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เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

ภายใตบังคับของขอจำกัดการคุมครอง ขีดจำกัดขอความปฏิเสธความรับผิดชอบ
ขีดจำกัดทางแกไขเยียวยา และขีดจำกัดความรับผิดของการรับประกันนี้ บริษัท
เฮเฟเล (ประเทศไทย) จำกัด (“เฮเฟเล”) รับประกันตอผูซ อ้ื รายแรกซึง่ มีนามปรากฏ
อยูใ นใบรับประกันซึง่ ไดรบั การมอบใบรับประกันนีว้ า ผลิตภัณฑแตละชิน้ ชองเฮเฟเล
จะปลอดจากขอบกพรองในดานวัสดุและฝมอื แรงงานเปนระยะเวลาหนึง่ (1) ปนบั
จากวันที่ของใบกำกับสินคาที่เฮเฟเล หรือตัวแทนจำหนายที่ไดรับอนุญาตของ
เฮเฟเลออกใหหรือวันที่ตามหนังสือสงมอบสินคาในกรณีการขายเปนโปรเจ็ค
ระยะเวลารับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติแมวาผลิตภัณฑจะยังไมไดถูกนำไป
ใชหรือติดตั้งอยางครบถวนก็ตามระหวางระยะเวลารับประกันตามเงื่อนไขการรับ
ประกันทัว่ ไปเหลานี้ (“การรับประกัน”) เฮเฟเลจะแกไขขอบกพรองทีส่ ง ผลกระทบ
ตอผลิตภัณฑซง่ึ เห็นไดชดั วาเปนผลมาจากขอบกพรองของวัสดุหรือเชิงกลความผิด
พลาดในการผลิต และความผิดพลาดในการตกแตงขัน้ สุดทาย เชน จุดดางดำแตก
สะเก็ด สีตกหรือการกัดกรอนโดยมีขอแมวาจะตองรายงานเรื่องนี้ภายในหนึ่ง (1)
ปนับจากวันที่ของใบกำกับสินคา (“ระยะเวลารับประกัน”)
แมวามาตรฐานคุณภาพภายในของเฮเฟเล จะปกปองเฮเฟเลจากคุณภาพอันไม
เปนที่ยอมรับไดก็ตามแตก็ยังเปนไปไดที่คุณภาพสูงสุดอาจมีความไมสมบูรณหรือ
มีตำหนิเล็กนอยบนพื้นผิวไดการวินิจฉัยขั้นสุดทายเกี่ยวกับคุณภาพอยูในดุลพินิจ
ของเฮเฟเลแตเพียงผูเดียว
เงื่อนไขและขอกำหนดของการรับประกันทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา

ระยะเวลาการรับประกันพิเศษแบบจำกัด
1. สำหรับเครือ่ งสุขภัณฑ
กลุมผลิตภัณฑตอไปนี้มีระยะเวลารับประกันพิเศษแบบจำกัด
สาม (3) ป นับจากวันที่ของใบกำกับสินคาสำหรับ:

• อางอาบน้ำอะคริลิค
• ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสำหรับเครื่องทำน้ำอุนอุปกรณอาบน้ำฝกบัว
• ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสำหรับกอกน้ำอัตโนมัติ

หา (5) ป นับจากวันที่ของใบกำกับสินคาสำหรับ:

• เครื่องสุขภัณฑเคลือบ ยกเวนผลิตภัณฑที่เลิกผลิตไปแลว
• กอกน้ำ เฉพาะสวนที่เปนกลองเซรามิค (เฉพาะกรณีน้ำรั่วเทานั้น)
• สวนที่เปนถังน้ำอุนสำหรับเครื่องทำน้ำอุนอุปกรณอาบน้ำฝกบัว

2. สำหรับผลิตภัณฑเครื่องใชประจำบานและ
อุปกรณ์ล็อคระบบดิจิตอล

(เครื่องใชกาซและอิเล็กทรอนิกส) ผลิตภัณฑเครื่องใชประจำบานทั้งหมดไดรับ
การรับประกันเปนระยะเวลาสาม (3) ปนบั จากวันทีข่ องใบกำกับสินคาตามเงือ่ นไข
ตอไปนี้:
ปที่ 1 เฮเฟเล จะซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑที่ชำรุดบกพรองใหใหมโดยไมคิด
มูลคาดวยดุลพินิจของเฮเฟเลแตเพียงผูเดียว
ปที่ 2 และ 3 เฮเฟเล จะจัด หาชิ้นสวนอะไหลใหโด ยไมคิด มูลคาไมรวมคาแรง

• การไมปฏิบัติตามคำแนะนำในการใชงาน การดูแลรักษาที่ไมดีหรือไมถูกตอง
การไมดูแลรักษาอยางเหมาะสม การใชผิดวิธี การใชในทางที่ผิด การทำความ
เสียหายโดยเจตนา การใชโดยไมมเี หตุผลหรือเกินปกติ หรือการปฏิบตั กิ ารทดลอง
ใดๆ ตอผลิตภัณฑ
• ความเสียหายที่เกิดจากความดันกาซหรือน้ำสูงเกินไปหรือเปนลบ หรือแรงดัน
ไฟฟาต่ำหรือสูงเกินไป หรือความชำรุดบกพรองที่เกิดจากการละเลย อุบัติเหตุ
การใชผิดวิธี การใชในทางที่ผิด การใชเพื่อการเชาการใชในลักษณะที่ไมเปนปกติ
หรือผิดปกติวิสัย หรือเกินปกติ
• ถาผิวของผลิตภัณฑเกิดรอยขีดขวนเนื่องจากเหตุใดๆ
• ขอบกพรองหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนสงหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ
ในสภาพที่ไมเหมาะสมนอกความรับผิดชอบของเฮเฟเลหรือตัวแทนจำหนายของ
เฮเฟเล
2. ถาผลิตภัณฑใดๆของเฮเฟเลไดรบั การดัดแปลงโดยสวนประกอบใดๆ ของบุคคล
ภายนอกทีเ่ ฮเฟเลไมไดขายหรือผลิตหรือใชรวมกับสวนประกอบของบุคคลภายนอก
3. การรับประกันแบบจำกัดจะไมขยายออกไปคุม ครองผลิตภัณฑทเ่ี ปราะแตกงาย
หรือชิ้นสวนที่สึกหรอ เชน สวนที่เปนกระจกหรือใชเพื่อความสวยงามหรือวัสดุสิ้น
เปลือง (ไดแก หลอดไฟ แบตเตอรี่ แผนกรอง กลองแผนกรอง เครื่องอัดอากาศ
หัวฝกบัว หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เชน กันรั่วหรือสายยาง)

การใชสิทธิเรียกรองตามการรับประกัน

ตองใชสทิ ธิเรียกรองสำหรับผลิตภัณฑใดๆ ทีเ่ ชือ่ วามีความชำรุดบกพรองตอตัวแทน
จำหนายหรือผูคาปลีกที่ไดรับอนุญาตซึ่งผูเรียกรองไดซื้อมาแตแรกไมอาจสงคืน
ผลิตภัณฑที่ไดรับความคุมครองจากการรับประกันนี้โดยไมไดรับการอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนาจากเฮเฟเลหรือตัวแทนจำหนายหรือผูคาปลีกที่ไดรับ
อนุญาตของเฮเฟเลเฮเฟเลจะไมใชคืนคาใชจายใดๆที่เกิดขึ้นสำหรับการสงคืน
ผลิตภัณฑ
การรับประกันแบบจำกัดนี้ไมอาจถายโอนได การใชสิทธิเรียกรองทั้งหมดตอง
กระทำภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทีพ่ บขอชำรุดบกพรองทีอ่ า ง การใชสทิ ธิ
เรียกรองแตละครั้งตองทำเปนลายลักษณอักษรบรรยาย โดยสรุปถึงขอชำรุด
บกพรองนั้นๆ พรอมดวยหลักฐานของการซื้อและการไดรับระหวางระยะเวลา
ของการรับประกัน

จะอนุญาตใหใชสทิ ธิเรียกรองตามการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑเครือ่ งใชประจำ
บานไดก็ตอเมื่อแสดงใบรับประกัน มิฉะนั้นแลวจะตองเสียคาธรรมเนียมในการ
แกไขขอบกพรอง ผูใชสิทธิเรียกรองตองใหขอมูล และหลักฐานอื่นๆ ที่เฮเฟเล
ตองการโดยมีเหตุผลสมควร และถาไดรับการรองขอตองอนุญาตใหเฮเฟเลหรือ
3.สำหรับผลิตภัณฑ์เพือ่ การดำรงชีวติ อัจฉริยะจากเฮเฟเล่
ผูแทนของตนทำการตรวจสอบผลิตภัณฑไดถาหลังจากการตรวจสอบแลวเฮเฟเล
(อุปกรณ์ไร้สายสำหรับระบบบ้านอัจฉริยะ) : ได
้แก่ กล้อง, เซ็นเซอร์, สวิตซ์, รีโมทควบคุม กำหนดหาไดวาการเรียกรองนั้นสมบูรณจะทำการแกไขเยียวยาโดยหรือแทนใน
และเกตเวย์มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ของใบกำกับสินค้าไม่รวมปัญหาที่เกิด นามของเฮเฟเลตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหัวขอ“การแกไขเยียวยา”
จากการใช้งานแบตเตอรี่
การแกไขเยียวยา
ถามีการเรียกรองภายใตการรับประกันนี้และหลังจากที่เฮเฟเลตรวจสอบแลวพบ
วาถูกตองเฮเฟเลจะซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑที่ชำรุดบกพรองนั้นอยางใด
ข่ อ จำกัดความคุม ครองทัว่ ไป
อยางหนึ่งดวยดุลพินิจของเฮเฟเลชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
1. ถาผลิตภัณฑใดๆ ของเฮเฟเลมีขอชำรุดบกพรองเนื่องจาก
เฮเฟเล
• การใชสี สารละลาย สารเคมี เชน น้ำยาทำความสะอาดที่กระดางหรือมีฤทธิ์
กัดกรอน
ถาผลิตภัณฑทช่ี ำรุดนัน้ ไมมกี ารผลิตอีกตอไปแลวหรือไมมใี หใชได ณ เวลาของการ
• อิทธิพลดานสิ่งแวดลอมหรือผงเคมีที่รุนแรง เชน ฝุนจากการกอสรางระดับของ
ใชสทิ ธิเรียกรองตามการรับประกัน เฮเฟเลอาจสงมอบผลิตภัณฑทม่ี มี ลู คาเดียวกัน
อากาศหรือปูนขาวที่มีความเค็มสูง
แบบหรือสีทดั เทียมกัน หรือจะใชคนื ราคาสินคาสวนทีช่ ำรุดใหโดยขึน้ อยูก บั ดุลพินจิ
• ความเสียหายอันเปนผลของการทดสอบ การปรับปรุง หรือการดัดแปลงใดๆ
ของเฮเฟเล
หรือการติดตั้งหรือการประกอบที่ไมเหมาะสมขัดกับคำแนะนำการติดตั้งเปนลาย
ลักษณอักษรใดๆ
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ในกรณีของการซอมแซมหรือเปลี่ยน ระยะเวลารับประกันสำหรับชิ้นสวนอะไหล
ที่ติดตั้งจะสิ้นสุดลง พรอมกับการครบกำหนดเวลารับประกันตอเครื่องใชทั้งชิ้น
จะไมตัดระยะเวลาใดๆ ที่ใชไปในการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมภายใตการรับ
ประกันนี้ออกไปจากการรับประกันนี้ และดังนั้น ระยะเวลาการรับประกันจึงจะ
สิ้นสุดลงตามวันที่ของใบกำกับสินคาครั้งแรก ไมมีการรับประกันหรือระยะ
เวลาของการรับประกันเพิ่มเติมใหสินคาลางสต็อก หรือสินคาที่เสนอขายใน
ราคาพิเศษ ซึ่งขายในโอกาสพิเศษเพื่อเคลียรสินคา หรือขายในโอกาสพิเศษ
ในรายการสงเสริมการขาย รวมถึงสินคาที่ขายเหมา ขายสินคาตัวโชวหรือสินคา
ที่ขายตามรายชื่อที่จัดเตรียมไว สินคาที่ใชแลว เชน สินคาตัวโชวและสินคา
ในโชวรูมที่ใชแลว ซึ่งไมจำเปนตองเปนสินคาขายเพื่อลางสต็อคเหลานี้จะไม
ถูกรวมอยูในความคุมครองการรับประกัน และจะไมรับคืนซึ่งลูกคาจะไดรับ
ราคาลดพิเศษ นอกจากนี้บริษัทฯยังขอสงวนสิทธิ์ในจำนวนอะไหลที่ยังมีเหลือ
อยูเทานั้น
เฮเฟเลจะไมมีภาระหรือตองรับผิดสำหรับคาแรงหรือคาใชจายอื่นๆ เกี่ยวกับการ
ติดตัง้ การซอมแซม หรือการเปลีย่ นใหมสำหรับผลิตภัณฑของเฮเฟเลหรือสำหรับ
การสูญหายของ หรือความเสียหายตอ สิ่งใดๆ ที่เฮเฟเลหรือตัวแทนจำหนาย
ที่ไดรับอนุญาตของเฮเฟเลมิไดเปนผูขาย
อาจไมมีการบริการใดๆใหใชไดนอกประเทศไทย กรุณาตรวจสอบกับผูคาปลีก
ของทานหรือฝายขายของเฮเฟเล

ขีดจำกัดความรับผิด

ยกเวนตามที่บัญญัติโดยแจงชัดไวในการรับประกันนี้ (ก) เฮเฟเลมิไดทำการ
รับประกันใดๆ และขอปฏิเสธการรับประกัน การรับรองและการค้ำประกันทัง้ หมด
(ไมวา จะโดยแจงชัด โดยนัย หรือตามกฎหมายก็ตาม) รวมทัง้ แตไมจำกัดอยูเ พียง
การรับประกันโดยนัยใดๆ ของการนำออกขายไดหรือความเหมาะสมสำหรับจุด
ประสงคจำเพาะใดๆ และ (ข) เฮเฟเลจะไมตอ งรับผิด ไมวา ในกรณีใดสำหรับความ
เสียหายสืบเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องใดๆภายใตพฤติการณใดๆ
ไมวาจะตั้งอยูบนพื้นฐานของการเรียกรองฐานละเมิดหรือการผิดสัญญาหรือไมก็
ตาม หรือตามพื้นฐานอื่นใดก็ตามตราบเทาที่ความเสียหายเหลานี้อาจถูกปฏิเสธ
ไดตามกฎหมาย
การรับประกันนีอ้ ยูใ ตบงั คับของกฎหมายไทยในกรณีทศ่ี าลทีม่ เี ขตอำนาจพิจารณา
แหงใดพบวาขอกำหนดขอใดในการรับประกันนีไ้ มสมบูรณตามกฎหมายขอกำหนด
ที่เหลืออยูจะยังคงมีอำนาจและผลบังคับอยูอยางเต็มที่ ใหถือวาขอกำหนดที่ไม
สมบูรณหรือบังคับใชไมไดนั้นถูกแทนที่ โดยขอกำหนดที่สมบูรณและบังคับใชได
และที่มีความหมายใกลเคียงกับเจตนารมณของขอกำหนดที่ไมสมบูรณหรือบังคับ
ใชไมไดดังกลาวมากที่สุด
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