ผลิตภัณฑ์ ท่ ซี ือ้ ในประเทศไทย
ใบรั บประกันผลิตภัณฑ์ ระหว่ างประเทศของฟิ ลิปส์
เรี ยน ท่านลูกค้ าผู้มีอปุ การะคุณ
ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริ โภค
(
Consumer
Lifestyle
)
ทังหมดของฟิ
้
ลิปส์
ได้ รับการออกแบบและผ่านกรรมวิธีการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด
เพื่อประสิทธิภาพการใช้ งานที่ดีเยี่ยม
สะดวกง่ายดายทังต่
้ อการใช้ งานและการติดตัง้
และเพื่อประโยชน์สงู สุดของการใช้ งาน
ขอแนะนาให้ ท่านศึกษาคูม่ ือการติดตังและการใช้
้
งาน
หรื ออ่านข้ อมูลบนหน้ าเวปไซต์โฮมเพจฝ่ ายสนับสนุน
โดยละเอียด
กรณีที่ผลิตภัณฑ์ทางานผิดปกติก่อนสิ ้นสุดระยะรับประกัน
นับว่ามีโอกาสเกิดขึ ้นน้ อยมาก
แต่กระนันผลิ
้ ตภัณฑ์เพื่อผู้บริ โภคของฟิ ลิปส์ (ต่อไปจะเรี ยกว่า “ฟิ ลิปส์”) ก็ได้ เตรี ยมบริ การด้ านการรับประกันไว้ อย่างดี
เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถใช้ งานได้ อย่างสบายใจไร้ กงั วล
แม้ ในกรณีที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เข้ ามาจากประเทศอื่น
ฟิ ลิปส์ยินดีให้ บริ การดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริ โภคทุกเครื่ องที่มีการใช้ งานภายในประเทศ
ตามเงื่อนไขการรับประกันตามประเทศที่ผ้ ซู ื ้อได้ ซื ้อผลิตภัณฑ์นนั ้
ดังนันเพื
้ ่อประโยชน์ของคุณ
กรุ ณายืนยันประเทศที่ระบุบนเอกสารฉบับนี ้ว่าข้ อมูลตรงกับประเทศที่คณ
ุ ซื ้อผลิตภัณฑ์หรื อไม่
หากไม่ตรงกัน
กรุ ณาเลือกประเทศที่คณ
ุ ซื ้อผลิตภัณฑ์ด้านบนขวามือของเวปไซต์นี ้
เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์และเปิ ดหรื อดาวน์โหลดใบการรับประกัน
สิทธิโดยชอบด้ วยกฎหมายของคุณ จะไม่ถกู รอนสิทธิด้วยเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศของ ฟิ ลิปส์
เงื่อนไขการรั บประกัน
การเริ่ มต้ นวันรับประกัน เริ่ มนับตังแต่
้ วนั ที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ ที่ระบุในหลักฐานการซื ้อผลิตภัณฑ์ของคุณ
และสิ ้นสุดระยะรับประกันตามระยะเวลาที่ระบุในใบรับประกัน

กรณีที่ใบรับประกันผลิตภัณฑ์สญ
ู หาย
กรุ ณาแจ้ งความต่อเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
และใช้ ใบบันทึกประวันของเจ้ าหน้ าที่ตารวจเสมือนเป็ นใบรับประกัน โดบในบันทึกประจาวันฯ ควรระบุชื่อของคุณ
วันและสถานที่ที่ซื ้อ และรุ่ นของผลิตภัณฑ์ให้ ชดั เจนครบถ้ วน
กรณีผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่ องเนื่องจากวัสดุ
และ/หรื อการประกอบชิ ้นส่วน
ซึง่ เกิดขึ ้นในระยะรับประกันและตรวจสอบพบว่าไม่ผิดเงื่อนไข
ฟิ ลิปส์จะดาเนินการแก้ ไขให้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
และหากไม่สามารถซ่อมแซมแก้ ไขได้
หรื อมีคา่ ใช้ จ่ายในการแก้ ไขสูงเกินเกณฑ์ที่กาหนด
ทางฟิ ลิปส์อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่
โดย
ฟิ ลิปส์ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ แก่คณ
ุ
โดยยึดระยะเวลาการรับประกันนับตามวันที่เริ่ มซื ้อผลิตภัณฑ์เครื่ องเดิม
เงื่อนไขการรับประกันของฟิ ลิปส์
จะมีผลคุ้มครองในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง
และเป็ นไปตามคาแนะนาการใช้ งานในคูม่ ือการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ เท่านัน้
การไม่ รับประกัน


การใช้ ผลิตภัณฑ์ผิดประเภท รวมถึงการใช้ งานนอกเหนือจากการใช้ ภายในครัวเรื อน



การละเลยหรื อไม่ปฎิบตั ิตามคาแนะนาที่ระบุไว้ ในคูม่ ือการใช้ งาน



ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรื อสภาวการณ์ผิดปกติ เช่น น ้าท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้ แผ่นดินไหว
ปั ญหาการขนส่ง ปั ญหากระแสไฟฟ้า



การแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยบุคคลหรื อศูนย์บริ การที่ไม่ได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการจากฟิ ลิปส์



อุปกรณ์เสริ ม/อะไหล่ ซึง่ เสื่อมสภาพตามระยะการใช้ งานปกติ เช่น แบตเตอร์ รี ใบมีด สายพาน ถุงเก็บฝุ่ น
แผ่นกรอง รวมถึงอุปกรณ์เสริ มภายนอกอื่นๆ/อะไหล่



ใบรับประกันสูญหาย มีการแก้ ไข ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่ได้ ผ่านการลงทะเบียน

เมื่อต้ องการใช้ บริการ
เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้น
หรื อดูปรึกษาโฮมเพจฝ่ ายสนับสนุนสาหรับการบริ การเพิ่มเติม

ขอแนะนาให้ คณ
ุ อ่านคูม่ ือการใช้ งานโดยละเอียด
ก่อนที่จะติดต่อฟิ ลิปส์หรื อตัวแทนจาหน่าย

หากคุณต้ องการรับบริ การในระยะรับประกัน
สามารถติดตามรายละเอียดได้ จากเวปไซต์นี ้
คุณสามารถติดต่อศูนย์บริ การใกล้ บ้านได้ โดยตรง

กรุ ณาติดต่อศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริ โภคของฟิ ลิปส์
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์พ้นระยะรับประกัน

เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อกับฟิ ลิปส์ หรื อตัวแทนจาหน่ายของคุณ กรุ ณาเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี ้
 หลักฐานการซื ้อผลิตภัณฑ์ของคุณ เช่น ใบเรี ยกเก็บเงิน หรื อใบเสร็ จรับเงิน ที่ระบุวน
ั ที่ซื ้อ ชื่อร้ านค้ าผู้จาหน่าย
และหมายเลขรุ่ นของผลิตภัณฑ์
 หมายเลขเครื่ องผลิตภัณฑ์ของคุณ หรื อวันที่ผลิต ตามที่ระบุไว้ บนผลิตภัณฑ์ หมายเลขรุ่ น (หรื อ เลขรุ่ น)
และรหัสเครื่ อง หรื อวันที่ผลิตที่อยู่ในช่องแบตเตอร์ รี หรื อด้ านหลัง หรื อฐานของผลิตภัณฑ์
ระยะการรั บประกันมาตรฐาน
 12 เดือน
ข้ อยกเว้ นการรั บประกันมาตรฐาน ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์

ระยะการรั บประกัน

ภาพและเสียง

12 เดือน

ผลิตภัณฑ์ เครื่ องใช้ ในครั วเรื อนชิน้ เล็
ก

24 เดือน

ข้ อยกเว้ น

