวมข้อมูล

โปรดจําไววา การยกเวนจากการรับประกันและขอจํากัดของการรับประกันไมมีผลบังคับใชตอผูใชงานที่อาศัยอยูในประเทศ
ออสเตรเลีย

บริการใดๆ ที่ไดรับจากผูใหบริการบุคคลที่สามที่ทานไดเขาถึง อาจอนุญาตใหผูใหบริการบุคคลที่สามเก็บขอมูลเกี่ยวกับทาน
และ/หรือเกี่ยวกับการใชบริการดังกลาว Sony ไมไดเปนผูควบคุมหรือมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บขอมูลดังกลาว
และทานควรศึกษานโยบายสวนบุคคลของบริการดังกลาวกอนใชงาน

ประเทศนิวซีแลนด์

สิทธิของ SONY ต่อเนื้อหาของผู้ใช้
หากทานสงการติดตอหรือเนื้อหาใดๆ มายัง Sony ผานทางอีเมลหรือดวยวิธีอื่น รวมถึงการคัดเลือก, ความคิดเห็น, ขอมูล,
คําถาม, คําแนะนํา หรือสิ่งที่คลายคลึง (“เนื้อหา”) เนื้อหาเหลานั้นถือเปน และจะถูกนับวาเปนสิ่งที่ไมเปนความลับและ
ไมมีสิทธิเปนเจาของ (เวนแตไดระบุอยางชัดแจงในนโยบายสวนบุคคลที่ปรับใช) ดังนั้น ดวยขอบเขตสูงสุดที่ยินยอมภาย
ใตกฎหมาย ทานจะไมเรียกรองใด ๆ ก็ตามเนื่องดวยการใชขอความเหลานี้ ละเมิดสิทธิของทาน รวมถึงสิทธิทางดานศีล
ธรรม, สิทธิสวนบุคคล, สิทธิความเปนเจาของ และสิทธิทางทรัพยสินอื่นๆ, สิทธิในการเผยแพร, สิทธิในความเชื่อถือสําหรับ
ขอความหรือความคิด หรือสิทธิอื่นใดก็ตาม รวมถึงสิทธิในการอนุมัติวิธีการที่ทาง Sony ใชเนื้อหาเหลานั้น เนื้อหาใดๆ
ก็ตามอาจไดรับการดัดแปลง, เผยแพร, เปลี่ยนแปลง, ทําสําเนา, เปดเผย, ใหอนุญาต, แสดง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ,
ขาย, ถายโอน, หรือใชโดย Sony ไดทุกแหงในโลก ไมวาจะวิธีการใดก็ตาม สําหรับชวงเวลาซึ่งสิทธิที่กลาวมาขางตนถูก
ยกเลิกนั้นไมมีการอางเหตุผลหรือมีคาชดเชยใดๆ สําหรับทาน นอกจากนั้น โดยขอตกลงฉบับนี้ ทานไดมอบสิทธิ, กรรมสิทธิ์
และผลประโยชนทั้งหมด และ Sony มีอิสระในการใชโดยไมมีคา ชดเชยใดๆ ใหแกทาน ความเห็น, วิธีการ, แนวคิด, เทคนิค
หรือสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ ที่มีภายใตเนื้อหาเหลานั้น ไมวาจะจดลิขสิทธิ์ไวหรือไมก็ตาม ไมวาเพื่อจุดประสงค
ใดก็ตาม ที่ไมเพียงแคเพื่อการพัฒนา, การผลิต, การอนุญาต, การตลาด และการขายผลิตภัณฑโดยใชเนื้อหาเหลานี้ แต
อยางไรก็ตาม ทานยินยอมและเขาใจวา Sony ไมไดมีขอผูกพันทางกฎหมายในการใชความเห็น, วิธีการ, แนวคิด, เทคนิค
หรือเนื้อหาดังกลาวนี้และทานไมมีสิทธิบังคับการใชนั้น

เนื้อหาที่ส่งผ่าน
การสื่อสารทางอินเทอรเน็ตไมมีความเปนสวนตัวหรือความปลอดภัยที่สมบูรณ ทานเขาใจวาขอความหรือขอมูลใดๆ ก็ตาม
ที่ทานสงมายัง Sony อาจถูกขัดขวางหรืออานโดยผูอื่น เวนแตในกรณีที่ มีการประกาศพิเศษวา ขอความพิเศษนั้น (เชน
ขอมูลบัตรเครดิต) ไดรับการเขารหัสไว การสงขอความมายัง Sony มิไดเปนเหตุผลให Sony มีความรับผิดชอบพิเศษ
ใดๆ ตอทาน

การจัดการสิทธิระบบดิจิตอล
เจาของเนื้อหาใชเทคโนโลยีการเขาถึงเนื้อหา Microsoft PlayReadyTM (“PlayReady”) เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญา
และเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของตน ผลิตภัณฑ Sony ชิ้นนี้ใชเทคโนโลยี PlayReady สําหรับการเขาถึงเนื้อหาที่ปกปองโดย
PlayReady และ/หรือเนื้อหาที่ปกปองโดย WMDRM (“WMDRM” หมายถึงเทคโนโลยี Windows Media digital rights
management ของ Microsoft) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ Sony ชิ้นนี้ไมสามารถบังคับใชขอจํากัดในการปกปองเนื้อหา เจาของ
เนื้อหาอาจรองขอบริษัท Microsoft Corporation (“Microsoft”) เพิกถอนความสามารถของผลิตภัณฑ Sony สําหรับการใช
เนื้อหาที่ปกปองโดย PlayReady การเพิกถอนดังกลาวไมควรสงผลตอเนื้อหาที่ไมไดรับการปกปองหรือเนื้อที่ปกปองโดย
เทคโนโลยีการเขาถึงเนื้อหาอื่นๆ เจาของเนื้อหาอาจตองการใหทานอัพเกรด PlayReady เพื่อเขาถึงขอมูลของตน หากทาน
ปฏิเสธการอัพเกรด ทานจะไมสามารถเขาถึงเนื้อหาที่ตองการการอัพเกรด

การโฆษณา การติดต่อสื่อสารการบริการ
การรวบรวมการใหบริการของผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามมิไดหมายความวา Sony จะรับรอง, สนับสนุน หรือแนะนําผูให
บริการที่เปนบุคคลที่สามหรือเนื้อหานั้น ทานเขาใจและยินยอมวา การบริการ และ/หรือเนื้อหาอาจรวมถึงการโฆษณา (“การ
โฆษณา”) และการโฆษณาเหลานี้มีความจําเปนตอการใหบริการที่ไดรับ หากทานใชบริการ Sony Entertainment Network
ขอตกลง SEN และ/หรือ PSN ของการใชงาน/บริการ และนโยบายความปลอดภัยของ SEN และ/หรือ PSN ในประเทศของ
ทานจะมีผลบังคับใช และทานตองยอมรับตามขอตกลงดังกลาว ทานไดเขาใจและยอมรับวาการใชงานบริการนี้ (และบริการ
อื่นๆ ภายใตบริการนี้) รวมถึงบริการที่อยูนอกเหนือจาก Sony Entertainment Network อาจทําใหทานไดรับหรือรับทราบ
เอกสารแนะนําหรือโฆษณา ประกาศใหบริการตางๆ ขอความจากผูดูแล ขาวสารใหมๆ รวมถึงสิ่งตางๆ ในทํานองเดียวกัน
ไมไดอยูในความรับผิดของ Sony บริษัทในเครือ และผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามจะ ไมรับประกัน ไมวาโดยชัดแจงหรือ
โดยนัย ตอความเที่ยงตรง, ความถูกตองตามกฎหมาย, ความนาเชื่อถือ หรือความชัดเจนของโฆษณา, การติดตอสื่อสาร
การบริการ หรือเนื้อหารวมถึงความรับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต หลักกฎหมายสําหรับการโฆษณา การติดตอ
สื่อสารการบริการและเนื้อหา
* เขตอํานาจของศาลบางแห่ง เช่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้น
การยกเว้นข้างต้นจะไม่มีผลต่อท่าน

เนื้อหาที่สามารถคัดค้านได้และกฎสําหรับผู้เยาว์
เนื้อหาบางอยางอาจไมเหมาะกับผูใชที่เปนเยาวชนหรือผูใชทานอื่น เนื้อหาเชนนี้อาจจัดวาเปนหรือไมจัดวาเปนหรือระบุ
ในฐานะที่มีการใชภาษาที่รุนแรง หรือเหมาะสมสําหรับผูชมที่เปนผูใหญ ดังนั้นทานยอมรับวาทานกําลังรับการบริการดวย
ความเสี่ยงของตัวทานเอง และทาง Sony ไมขอรับผิดชอบใดๆ ตอเนื้อหาดังกลาว ซึ่งรวมถึงเนื้อหารุนแรงอื่นๆ ทานมีหนาที่
ควบคุมดูแลผูใ ชที่เปนเยาวชนในการใชผลิตภัณฑ Sony, ซอฟทแวรของ Sony, ซอฟทแวรที่แยกออกมา, การบริการ และ
เนื้อหา หากทานไมมีอํานาจทางกฎหมายในการทําขอตกลงใดๆ กับบุคคลที่สาม โดยปราศจากการยินยอมของผูปกครอง,
ผูดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิมอบการยินยอมใหกับทานภายใตกฎหมาย ทานควรไดรับการยินยอมกอนที่ทานจะ (i) สงอี-เมล
ให Sony ผานทางการบริการ, (ii) สงขอมูลใดๆ, (iii) เขารวมการแขงขันใดๆ ก็ตามที่ตองการขอมูลเกี่ยวกับตัวทานหรือ
การแขงขันที่มีรางวัลให, (iv) เขารวมชมรม หรือกลุม, (v) โพสตขอมูลใดๆ ลงบนกระดานขาวหรือเขารวม หองสนทนา
หรือ (vi) ซื้อของออนไลน

ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการรับประกัน
ทานเขาใจ, รับทราบ และยอมรับวา เนื้อหาและการบริการที่ไดจากผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สาม และ/หรือ ซอฟทแวรที่ได
รับจากบุคคลที่สามนั้นอยูนอกเหนือการควบคุมของ Sony การเลือกสรร, การจัดหา, คุณภาพ, ขนาดภาพ และการใชงานได
ของเนื้อหา และ/หรือ ซอฟทแวรดังกลาวนี้ ถือเปนความรับผิดแตเพียงผูเดียวของผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามนี้หรือบุคคล
ที่สามอื่นๆ ทานยอมรับเงื่อนไขและขอกําหนดทั้งหมดที่ผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามอาจกําหนดขึ้นสําหรับการใหบริการ,
เนื้อหา และ/หรือ ซอฟทแวรของตน อีกทั้งทานเขาใจ, รับทราบ และยอมรับวา การเขาถึง, การเลือก และการใชบริการนั้น
ตองผานการใชบริการอินเทอรเน็ตที่ไดรับจากทานและนับเปนความรับผิดชอบของทานแตเพียงผูเดียว ไมเพียงแตเรื่องของ
คาใชจายสําหรับคาธรรมเนียมของบุคคลที่สาม (เชน ผูใหบริการอินเทอรเน็ตหรือคาใชจายขณะใช) สําหรับการเขาถึงและ
การแสดงผลหรือการจัดสงของโฆษณาที่รวมอยูกับการบริการนั้น การใชงานฟงกชัน Sony Entertainment Network และ
การบริการนั้นอาจมีขอจํากัดหรือขอหามโดยขึ้นอยูกับความสามารถ, ขอบเขตสัญญาณ และขอจํากัดทางเทคนิคของบริการ
อินเทอรเน็ตที่ทานใช Sony, บริษัทในเครือ และผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามไมขอรับผิดชอบในสวนของระยะเวลา, การ
ลบ, ความผิดพลาดในการจัดสง หรือความลมเหลวในการจัดเก็บขอมูลติดตอสื่อสารของผูใชหรือการตั้งคากําหนดใดๆ ก็ตาม
ซอฟทแวรของ Sony และเอกสารประกอบ, การบริการ และเนื้อหา เตรียมใหสําหรับทาน “ตามที่มีอยู” และไมมีการรับ
ประกันหรือเงื่อนไข, เอกสารทางกฎหมาย หรือสิ่งอื่นใด Sony, บริษัทในเครือ, ผูอนุญาตที่เปนบุคคลที่สามและผูใหบริการ
ที่เปนบุคคลที่สามจะไมรับประกันและปฏิเสธเงื่อนไขทั้งหมด ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแตไมเพียงจํากัดไว ใน
การรับประกันที่ไมผิดกฎหมายซึ่งแสดงเปนนัยไว, กรรมสิทธิ์, การนํามาขายได และ ความเหมาะสมสําหรับจุดประสงค
เฉพาะ Sony, บริษัทในเครือ ผูอนุญาตที่เปนบุคคลที่สาม และผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สาม ไมขอรับประกันวาซอฟทแวร
ของ Sony, เอกสารประกอบ, การบริการ หรือเนื้อหา จะตรงตามความตองการของทานหรือการทํางานของซอฟทแวร
ของ Sony, การบริการ หรือเนื้อหานั้นจะไมถูกรบกวนหรือปราศจากขอผิดพลาด นอกจากนั้น Sony, บริษัทในเครือ และผู
อนุญาตที่เปนบุคคลที่สาม และผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามไมขอรับประกันหรือเปนตัวแทนหรือสรางเงื่อนไขตางๆ เกี่ยว
กับการใชหรือผลจากการใชซอฟทแวรของ Sony, การบริการ หรือเนื้อหาในแงของความถูกตอง, ความเที่ยงตรง ความ
นาเชื่อถือ หรือสิ่งอื่นๆ ไมมีขอมูลที่เปนคําพูดหรือเปนลายลักษณอักษรหรือคําแนะนําที่ไดจาก Sony, บริษัทในเครือ หรือ
ตัวแทนที่ไดรับอํานาจจาก Sony ที่จะสรางหลักประกันหรือเงื่อนไขหรือเปลี่ยนแปลงขอยกเวนของการรับประกันและเงื่อนไข
นี้ดวยวิธีใดก็ตาม หากซอฟทแวรของ Sony, สื่อที่มีซอฟทแวรของ Sony, เอกสาร, การบริการ หรือเนื้อหานั้นมีขอบกพรอง
ที่พิสูจนได ทาน (ไมใช Sony หรือตัวแทนที่ไดรับอํานาจจาก Sony) ตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดของการบริการที่
จําเปน, การซอมแซม หรือการแกไข
* เขตอํานาจของศาลบางแห่ง เช่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้น
การยกเว้นข้างต้นจะไม่มีผลต่อท่าน

ข้อจํากัดของความรับผิดชอบ
ไมมีกรณีใดที่ Sony (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงประเด็นของความประมาทเลินเลอที่เกี่ยวของกับผูอนุญาตที่เปนบุคคลที่สาม
หรือผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สาม), บริษัทในเครือ, ผูอนุญาตที่เปนบุคคลที่สาม หรือผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามจะตองรับ
ผิดชอบตอทานสําหรับความเสียหายที่เปนกรณีพิเศษ, โดยออม, โดยบังเอิญ, อยางรายแรง ที่เปนแบบอยางหรือที่เปนผลสืบ
เนื่องจากเหตุการณอื่น ทั้งนี้รวมถึงคาชดเชย การชดใชหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องกับ, เกิดขึ้นภายนอกหรือที่เกี่ยวของ
กับ EULA นี้ ดวยเหตุจากความเสียหายจากการใชงานผลิตภัณฑ Sony, เอกสาร, การบริการ, เนื้อหา, คาเสียเวลาและเวลา
ของทาน, การสูญเสียผลประโยชนในปจจุบันและในภายหนา, การสูญเสียขอมูลทุกประเภท, ผลประโยชนทางธุรกิจ หรือ
ความเสียหายในเชิงพาณิชยอื่น ๆ หรือดวยเหตุผลใดก็ตาม แมวา Sony, บริษัทในเครือ, ผูอนุญาตที่เปนบุคคลที่สาม หรือผู
ใหบริการที่เปนบุคคลที่สามไดเตือนถึงความเปนไปไดของความเสียหายนี้แลว ซอฟทแวรของ Sony, เอกสารประกอบ, การ
บริการ, และเนื้อหาที่เตรียมไวใหทานสําหรับใชดวยความเสี่ยงของตัวทานเอง Sony, บริษัทในเครือ ผูอนุญาตที่เปนบุคคลที่
สามและผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามจะ ไมรับผิดชอบตอความเสียหาย, การละเมิดสัญญา, ความประมาทเลินเลอ ความรับ
ผิดโดยเครงครัด หรือหลักกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับซอฟทแวรของ Sony, การบริการ, เนื้อหา หรือ EULA นี้
* เขตอํานาจของศาลบางแห่ง เช่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือข้อจํากัดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือเป็นผลที่เกิดตามมา การยกเว้นหรือข้อจํากัดการรับประกันโดยนัยหรือของ
เงื่อนไขต่างๆ หรือข้อจํากัดเกี่ยวกับอายุความของการรับประกันโดยนัยหรือของเงื่อนไขต่างๆ ดังนั้นข้อจํากัดหรือ
ข้อยกเว้นข้างต้นจะไม่มีผลต่อท่าน

การรับประกันแบบจํากัดของสื่อ
ในกรณีที่ซอฟทแวรของ Sony หรือสวนใดๆ ของสิ่งที่ใหมาพรอมกับสื่อ Sony ใหการรับประกันเปนระยะเวลาเกาสิบ (90)
วัน นับจากวันที่ทานซื้อ สื่อที่ทานไดรับมาพรอมกับซอฟทแวร ของ Sony จะปราศจากขอบกพรองในดานวัสดุและการ
ประกอบหากใชงานปกติ การรับประกันแบบจํากัดนี้มีผลสําหรับทานในฐานะที่เปนผูไดรับอนุญาตที่แทจริงเทานั้น Sony จะ
รับผิดชอบ และชดเชยเปนพิเศษแกทาน โดยการเปลี่ยนสื่อที่ไมตรงกับการรับประกันแบบจํากัดของ Sony การรับประกัน
โดยนัยหรือเงื่อนไขของสื่อใดๆ รวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของ การขายได, กรรมสิทธิ์, การไมละเมิดสัญญา
และ/หรือความเหมาะสมของจุดประสงคเฉพาะ ถูกจํากัดภายใตระยะเวลาเกาสิบ (90) วันนับจากวันที่ทานซื้อผลิตภัณฑ
เขตอํานาจศาลบางแห่ง เช่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้มีข้อจํากัดเกี่ยวกับอายุความของการ
รับประกันโดยนัยหรือของเงื่อนไขต่างๆ ดังนั้นข้อจํากัดดังกล่าวจะไม่มีผลกับท่าน การรับประกันนี้ได้มอบสิทธิ์
เฉพาะทางกฎหมายแก่ท่าน และท่านยังมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเขตอํานาจศาล โปรดอ้างอิงต่อไปนี้
สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ COMPETITION AND CONSUMER
ACT 2010 (มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย) และคําแนะนําเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้
บริโภคในประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้ THE CONSUMER GUARANTEES ACT 1993 (มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานที่
อาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์)

ฟองรองซัพพลายเออรเพื่อชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นจากขอบกพรองอยางสมเหตุสมผล
ปฏิเสธสินคา; หรือ
ยกเลิกสัญญาที่มีตอซัพพลายเออร

สินคาและบริการจะตองมีการรับประกันรับรองไวอยางแนชัดตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ Consumer Guarantees Act
1993 โดยสวนใหญ ผูผลิตและผูคาจะมีความผูกพันตอการรับประกันดังกลาว
พระราชบัญญัติ Consumer Guarantees Act 1993 มีผลบังคับใชตามหลักเกณฑเดียวกับผลบังคับใชของการรับประกัน
ผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ Competition and Consumer Act 2010 การเยียวยาตามหลักของพระราชบัญญัติทั้งสอง
ฉบับจึงเหมือนกัน

ข้อจํากัดเรื่องการส่งออกของเทคโนโลยีการเข้ารหัส
ซอฟทแวรและเนื้อหาของ Sony นั้นอาจมีเทคโนโลยีการเขารหัส ทานรับทราบวาการสงออกใดๆ ก็ตามของซอฟทแวรหรือ
เนื้อหาของ Sony ที่บรรจุเทคโนโลยีการเขารหัสจากที่อยูของทานหรือ สงตอซอฟทแวรดังกลาวนี้โดยบุคคลที่อยูภายนอก
ที่อยูของทานอาจตองขออนุญาตหรือตองไดรับอํานาจจากผูมีอํานาจรัฐใดๆ โดยการตกลงยอมรับขอตกลงสิทธิบัตรนี้
ถือวาทานยินยอมปฏิบัติ ตามกฎหมายการสงออกที่มีผลบังคับใชทั้งหมดและกฎขอบังคับในการซื้อและการใชผลิตภัณฑ
Sony ที่ครอบครอง ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงกฎขอบังคับที่เกี่ยวกับการควบคุมการสงออกสิ่งที่เกี่ยวกับ การเขารหัสลับ
และไมโอนยายหรือมอบอํานาจการโอนซอฟทแวรของ Sony หรือเนื้อหาไปยังประเทศตองหามหรือละเมิดขอหามหรือกฎ
ระเบียบใดๆ ที่กลาวมานี้

การสละสิทธิ์การพิจารณาจากคณะลูกขุน
แมหาการพิจารณาโดยคณะลูกขุนอาจดําเนินการขึ้นภายใตกฎหมาย ฝายตางๆ ขอสละสิทธิ์การพิจารณาโดยคณะลูกขุนใน
สวนของเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นภายใตหรือเกี่ยวเนื่องกับ EULA นี้ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เหตุแหงการก
ระทําใดๆ ก็ตามที่ทานดําเนินการซึ่งเกี่ยวของกับการบริการจะตองเริ่มตนภายในหนึ่ง (1) ปหลังจากรองเรียนหรือเหตุแหง
การกระทําเกิดขึ้น ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ขอบเขตอํานาจศาลบางแหงไมอนุญาตใหจํากัดเวลาในการเริ่มตน
การกระทํา (หรือกําหนดชวงเวลาที่ยาวกวา) ดังนั้นขอจํากัดนี้อาจไมเปนผลกับทาน

ข้อตกลง, ประกาศ, การสละสิทธิ์, การแยกส่วนสัญญา และเขตอํานาจศาล

สินคาของเรานั้นไดรับการรับประกันซึ่งไมสามารถที่ไมไดรับการยกเวนจากกฎหมายผูบริโภคของประเทศออสเตรเลีย ทาน
มีสิทธิ์ที่เปลี่ยนหรือเรียกเงินคืนไดสําหรับมีขอบกพรองรายแรง และสําหรับคาชดเชยสําหรับการสูญเสียและความเสียหาย
ตามที่คาดการณอยางสมเหตุสมผล

EULA นี้, การรับประกันแบบจํากัดที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ Sony, นโยบายสวนบุคคลของ Sony ณ เวลานั้น และเงื่อนไข
ขอกําหนดใดๆ ที่ประกาศไวในการบริการ ถือวาเปนขอตกลงรวมระหวาง ทานกับ Sony ตอผลิตภัณฑ Sony, ซอฟทแวร
ของ Sony, การบริการ และเนื้อหา ประกาศใดๆ ก็ตามของ Sony อาจทําในรูปแบบจดหมาย, อีเมล หรือประกาศลงใน
การบริการ ความผิดพลาดของ Sony ในการใชหรือบังคับใชสิทธิ์หรือขอกําหนดตาม EULA นี้ จะไมนับวาเปนการสละ
สิทธิ์หรือขอกําหนดดังกลาว หากสวนหนึ่งสวนใดของ EULA นี้ไมถูกตอง, ไมชอบดวยกฎหมาย หรือไมสามารถ บังคับ
ใชได ขอกําหนดนั้นจะถูกบังคับใชกับขอบเขตสูงสุดที่ไดรับอนุญาตเพื่อคงรักษาเจตนาของ EULA นี้ และสวนอื่น ๆ ยังคง
การบังคับใชและผลกระทบที่เต็มรูปแบบดวยขอบเขตสูงสุด ที่กฎหมายอนุญาต ขอตกลงนี้ควรอยูภายใตและตีความตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุน

ขั้นตอนเรียกร้องการรับประกัน (ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

ผู้รับประโยชน์บุคคลที่สาม

โปรดจําไววา นอกเหนือจากสิทธิ์อื่นๆ และการเยียวยาภายใตกฎหมายผูบริโภคของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดแลว
ทานจะไดรับการรับประกันตัวสื่อภายใตเงื่อนไขของบริษัทเชนกัน

ผูอนุญาตที่เปนบุคคลที่สามและผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามนั้นนับวาเปนผูรับประโยชนบุคคลที่สามโดยชัดเจน และมีสิทธิ
ในการบังคับใชขอกําหนดแตละขอของ EULA นี้ในสวนของซอฟทแวร, บริการ และเนื้อหาตามที่ใชได ของฝายดังกลาว

โปรดสงคืนซอฟทแวรของ Sony ในรูปแบบบรรจุภัณฑดั้งเดิมหากสามารถดําเนินการได และแจง (1) ชื่อของทาน, (2) ที่อยู,
(3) หมายเลขติดตอ, (4) อีเมลแอดเดรส และ (5) วันที่ซื้อผลิตภัณฑพรอมแนบสําเนาใบเสร็จรับเงินมาเพื่อรับรอง

ข้อกําหนด

โปรดจําไววา การงดเวนจากการรับประกันและขอยกเวนของการรับประกันไมมีผลบังคับใชตอผูใชที่อาศัยอยูในประเทศ
นิวซีแลนด

ขั้นตอนการเรียกร้องการรับประกันของสื่อ (ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

โปรดสงคืนซอฟทแวรของ Sony ไปยังบริษัทที่ใหการรับประกัน สําหรับผูที่อาศัยในประเทศออสเตรเลียโปรดสงคืนไปที่
บริษัท Sony Australia Limited ที่ตั้ง Level 3, 165 Walker Street, North Sydney, NSW 2060 และสําหรับผูอาศัยใน
ประเทศนิวซีแลนดใหสงคืนไปยังบริษัท Sony New Zealand Limited ที่ตั้ง Level 1, 100 Ponsonby Road, Ponsonby,
Auckland 1011 สําหรับรายละเอียดโปรดดูจากใบรับประกัน
คาใชจายในสงคืนผลิตภัณฑถือเปนความรับผิดชอบของทาน ทานจะไดรับการติดตอกลับเพื่อยืนยันใบเสร็จของผลิตภัณฑดัง
กลาวและแจงระยะเวลาจัดสงผลิตภัณฑทดแทนใหทราบจากบริษัทที่ดูแลเรื่องการรับประกัน
หากมีขอสงสัย โปรดสอบถามทางอีเมล:
AU: https://www.sony.com.au/section/contactus
NZ: https://www.sony.co.nz/section/contactus
หมายเลขโทรศัพทศูนยบริการลูกคา:
AU: 1 300 13 7669
NZ: 0800 7669 69

ค่าธรรมเนียม
Sony และผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเขาถึงเนื้อหาใหมหรือบริการใหมหรือ
สวนตางๆ ของเนื้อหาและบริการที่มีอยูแลว หรือบริการทั้งหมด ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามอาจ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเขาถึงเนื้อหาของตน ไมมีกรณีใดก็ตามที่ทานจะตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับการเขาถึงเนื้อหา
และ/หรือ บริการ ไมวาจะเปนสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดเวนแต Sony และ/หรือผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามจะไดรับการ
ยินยอมจายคาธรรมเนียมดังกลาวลวงหนาจากทาน แตหากทานไมยินยอมจายคาธรรมเนียมดังกลาว ทานอาจจะไมสามารถ
เขาถึงบริการหรือเนื้อหาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมนั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา/คําชี้แจงสําหรับการร้องเรียนต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และตัวแทน
Sony ใหความเคารพสิทธิทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นและเรียกรองใหทานปฏิบัติเชนเดียวกัน สิ่งนี้ถือเปนนโยบายของ
Sony โดยดุลยพินิจตามสมควรที่จะดําเนินการตอไปนี้ (a) บอกเลิกและ/หรือยุติเนื้อหาของผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามหรือ
ผูใชบริการผูซึ่งละเมิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิทรัพยสินทางปญญาของ Sony, ผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามหรือผูอื่น
และ/หรือ (b) สงรายงานการละเมิดสิทธิทรัพยสินทางปญญาไปยังผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามและผูอื่นเพื่อการพิจารณา
และปฏิบัติตามขอกําหนดของกระบวนการปกปองสิทธิทรัพยสินทางปญญา ของผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สาม ซอฟทแวร
และเนื้อหา Sony นั้นไดรับการคุมครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหวางประเทศรวมถึงกฎหมายและสนธิ
สัญญาทางดานทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ อาจมีตราสัญลักษณการเปนเจาของ, เครื่องหมายการบริการ, เครื่องหมายการคา
ภาพเหมือนหรือชื่อทางการคาปรากฏอยูในซอฟทแวรของ Sony, เนื้อหา หรือการบริการ ถึงแมวาซอฟทแวร ของ Sony
และเนื้อหาจะปรากฏอยูในบริการนั้น แตไมถือวา Sony และผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามอนุญาตใหทานใชประโยชนจาก
ตราสัญลักษณการเปนเจาของ, เครื่องหมายการบริการ, เครื่องหมายการคา, ภาพเหมือน หรือชื่อทางการคาเหลานั้น การ
นําซอฟทแวรของ Sony, การบริการ หรือเนื้อหาไปใชโดยไมไดรับอนุญาตถือวาเปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์, กฎหมาย
เครื่องหมายทางการคา, กฎหมายดานบุคคล และสาธารณะและพระราชบัญญัติทางแพงและทางอาญา สิทธิ, กรรมสิทธิ์ และ
ผลประโยชนในและของซอฟทแวรและเนื้อหาทั้งหมดและสําเนาหรือสวนตางๆ นี้เปนของ Sony, ผูอนุญาต, ผูอนุญาตที่เปน
บุคคลที่สาม, ผูใหบริการ และ/หรือ ผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สาม ขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไมไดยินยอมภายใต EULA นี้
ทานเปนผูรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดตอไปนี้ รวมถึงความรับผิดทางกฎหมายทั้งหมดที่เปนผลจากการเขาถึง, เลือก หรือใช
บริการที่กระทําโดยตัวทานหรือผูอื่นที่ใชบริการดังกลาวผานทางผลิตภัณฑ Sony หรือบัญชีผูใชของทาน (ดังที่อธิบายไวใน
สวนบัญชีผูใช) ทานจะใชซอฟทแวรของ Sony, การบริการ และเนื้อหาเพื่อจุดประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น ทานจะ
ไมแจกจาย, แลกเปลี่ยน, ดัดแปลง, ขาย หรือถายโอนสิ่งใดๆ ที่ทานคัดลอกมาจากซอฟทแวรของ Sony, การบริการ หรือ
เนื้อหา ซึ่งรวมไปถึงแตไมจํากัดอยูเพียงขอมูล, ตัวอักษร, ซอฟทแวร, ภาพเหมือน, ภาพถาย, รูป, กราฟฟก, ขอมูลเสียง,
เพลง, เสียงประกอบ, วิดีโอ ขอความ และแท็กใดๆ ก็ตาม เพื่อจุดประสงคทางธุรกิจ, ในเชิงพาณิชย หรือเพื่อการเผยแพร
ตราบเทาที่ทานยอมรับเงื่อนไขของ EULA นี้ Sony ขอมอบสิทธิอันจํากัดที่ไมสามารถเปลี่ยนโอนหรือยกเวนไดในการใช
ฟงกชัน Sony Entertainment Network สําหรับเขาถึงบริการและเนื้อหาดังที่กําหนดไวกอนหนานี้ใน EULA อีกทั้งทานตกลง
ที่จะไมกีดขวาง/ทําลาย หรือพยายามกีดขวาง/ทําลายการทํางานของซอฟทแวรของ Sony, การบริการ หรือเนื้อหาในทุกๆ
รูปแบบ หากทานเชื่อวางานของทานถูกคัดลอกดวยวิธีที่ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเปนการละเมิดสิทธิทรัพยสินทาง
ปญญา ขั้นตอนแรกโปรดติดตอผูใหบริการที่เปนบุคคลที่สามสําหรับการใหบริการเฉพาะนั้น หากทานไมสามารถติดตอผูให
บริการที่เปนบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาดังกลาวเปนของ Sony ทานสามารถติดตอ Sony (ที่อยูที่ติดตอนั้นระบุไวในเอกสาร
ที่มาพรอมกับผลิตภัณฑของ Sony) พรอมดวยขอมูลเปนลายลักษณอักษรดังตอไปนี้ :
(a) ลายเซ็นทางกายภาพหรือแบบอิเล็กทรอนิกสของบุคคลที่ไดรับอํานาจในฐานะเปนผูแทนลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน
ทรัพยสินทางปญญาอื่น, (b) คําอธิบายผลงานที่เปนลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญาอื่นที่ทานรองเรียนวาถูกละเมิด, (c) คํา
อธิบายการบริการและสถานที่ที่สิ่งที่ทานรองเรียนนั้นตั้งอยู, (d) ที่อยู, หมายเลขโทรศัพท และอีเมลแอดเดรสของทาน, (e)
แถลงการณของทานที่ทานเชื่อวามีการใชที่ไมได รับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญา, ตัวแทน หรือ
กฎหมาย และ (f) แถลงการณของทาน ภายใตความยินยอมที่จะรับโทษหากมีการกระทําอันเปนเท็จ ซึ่งแสดงวาขอมูลขาง
ตนของทานนั้นถูกตองและแสดงวาทานเปนเจาของ ลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญาหรือมีอํานาจในนามของเจาของลิขสิทธิ์
หรือทรัพยสินทางปญญา

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ทานยินยอมตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตที่จะชดใชคาเสียหาย, แกคดีตาง และปกปอง Sony และตัวแทน, ผูอํานวย
การ, พนักงาน, ลูกจาง, ผูใหบริการขอมูล ผูอนุญาต และผูรับอนุญาต, บริษัทในเครือ, ผูใหบริการเนื้อหา, บริษัทแม ทั้ง
โดยตรงและออม (เรียกรวมกันเปน “ฝายไดรับคาเสียหาย”) จากและตอการรับผิดหรือคาใชจายใดๆ หรือทั้งหมด (ซึ่งรวม
ถึงคาทนายและคาใชจาย ตางๆ โดยไมมีขอยกเวน) ที่เกิดขึ้นจากฝายที่ไดรับคาเสียหายมีความเกี่ยวเนื่องกับการรองเรียน
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก (i) การละเมิดสัญญาใดๆ หรือการละเมิดสัญญาตามขอตกลง EULA นี้โดยตัวทานใ นทุกๆ รูปแบบ (ii)
ขอมูลใดๆ ที่ทานยื่นตอ Sony ดังแสดงไวดานลางนี้, (iii) การละเมิดสัญญาใดๆ หรือการละเมิดสัญญาตามขอกลาวหาของ
บุคคลที่สามโดยตัวทาน, (iv) ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือที่ถูกกลาวหาวาเปนเหตุจากทานตอซอฟทแวรของ Sony,
การบริการ หรือเนื้อหา ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ทานเลือกสําหรับการสูคดีหรือเรียก
รองนั้นจะตองไดรับการยินยอมจาก Sony และ/หรือฝายไดรับคาเสียหายกอนที่ที่ปรึกษาทางกฎหมายจะทําหนาที่ เปนผู
แทนทาน และ Sony และ/หรือผูไดรับคาเสียหาย ทานและที่ปรึกษาทางกฎหมายของทานจะรวมมืออยางเต็มที่ตามเหตุผลที่
กําหนดโดยผูไดรับคาเสียหายในการสูคดีหรือเรียกรองใดๆ ก็ตาม Sony และ/หรือฝายที่ไดรับคาเสียหายขอสงวนสิทธิ์ ดวย
คาใชจายของตนเอง ในการถือสิทธิในการปกปองที่แยกเฉพาะหรือการตกลงและการควบคุมในเรื่องใดก็ตามที่ไมใช การ
ชดใชคาสินไหมทดแทนโดยทาน ทานจะตองไมตกลงในการตัดสิน, ขอตกลง, การอายัดทรัพย หรือ การยึดทรัพย หรือการก
ระทําอื่นๆ ที่ขัดแยงกับผลประโยชนของ Sony หรือผูไดรับคาเสียหายใดๆ โดยปราศจากการยินยอมเปนลายลักษณอักษร
จาก Sony และ/หรือฝายไดรับคาเสียหาย

ฟังก์ชันอัพเดทอัตโนมัติ/การดัดแปลงแก้ไข EULA ต่อการบริการ
Sony และบุคคลที่สามจะอัพเดทหรือดัดแปลงแกไขซอฟทแวรของ Sony โดยอัตโนมัติเปนระยะๆ ตัวอยางเชน แตไม
จํากัดอยูเพียง เพื่อจุดประสงคในการแกไขขอผิดพลาด ปรับปรุงการทํางาน และพัฒนาฟงกชันรักษาความปลอดภัย การ
อัพเดทหรือการดัดแปลงแกไขดังกลาวนี้อาจเปลี่ยนหรือลบฟงกชันดั้งเดิมไป หรือสวนอื่นๆ ของซอฟทแวรของ Sony รวม
ถึงฟงกชันที่ทานใชอยู ณ ที่นี้ ทานยินยอมวากิจกรรมเชนนี้อาจเกิดขึ้นภายใตดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวของ Sony และจาก
การที่ทานใชบริการ ทานยอมรับวาไดอานนโยบายสวนบุคคลที่มีผลบังคับใชกับบริการและเนื้อตอกิจกรรมนั้นๆ นอกจาก
นี้ทานยังยอมรับวาการใชซอฟทแวรของ Sony นั้นเปนไปตามเงื่อนไขหลังจากที่ทานไดติดตั้งเสร็จสมบูรณหรือยอมรับตอ
การอัพเดทหรือการดัดแปลงที่ Sony ไดเผยแพรออกมา ทั้งนี้ Sony ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์การใชงานซอฟทแวร
Sony ของทานหากทานไมไดอัพเดทหรือการดัดแปลงตอซอฟทแวรของ Sony Sony อาจเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบสวนใดสวน
หนึ่ง หรือเงื่อนไขของ EULA ที่มีผลกับซอฟทแวรของ Sony การบริการ และ/หรือเนื้อหาไดทุกเวลาโดยไมตองแจงใหทานท
ราบลวงหนา การเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบ หรือขอกําหนดใดๆ ที่กําหนดไวในฟงกชัน Sony Entertainment Network จะมีผล
ทันทีที่ประกาศ การที่ทานยังคงใชซอฟทแวรของ Sony หรือเขาถึงการใหบริการ, การใหบริการเนื้อหา Sony, เนื้อหา และ/
หรือเนื้อหาของ Sony หลังจากที่ประกาศแลว ถือวาทานยอมรับขอกําหนดนี้ Sony อาจเพิ่ม, เปลี่ยน, ยุติ, ลบ หรือระงับการ
ใหบริการใดๆ หรือการใหบริการเ นื้อหาของ Sony โดยชั่วคราวหรือโดยถาวร ไดทุกเวลาโดยไมตองมีการแจงใหทราบหรือ
ปราศจากการรับผิด Sony อาจระงับหรือยกเลิก EULA นี้ตอการใหบริการ, การใหบริการเนื้อหา Sony, เนื้อหา และ/หรือ
เนื้อหา Sony ทันทีที่ประกาศ หากทานไมยอมรับขอกําหนดหรือเงื่อนไขของ EULA นี้โดยปราศจากความเสียหายที่มีตอสิ
ทธิใดๆ Sony อาจดําเนินการทางกฎหมายหรือทําการแกไขดานเท คนิค เพื่อปองกันการละเมิด และ/หรือ บังคับใช EULA
นี้ ซึ่งรวมถึง โดยไมมีขอยกเวน การยกเลิกการเขาถึงการใหบริการของทานทันทีหาก Sony เชื่อในดุลยพินิจของตนวาทาน
กําลังละเมิดสัญญาของ EULA นี้

EULA นี้มีผลจนกวาจะยกเลิก Sony อาจยกเลิก EULA นี้ทันทีหากทานไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยการแจงใหทา
นทราบ ในกรณีดังกลาว ทานตองทําลายซอฟทแวรของ Sony และเอกสารประกอบ รวมถึงสําเนาทั้งหมดที่ทานไดทําไว
นอกจากนั้นหลังจากการยกเลิก ทานจะไมมีสิ่งอางตอ Sony, บริษัทในเครือ, ผูอนุญาตที่เปนบุคคลที่สาม หรือผูใหบริการที่
เปนบุคคลที่สาม สําหรับการไมสามารถใชซอฟทแวรของ Sony หรือเอกสารประกอบ, การบริการ หรือเนื้อหา

การยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่าน
หากทานตองการสงคืนผลิตภัณฑ Sony ของทานไปยังสถานที่ที่จําหนาย ใหสงผลิตภัณฑ Sony พรอมกับ EULA ฉบับ
นี้ หรือหาก EULA ฉบับนี้ถูกยกเลิก ทานยินยอมที่: (1) ยกเลิกการลงทะเบียนผลิตภัณฑ Sony โดยการลบบัญชีใดๆ หรือ
ทั้งหมดที่ทานไดสรางไว หรือไดเขาใชผานทางผลิตภัณฑ Sony เครื่องนี้; และ (2) ตั้งคาผลิตภัณฑ Sony กลับเปนคาดั้งเดิม
จากโรงงาน นับเปนความรับผิดชอบของทานแตเพียงผูเดียวที่จะเก็บรักษาบัญชีใดๆ ที่ทานมีกับบุคคลที่สาม และชื่อผูใชและ
รหัสผานใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใชงานผลิตภัณฑ Sony ของทานไวเปนความลับ

NOTICES AND LICENCES FOR SOFTWARE
This product includes certain open source or other software originating
from third parties that is subject to the GNU General Public License(GPL),
GNU Library/Lesser General Public License(LGPL) and different and/or
additional copyright licenses, disclaimers and notices. The exact terms
of GPL, LGPL and some other licenses, disclaimers and notices are
reproduced in the menu in this product.
Source code for these executables and libraries, can be obtained using
the following link: http://oss.sony.net/Products/Linux/

NOTIFICATION OF MP3
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from
Fraunhofer IIS and Thomson.

หน้าต่างแจ้งเตือนของ MP3
เทคโนโลยีและสิทธิบัตรการเขารหัสเสียง MPEG Layer-3 ซึ่งไดรับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson

