บทนำ

่ ว่้ า “OTIS”)
OTIS WORLDWIDE CORPORATION รวมถึงบริษท
ั ย่อยใด ๆ (เรียกในทีนี
่ ดใช ้งานระบบดิจต
่
นาเสนอบริการทีเปิ
ิ อลทีหลากหลายผ่
านทางผลิตภัณฑ ์
่ งคมออนไลน์ของเรา
ความสามารถในการให้บริการซ่อมบารุง เว็บไซต ์ แอปพลิเคชัน และหน้าบนสือสั
("บริการ" ของเรา)
ข้อกำหนดกำรใช้งำนเหล่ำนี้ควบคุมในขอบเขตที่คณ
ุ ไม่ได้ทำข้อตกลงเฉพำะกำรใช้งำนกับ Otis
ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดทีใ
่ ช้แทน ขัดแย้ง ขยำย หรือจำกัดข้อกำหนดกำรใช้งำนเหล่ำนี้
นอกเหนือจำกข้อกำหนดกำรใช้งำนเหล่ำนี้
คุณยังควรปฏิบัติตำมนโยบำยหรือข้อกำหนดที่มำพร้อมกับบริกำร
และกฎหมำยและข้อบังคับของท้องถิ่นทีใ
่ ช้บังคับทั้งหมด

สิทธิ์อนุญำตใช้งำนแบบจำกัด
ด้วยข้อกำหนดกำรใช้งำนเหล่ำนี้ Otis ให้สิทธิ์ส่วนบุคคลแบบไม่ผูกขำด ไม่สำมำรถถ่ำยโอนได้
และจำกัด เพื่อให้คุณเข้ำถึงและใช้บริกำรและสื่อประกอบในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ
หรือตำมที่ตกลงไว้เป็นอย่ำงอื่น
กำรอนุญำตนี้ไม่ได้หมำยถึงกำรถ่ำยโอนกรรมสิทธิ์ในบริกำรหรือสื่อประกอบ
และอยู่ภำยใต้ขอ
้ จำกัดต่อไปนี้: (1) คุณต้องไม่ใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำใด ๆ
ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้อย่ำงไม่เหมำะสม และคุณต้องเคำรพลิขสิทธิ์และข้อควำมแจ้งกรรมสิทธิ์อื่น ๆ
(2) คุณไม่สำมำรถแก้ไขบริกำรไม่วำ่ ในวิธีกำรใด ๆ หรือผลิตซ้ำ หรือแสดง ดำเนินกำร
หรือแจกจ่ำยต่อสำธำรณะ
หรือใช้บริกำรหรือสื่อประกอบเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะหรือเชิงพำณิชย์
เว้นแต่มีกำรตกลงเฉพำะเจำะจงเป็นลำยลักษณ์อักษรแยกต่ำงหำก (3) คุณไม่สำมำรถแปลงกลับ
ถอดรหัส ถอดแยกชิ้นส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ
หรือพยำยำมเข้ำถึงรหัสต้นทำงของบริกำรหรือไฟล์เนื้อหำ หรือผลงำนอื่น ๆ (4)
คุณไม่สำมำรถแจกจ่ำย เผยแพร่ ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ ให้ยืม ถ่ำยโอน ให้อนุญำตช่วง เปิดเผย
หรือให้บริกำรแก่บค
ุ คลภำยนอก และ (5)
คุณไม่สำมำรถแก้ไขหรือสร้ำงงำนสืบเนื่องของบริกำรไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน

กำรสงวนสิทธิ์และควำมเป็นเจ้ำของ

Otis หรือซัพพลำยเออร์ของบริษัทเป็นเจ้ำของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์
รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำ
ในบริกำรและสื่อประกอบทั้งหมดและที่มีต่อบริกำรและสื่อประกอบทั้งหมด และสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์
และผลประโยชน์ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำ
ในบริกำรและสื่อประกอบทั้งหมดและที่มีต่อบริกำรและสื่อประกอบทั้งหมด
รวมถึงสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณอย่ำงชัดแจ้ง
้
้
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ข้อควำมปฏิเสธควำมรับผิดชอบ
ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ Otis และไซต์บนสื่อสังคมออนไลน์มีวัตถุประสงค์ในกำรให้ข้อมูลเท่ำนั้น
Otis นำเสนอเนื้อหำบนเว็บไซต์และไซต์บนสื่อสังคมออนไลน์ "ตำมที่เป็น"
และไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่ำรูปแบบใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหำบนเว็บไซต์นี้ Otis
ปฏิเสธควำมรับผิดชอบในกำรรับรองและรับประกันเหล่ำนั้นทั้งหมด ไม่ว่ำโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
กำรรับประกันสภำพกำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ และควำมเหมำะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพำะ
นอกจำกนั้นยังไม่รับรองหรือรับประกันว่ำข้อมูลที่สำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำนเว็บไซต์นี้มีควำมถูกต้อง
สมบูรณ์ หรือเป็นข้อมูลปัจจุบัน

กำรเปลี่ยนแปลง
เนื้อหำในบริกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ Otis
สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้งำนเหล่ำนี้ได้ทก
ุ เมื่อ กำรเปลี่ยนแปลง
กำรแก้ไข กำรเพิ่มเติม หรือกำรลบควรมีผลทันทีภำยหลังกำรแจ้งหรือกำรโพสต์เรื่องดังกล่ำว Otis
สำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติบริกำรไม่ว่ำแง่มุมใด ๆ
รวมถึงควำมพร้อมใช้งำนของคุณลักษณะต่ำง ๆ บนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ Otis
ยังสำมำรถกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณลักษณะและบริกำรบำงอย่ำง
หรือจำกัดกำรเข้ำถึงของคุณในส่วนต่ำง ๆ
บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำหรือโดยปรำศจำกควำมรับผิด

ไฮเปอร์ลิงก์

บำงลิงก์ที่แสดงในบริกำรอำจเปิดใช้ไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ Otis
บริษัทแสดงลิงก์ภำยนอกเหล่ำนี้เพื่อควำมสะดวกของผู้ใช้บริกำรของบริษัทเท่ำนั้น
และกำรนำเสนอลิงก์ใด ๆ เหล่ำนี้ไม่ใช่กำรรับรองจำก Otis สำหรับไซต์ดังกล่ำว หรือเนื้อหำ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรที่อยู่ในหรือนำเสนอในไซต์นั้น ดังนั้น Otis
จึงไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่ำสิ่งใดก็ตำมที่เกีย
่ วกับควำมพร้อมใช้งำนหรือเนื้อหำ
รวมถึงลิงก์ย่อยที่พบบนไซต์เหล่ำนั้น
เมื่อลงทะเบียน สั่งซื้อ หรือจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริกำรจำกบุคคลใดก็ตำมที่เชือ
่ มโยงไปยังไซต์นี้
หมำยควำมว่ำคุณกำลังจะทำข้อตกลงกับบุคคลภำยนอกที่ไม่ใช่ Otis ในกรณีเหล่ำนี้
คุณควรตรวจสอบและทำควำมเข้ำใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บุคคลภำยนอกดังกล่ำวโพสต์ไว้
รวมทั้งนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของบุคคลภำยนอกดังกล่ำวก่อนที่คณ
ุ จะลงทะเบียน สั่งซื้อ
หรือจัดซื้อ ยกเว้นและในขอบเขตที่ระบุเป็นพิเศษในที่นี้
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดกำรใช้งำนที่ระบุโดย Otis
ในที่นี้จะไม่บังคับใช้กับไซต์ของบุคคลภำยนอกเหล่ำนี้ Otis
ขอยืนยันว่ำเรำมุ่งจะนำเสนอลิงก์เชื่อมโยงไปยังบริษัทต่ำง ๆ
ที่มีข้อกังวลด้ำนควำมเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับเรำเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม
เรำไม่สำมำรถและไม่ได้ควบคุมวิธีกำรที่บค
ุ คลภำยนอกเหล่ำนี้ใช้หรือรวบรวมข้อมูลหรือดำเนินธุรกิ
จ
เมื่อคุณเชื่อมโยงไปยังไซต์ของบุคคลอื่น
คุณควรตระหนักว่ำบริษัทเหล่ำนั้นอำจใช้คุกกี้หรือวิธีกำรอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ
และจะไม่มีกำรบังคับใช้ขอ
้ กำหนดของนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Otis

กำรส่ง
กำรส่งข้อมูลและสื่อถึง Otis ไม่ว่ำจะผ่ำนทำงอีเมลหรือช่องทำงอื่น ๆ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะข้อเสนอแนะ คำถำม ควำมคิดเห็น คำแนะนำ แนวคิด กรำฟิก
หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ไม่ว่ำรูปแบบใด ๆ เท่ำกับว่ำคุณให้หรือรับประกันอย่ำงชัดแจ้งว่ำ
เจ้ำของสื่อดังกล่ำวให้สิทธิ์และสิทธิ์อนุญำตใช้งำนโดยไม่มีค่ำลิขสิทธิ์ เป็นกำรถำวร
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และไม่ผูกขำดอย่ำงชัดแจ้งเพื่อให้ Otis ใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน เผยแพร่
แปลข้อควำม และแจกจ่ำยสื่อดังกล่ำว (ทั้งหมดหรือบำงส่วน) ทั่วโลก และรวมเข้ำกับผลงำนอื่น ๆ

ไม่ว่ำในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่เป็นที่รู้จก
ั ในขณะนี้หรือที่จะได้รับกำรพัฒนำขึ้นต่อไป
ภำยใต้คำแถลงควำมเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Otis.com

กำรจำกัดควำมรับผิด
ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ก็ตำม OTIS หรือบริษัทย่อย บริษท
ั ในเครือ พนักงำน ผู้รับจ้ำง ซัพพลำยเออร์
หรือตัวแทนอื่น ๆ ของบริษัท จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ (ควำมเสียหำยโดยตรง
โดยอ้อม ควำมเสียหำยเชิงลงโทษ ควำมเสียหำยพิเศษ ควำมเสียหำยอันเป็นผลตำมมำ หรืออื่น ๆ)
ที่เกิดจำกหรือที่เชื่อมโยงกับกำรใช้บริกำร เว้นแต่ตกลงไว้อย่ำงชัดแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร
และเป็นไปตำมสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษรแยกต่ำงหำกซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อบริกำรที่ระบุในที่
นี้ของคุณ กำรจำกัดควำมรับผิดนี้รวมถึงควำมรับผิดสำหรับกำรสูญเสียผลกำไร ธุรกิจหยุดชะงัก
ข้อมูลหรือข้อมูลดิบสูญหำย กำรละเมิดข้อมูล หรือกำรสูญเสียค่ำควำมนิยม
กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่ออสังหำริมทรัพย์
และกำรเรียกร้องของบุคคลภำยอกที่เกิดจำกหรือที่เชื่อมโยงกับกำรใช้ กำรคัดลอก
หรือกำรแสดงไซต์นี้หรือเนื้อหำบนไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ไม่ว่ำ OTIS ได้รับแจ้ง ทรำบ
หรือควรทรำบเกี่ยวกับควำมเป็นไปได้ดังกล่ำวหรือไม่ก็ตำม
นอกจำกนั้นคุณยังต้องชดใช้และปกป้อง OTIS บริษท
ั ในเครือ บริษัทย่อย พนักงำน ผู้รับจ้ำง
และตัวแทนอื่น ๆ ของบริษท
ั
จำกกำรเรียกร้องและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกหรือที่เชื่อมโยงกับกำรใช้ไซต์นี้ของคุณซึ่งละเมิดข้อตกลง
นี้ หรือกำรที่คุณละเมิดกฎหมำยหรือข้อบังคับว่ำด้วยสิทธิ์ของบุคคลภำยนอก

ข้อควำมปฏิเสธควำมรับผิดชอบในกำรรับประกัน
บริกำรนี้ได้รับกำรจัดหำตำมที่เป็นพร้อมควำมชำรุดบกพร่องทั้งหมดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมำยอนุ
ญญญ OTIS และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ พนักงำน ผูร้ ับจ้ำง ซัพพลำยเออร์ และตัวแทนอื่น ๆ
ของบริษัทปฏิเสธควำมรับผิดชอบในกำรรับประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ
ทั้งหมดไม่ว่ำโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึงกำรรับประกันโดยนัย
หน้ำที่หรือเงื่อนไขของสภำพกำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
หรือควำมเหมำะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพำะ
นอกจำกนั้นยังไม่มีกำรรับประกันหรือเงื่อนไขด้ำนกรรมสิทธิ์ กำรใช้ทรัพย์สินที่เช่ำโดยสงบ
กำรครอบครองโดยสงบ ซึ่งสอดคล้องกับคำอธิบำยกำรไม่ละเมิดสิทธิ์ กำรปรำศจำกไวรัสหรือบั๊ก

ควำมถูกต้องหรือสมบูรณ์ของกำรตอบรับหรือผลลัพธ์เกี่ยวกับบริกำร OTIS และบริษัทย่อย
บริษัทในเครือ พนักงำน ผูร้ ับจ้ำง ซัพพลำยเออร์ และตัวแทนอื่น ๆ ของบริษัท
ไม่รับประกันว่ำกำรดำเนินกำรให้บริกำรจะไม่ติดขัดหรือปรำศจำกข้อผิดพลำด
หรือรับประกันว่ำข้อบกพร่องจะได้รับกำรแก้ไข
ควำมเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรยังคงเป็นของคุณ

เงื่อนไขพิเศษที่ผู้ให้บริกำรแอปอุปกรณ์เคลื่อนที่
กำหนด
ผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ของ Apple


กำรยอมรับ: คุณยอมรับว่ำข้อกำหนดกำรใช้งำนเหล่ำนี้เป็นข้อกำหนดระหว่ำงคุณและ Otis
เท่ำนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ Apple แต่อย่ำงใด
ผู้ให้สิทธิ์อนุญำตใช้งำนเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับแอปพลิเคชันที่ให้สิทธิ์อนุญำตและเ
นื้อหำในแอปพลิเคชันนั้น ไม่ใช่่ Apple



ขอบเขตสิทธิอ
์ นุญำตใช้งำน: คุณยอมรับว่ำสิทธิ์อนุญำตใช้งำนที่ได้รับในที่นส
ี้ ำหรับแอปพลิ
เคชันที่ให้สิทธิ์อนุญำตเป็นสิทธิ์อนุญำตใช้งำนแบบจำกัดทีไ
่ ม่สำมำรถ่ำยโอนได้สำหรับกำรใช้แอป
พลิเคชันบน iPhone หรือ iPod touch ที่คณ
ุ เป็นเจ้ำของหรือควบคุม
และตำมที่ได้รับอนุญำตตำมกฎกำรใช้งำนที่ระบุในข้อกำหนดกำรใช้บริกำรของ App Store



กำรซ่อมบำรุงและกำรสนับสนุน: ผู้ให้สิทธิ์อนุญำตใช้งำนเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำ
หรับกำรให้บริกำรซ่อมบำรุงและกำรสนับสนุนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันดังกล่ำวตำมที่ระบุในข้อกำหนด
กำรใช้งำน หรือตำมที่กฎหมำยที่ใช้บังคับกำหนด คุณยอมรับว่ำ Apple ไม่มห
ี น้ำที่ใด ๆ
ก็ตำมในกำรจัดหำบริกำรซ่อมบำรุงและกำรสนับสนุนเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน



กำรรับประกัน: ผู้ให้สิทธิ์อนุญำตใช้งำนเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกำรรับประกั
นผลิตภัณฑ์ใด ๆ ไม่วำ่ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตำมกฎหมำย ในขอบเขตที่ระบุในที่นี้
และไม่สำมำรถปฏิเสธควำมรับผิดชอบได้
ในกรณีที่แอปพลิเคชันไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกำรรับประกันที่เกี่ยวข้องใด ๆ คุณสำมำรถแจ้ง Apple
ญญญ Apple จะชำระคืนให้ตำมรำคำที่ซื้อแอปพลิเคชันนั้นให้แก่คุณ หำกมี
ตำมขอบเขตสูงสุดที่กฎหมำยที่ใช้บังคับอนุญำต Apple จะไม่หน้ำที่อื่นใดในกำรรับประกันสิ่งใด ๆ
ก็ตำมที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน และกำรเรียกร้อง ควำมสูญเสีย ควำมรับผิด ควำมเสียหำย

ต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่เกิดจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกำรรับประกันจะเป็นควำมรับผิดชอบ
ของผู้ให้สิทธิ์อนุญำตใช้งำนแต่เพียงผู้เดียวตำมขอบเขตที่ระบุในที่นี้
กำรเรียกร้องค่ำชดใช้สำหรับผลิตภัณฑ์: คุณยอมรับว่ำ Apple



ไม่ต้องรับผิดชอบในกำรจัดกำรกำรเรียกร้องที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือกำรครอบครองของผู้ใช้ป
ลำยทำง และ/หรือกำรใช้แอปพลิเคชันดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ: (i)
กำรเรียกร้องควำมรับผิดสำหรับผลิตภัณฑ์ (ii)
กำรเรียกร้องว่ำแอปพลิเคชันไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยหรือข้อบังคับทีใ
่ ช้บังคับ
ญญญ (iii) กำรเรียกร้องที่เกิดขึ้นภำยใต้กฎหมำยกำรคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมำยที่คล้ำยกัน
สิทธิใ
์ นทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญา: คุณยอมรับว่ำในกรณีทบ
ี่ ุคคลภำยนอกเรียกร้องว่ำแอปพลิเคชัน



หรือกำรครอบครองและกำรใช้แอปพลิเคชันของคุณละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลภ
ำยนอกดังกล่ำว ผู้ให้สิทธิ์อนุญำตใช้งำนเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกำรสอบสวน
กำรต่อสู้ กำรแก้ปัญหำ
และกำรดำเนินกำรกับกำรเรียกร้องเกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำดังกล่ำวในข
อบเขตที่ไม่สำมำรถปฏิเสธได้ในที่นี้ ไม่ใช่ Apple
กำรปฏิบต
ั ต
ิ ำมกฎหมำย: คุณรับรองและรับประกันว่ำ (i)



คุณไม่ได้อยูใ
่ นประเทศที่ถูกรัฐบำลสหรัฐอเมริกำห้ำมส่งสินค้ำ
หรือประเทศที่รัฐบำลสหรัฐอเมริกำระบุว่ำเป็นประเทศ "ที่ให้กำรสนับสนุนผู้ก่อกำรร้ำย" ญญญ (ii)
คุณไม่ได้อยูใ
่ นรำยชื่อคู่สญ
ั ญำต้องห้ำมหรือคู่สัญญำที่ถูกจำกัดของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำ
บุคคลภำยนอกผูไ้ ด้รบ
ั ประโยชน์: ผู้ให้สิทธิ์อนุญำตใช้งำนและคุณยอมรับและตกลงว่ำ



Apple และบริษัทย่อยของ Apple
เป็นบุคคลภำยนอกผู้ได้รบ
ั ประโยชน์ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนี้
และกำรยอมรับของคุณต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดกำรใช้งำนเท่ำกับว่ำ Apple
จะมีสิทธิ์ (และเชื่อว่ำจะได้รับสิทธิ์ดังกล่ำว)
ในกำรบังคับใช้ข้อกำหนดกำรใช้งำนเหล่ำนี้กบ
ั คุณในฐำนะบุคคลภำยนอกผู้ได้รับประโยชน์จำกสิ
ทธิ์นี้

กฎหมำยที่ใช้บังคับ
กฎหมำยของรัฐนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกำจะควบคุมเนื้อหำและกำรใช้บริกำร
โดยไม่ต้องปฏิบัติตำมหลักกำรของกฎหมำยหรือกฎต่ำง ๆ ที่ขัดแย้งกัน

ข้อกำหนดกำรใช้งำนเหล่ำนี้จัดเตรียมไว้ทั้งในภำษำอังกฤษและภำษำไทย
ในกรณีที่มีควำมไม่สอดคล้อง
ควรใช้บังคับข้อกำหนดกำรใช้งำนภำษำอังกฤษและมีผลผูกพันต่อทุกฝ่ำย

ติดต่อ Otis
Otis Elevator Company
1 Carrier Place
Farmington CT 06034
Attn: Office of the General Counsel
860-674-3000

