
 
     บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จาํกัด 
       การรบัประกนัสนิคา้กลุม่อปุกรณเ์ฟอรนิ์เจอรข์องเฮเฟเล ่

 
ข้อกาํหนดและเงื่อนไขการรับประกัน 

     1. สนิคา้อยู่ภายใตก้ารรบัประกนัตามระยะเวลาท่ีระบไุวใ้นตารางการรบัประกนั (มีผลตัง้แต่วันท่ี 1 มิถนุายน 2564 เป็นตน้ไป) 

     2. ระยะเวลาการรบัประกนันบัจากวนัท่ีซือ้สนิคา้ การขอรบัประกนัอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขการตรวจสอบใบแจง้หนีแ้ละใบรบัประกนัโดยเฮเฟเลเ่ท่านัน้ ลกูคา้ตอ้งเก็บตน้ฉบบัใบแจง้หนีแ้ละใบรับประกนัสนิคา้ไวอ้ย่างครบถว้น 
     3. ภาระผกูพนัของเฮเฟเลภ่ายใตก้ารรบัประกนันีจ้าํกดัเฉพาะการซ่อมแซมหรอืการเปลี่ยนชิน้สว่นสนิคา้ท่ีมีความชาํรุดบกพร่องภายใตร้ะยะเวลารบัประกนัเท่านัน้ การพิจารณาซอ่มหรอืเปลี่ยนชิน้สว่นสินคา้เป็นดลุยพินิจของเฮเฟเลแ่ต่เพียงผูเ้ดียว 
     4. การรบัประกนัไม่ครอบคลมุค่าแรงงาน ขอ้บกพร่องหรือความเสยีหายท่ีเกิดจากผูติ้ดตัง้หรือผูใ้ช ้หรือผลจากการจดัการโดยประมาทหรอืไม่เหมาะสม การดดัแปลงใดๆ ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ การติดตั้งท่ีไม่เหมาะสม การขาดการบาํรุงรกัษา 
     ตามปกติหรือการใชน้ํา้ยาทาํความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนหรือไม่เหมาะสม 
     5. เฮเฟเลจ่ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสยีหายพิเศษหรือความเสยีหายอนัเป็นผลสืบเน่ืองอนัเน่ืองมาจากสนิคา้ สว่นประกอบ หรือชิน้สว่นท่ีชาํรุดบกพรอ่ง 
     6. เฮเฟเลจ่ะไมร่บัผิดชอบต่อการรบัประกนัโดยนยัใดๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของการรบัประกนั 
     7. การรบัประกนันีจ้ะหมดอายโุดยอตัโนมติัหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาท่ีระบไุวใ้นตารางการรบัประกนั แมว้่าสนิคา้อาจไมไ่ดถ้กูใชง้านในช่วงเวลาใดก็ตามในช่วงระยะเวลาการรบัประกนัไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
     8. ในกรณีท่ีมีการซ่อมแซม/ เปลี่ยนชิน้สว่นใดๆ ของสนิคา้ หลงัจากนัน้ การรบัประกนันีจ้ะมีผลต่อไปและจะมีผลบงัคับใชเ้ฉพาะในช่วงเวลาการรบัประกนัท่ียงัไม่หมดอาย ุนอกจากนี ้เวลาท่ีใชใ้นการซอ่มแซม/ เปลี่ยนสนิคา้ จะรวมอยู่ใน 
     ระยะเวลารบัประกนัดว้ย 
     9. เฮเฟเลข่อสงวนสทิธ์ิในการเก็บรกัษาชิน้สว่นหรือสว่นประกอบใดๆ ของสนิคา้ท่ีถกูเปลี่ยนตามดลุยพินิจของเฮเฟเล ่
     10. เง่ือนไขการรบัประกนันีจ้ะไม่นาํมาใชก้บัสนิคา้ชนิดหรือรุ่นใดท่ีไดถ้กูยกเลกิหรือหยดุการผลติไม่ว่าในกรณีใดๆ 
     11. ในกรณีท่ีมีขอ้พพิาทหรือขอ้โตแ้ยง้ใดๆ การรบัประกนันีอ้ยู่ภายใตเ้ขตอาํนาจศาลของศาลไทยเท่านัน้ 
 

ประเภทสินค้า ระยะเวลารับประกัน หมายเหตุ 

     ตะแกรงวสัดสุแตนเลส 304 

      

ตลอดอายกุารใชง้าน เฉพาะการเกิดสนิม 

1 ปี เฉพาะการแตก, หกั, เสยีหาย 

     ตะแกรงวสัดเุหลก็ชบุโครม 1 ปี เฉพาะการเกิดสนิม, แตก, หกั, เสยีหาย 

     บานพบั ยกเวน้รุ่น ECONO 25 ปี เฉพาะการแตก, หกั, เสยีหาย, ไม่ทาํงานตามฟังกช์ั่น 

     บานพบั ECONO 1 ปี เฉพาะการแตก, หกั, เสยีหาย, ไม่ทาํงานตามฟังกช์ั่น 

     รางลิน้ชกั ยกเวน้รุ่น Economy (E-TEC) 25 ปี เฉพาะการแตก, หกั, เสยีหาย, ไม่ทาํงานตามฟังกช์ั่น 

     รางลิน้ชกั รุ่น Economy (E-TEC) 1 ปี เฉพาะการแตก, หกั, เสยีหาย, ไม่ทาํงานตามฟังกช์ั่น 

     บานยก Free Family 25 ปี เฉพาะการแตก, หกั, เสยีหาย, ไม่ทาํงานตามฟังกช์ั่น 

     บานยก ยกเวน้ Free Family 1 ปี เฉพาะการแตก, หกั, เสยีหาย, ไม่ทาํงานตามฟังกช์ั่น 

     อปุกรณบ์านเลื่อนและบานมว้น 10 ปี เฉพาะการแตก, หกั, เสยีหาย, ไม่ทาํงานตามฟังกช์ั่น 

     สนิคา้ อปุกรณเ์ฟอรนิ์เจอร ์อื่นๆ 1 ปี เฉพาะการแตก, หกั, เสยีหาย, ไม่ทาํงานตามฟังกช์ั่น 

 

อัตราคา่บริการ 

     ฟรีค่าบริการ 1 ปีแรก (เฉพาะปัญหาขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการผลติ) 



 
     HAFELE (THAILAND) LIMITED 

         HAFELE Furniture Fittings Limited Warranty 
 

Warranty Terms and Conditions 

     1. The product is under warranty for the stipulated period as mentioned in the warranty chart (effective from June 1, 2021 onwards). 

     2. Warranty period is valid from date of purchase of the product. Benefits of warranty can only be availed subject to verification of invoice and warranty card by HAFELE. Customers are therefore required to keep the original  

     invoice and warranty card of product safely. 
     3. HAFELE's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts/product only under the warranty period. 

     4. Warranty does not cover cost of labour, defects or damage caused by installer or user, or resulting from any other person careless or improper handling, modification of any type for any reason, improper installation, lack  

     of proper routine maintenance or use of abrasive or improper cleaners. 
     5. HAFELE is not liable for any special or consequential damages due to defective product/component or part thereof. 

     6. HAFELE is not liable for any implied warranties other than those mentioned in the terms and conditions of the warranty. 

     7. This warranty automatically expires after completion of period mentioned in the warranty chart even if the product may not be in use for any time during the warranty period for any reason. 

     8. In the event of repair/replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for unexpired period of warranty. Moreover, the time taken for repair/replacement in transit, whether  

     under the warranty or otherwise, shall not be excluded from the warranty period. 
     9. HAFELE reserves the right to retain any part/s or component/s replaced at its discretion in the event of a defect noticed in the product during the warranty period. 

     10. This Warranty does not apply to any kind of product that has been discontinued under any circumstances. 

     11. In case of any dispute, this warranty is subject to jurisdiction of Thai Courts only. 
 

Product Type Warranty period Remarks 

     Stainless steel basket 304 Lifetime Warranty Only rust 

1 Year Only broken and damaged 

     Chrome plated steel basket 1 Year Only rust, broken, and damaged 

     Furniture  hinge (Except ECONO series) 25 Years Only broken, damaged, and malfunction 

     Furniture hinge (ECONO series) 1 Year Only broken, damaged, and malfunction 

     Drawer runner (Except E-TEC series) 25 Years Only broken, damaged, and malfunction 

     Drawer runner E-TEC series 1 Year Only broken, damaged, and malfunction 

     Free flap fitting (Except Free Family) 25 Years Only broken, damaged, and malfunction 

     Free flap fitting: Free Family series 1 Year Only broken, damaged, and malfunction 

     Sliding door fitting 10 Years Only broken, damaged, and malfunction 

     Other furniture fitting products 1 Year Only broken, damaged, and malfunction 

 

Service Charges 

     Free 1 year service charge (only for manufacturing defect problems) 
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