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เงื่อนไขกำรรับประกันสินค้ำและบริกำร 

1. บริษัทฯ จะให้บริการตรวจซอ่มสนิค้า ตามเง่ือนไขการรับประกนัสนิค้าของบริษัทฯ โดยลกูค้าต้องน าสง่

สนิค้าเข้าตรวจซอ่มผา่นทางช่องทางร้านค้าทีซ่ือ้สนิค้าเทา่นัน้ โดยคา่จดัสง่ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง

ทัง้หมด 

2. การใช้สทิธ์ิการรับประกนัต้องแสดง ใบเสร็จรับเงนิที่มีข้อควำมสมบูรณ์ไม่มีรอยแก้ไขในสำระส ำคัญ 

รวมถงึสินค้ำที่มีปัญหำพร้อมอุปกรณ์และบรรจุภณัฑ์ของสนิค้ำ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนกำรเข้ำรับ
สิทธ์ิกำรรับประกันสนิค้ำทุกครัง้ 

3. กรณีที่มีการเปลีย่นอะไหลห่รืออปุกรณ์ที่มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิ บริษัทฯ จะติดตอ่ร้านค้าเพื่อแจ้งคา่ใช้จ่าย

ให้แก่ลกูค้าก่อนการซอ่มและจะด าเนินการซอ่มสนิค้าหลงัจากที่ได้รับการยืนยนัจากลกูค้าแล้วเทา่นัน้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บประกนัสนิค้า หากตรวจพบวา่ความเสยีหายของสนิค้านัน้เกิดจากปัจจยัท่ีไมไ่ด้

เกิดจากปัจจยัการผลติหรือข้อบกพร่องของชิน้สว่นตา่ง ๆ อาทิ 

- ความเสยีหายที่เกิดจากความประมาท หรือใช้งานผิดวิธี 

- สนิค้าที่ผิดปกตจิากการท าความสะอาดไมเ่หมาะสม หรือบ ารุงรักษาผิดวิธี ท าให้ชิน้สว่นภายในเคร่ือง

สกปรกจนก่อให้เกิดความเสยีหาย 

- สนิค้าช ารุดจากไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ฟ้าผา่ หรือเสยีหายจากภยัธรรมชาติทกุกรณี 

- สนิค้าช ารุดเสยีหายจากการเสือ่มของวสัดตุามอายกุารใช้งาน 

- สนิค้าถกูดดัแปลง แก้ไข หรือซอ่มแซมจากบคุคลที่ไมใ่ช่ตวัแทนของบริษัท 

5. สนิค้าที่ไมอ่ยูใ่นการรับประกนัได้แก่ สนิค้าขายตามสภาพ สนิค้าตวัโชว์ สนิค้า Clearance Sales สนิค้า

สมนาคณุทกุประเภท และสนิค้าที่ระบไุว้ในเง่ือนไขการขายวา่ไมรั่บประกนัสนิค้าทกุกรณี 

6. การรับประกนัสนิค้าไมร่วมถึงคา่ด าเนินการตา่ง ๆ อาทิ คา่ขนสง่สนิค้า คา่เอกสาร คา่ด าเนินการ คา่

ตรวจเช็คสนิค้า  

7. เง่ือนไขการรับประกนัสนิค้านีม้ีผลบงัคบัเฉพาะผลติภณัฑ์ที่จดัจ าหนา่ยโดยร้านค้าทีเ่ป็นตวัแทนจ าหนา่ย

ของบริษัทฯ เทา่นัน้ 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเป็นผู้วนิิจฉัย และตัดสินใจว่ำสินค้ำ อยู่ในเงื่อนไขกำรรับประกัน
หรือไม่ โดยให้ยดึค ำตดัสินของบริษัทฯ เป็นที่สิน้สุด 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรรับประกันสนิค้ำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ 
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Warranty Terms and Conditions 

1. The customer has to summit the defective product to service center via 

our dealers which the customer buys from only and the shipping fee shall 

be borne by the customer 

2. The customer must keep the readable receipt and original packaging with 

all accessories of the defective Products to be submitted for claiming 

Warranty Service. 

3. In case of spare part replacement required, the customer shall be 

informed about the service cost by the dealers and the repair process will 

begin after the customer confirmation.  

4. Warranty shall be rendered nulled and voided, if; 

- The product is damaged due to falling, weather, result of natural 

disaster, extreme environment conditions, electrical shock, 

improper use, misapplication, mishandling according to user 

manual or any other physical damage caused by the customer 

- The product is damaged due to negligence causing damage to any 

part of the product. 

- The product is damaged as a result of connection to irregular 

voltage sources. 

- The product is depreciated due to normal usage. 

- The product is altered, modified and repaired by unauthorized third 

party. 

5. There are product sells without Warranty e.g., the Products sold as is, 

Clearance Sales or giveaways. 

6. Warranty does not cover the transportation and delivery fees and/or 

incidental costs incurred in the fulfilment of the Warranty. 

7. The warranty shall be applied only the products sold by our company or 

our authorized dealers only. 

8. We reserve the right to determine whether the product meets the 

warranty terms and conditions and our judgement is considered final. 
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9. We reserve the right to change our warranty terms and conditions 

without prior notice. 


