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การรบัประกนัสนิคา้

การรบัประกนัผลติภณัฑ ์ นีอ้อกโดยโรงงาน

เราภูมใิจในผลติภณัฑค์ุณภาพระดบัโลกของเรา เราจงึรบัประกนัคุณภาพของลฟิต ์

ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้

พนัธมติร เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายลฟิต ์

และท างานอย่างใกลช้ดิกบัเราเพือ่ใหแ้น่ใจว่าคุณจะไดร้บัการสนับสนุนระดบัโลก เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั

เวน้แต่จะระบุไวอ้ย่างชดัเจนในการรบัประกนัผลติภณัฑ ์ นี้ ไม่มสีิง่ใดในทีนี่ท้ีจ่ะถอืวา่

มภีาระผูกพนัตามสญัญาในทางใดๆ ตอ่เจา้ของ ผูซ้ ือ้ หรอืผูข้าย

ของ สามารถโอนใหเ้จา้ของลฟิตค์นตอ่ไปได ้

แต่ส าหรบัส่วนทีเ่หลอืของระยะเวลาการรบัประกนัผลติภณัฑท์ีไ่ม่ไดใ้ชง้านและหากลฟิตย์งัคงใหบ้รกิารโดยพนัธมติ

รของ

ค าจ ากดัความ

บรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้ าหน่ายลฟิต ์ และไดท้ าสญัญากบัพนัธมติรกบั

เพือ่รบัรองความรูแ้ละความสามารถของบรษิทัน้ันๆ เกีย่วกบัลฟิต ์

ผูใ้ชป้ลายทาง บรษิทัหรอืบุคคลทั่วไปทีเ่ป็นเจา้ของและใชล้ฟิต ์ ซ ึง่เดมิขาย จดัสง่

และตดิตัง้โดยพารท์เนอร ์

การรบัประกนัผลติภณัฑ ์ ค ามั่นสญัญาในการรบัประกนั ของ ตามเอกสารนี้ ระยะเวลาการรบัประกนั

 ปีกบัลฟิต ์

 ปีกบัเทคโนโลยกีารขบัเคลือ่น สกรูและน็อตไดรฟ์

รายการตรวจสอบการตดิตัง้

รายการตรวจสอบเพือ่ตรวจสอบว่าไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเพือ่ตรวจสอบการตดิตัง้ลฟิต ์

ทีป่ลอดภยัและปราศจากขอ้ผดิพลาด รายการตรวจสอบจดัท าโดย แตคู่ค่า้

ยงัสามารถใชร้ายการตรวจสอบทีส่อดคลอ้งซึง่ไดร้บัการอนุมตัโิดย

สิง่ทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง

รบัประกนัลฟิตใ์หม่วา่ปราศจากขอ้บกพรอ่งในดา้นวสัดุและฝีมอืการผลติในชว่งระยะเวลาการรบัประกนั

โดยเป็นไปตามเงือ่นไขเบือ้งตน้ส าหรบัการรบัประกนัผลติภณัฑท์ีร่ะบุไวใ้นทีนี่ ้

และขึน้อยู่กบัวา่ขอ้บกพรอ่งไมไ่ดร้บัการยกเวน้ตามทีร่ะบุไวโ้ดยชดัแจง้ ภายใต ้ สิง่ทีไ่มค่รอบคลมุ ดา้นล่าง

ระยะเวลาความคุม้ครอง

การรบัประกนัผลติภณัฑจ์ะวดัจากวนัทีท่ีร่ะบุไวใ้นรายการตรวจสอบการตดิตัง้ทีบ่งัคบั

การซอ่มแซมหรอืเปลีย่นชิน้ส่วน หรอืการใหบ้รกิารภายใตก้ารรบัประกนันี้

จะไม่ขยายระยะเวลาการรบัประกนันีเ้กนิกว่าวนัหมดอายุเดมิ

ความรบัผดิชอบของ

ภาระผูกพนัแต่เพยีงผูเ้ดยีว ของ แต่เพยีงผูเ้ดยีวภายใตค้วามคุม้ครองการรบัประกนั

ปีนีจ้ ากดัอยู่ทีข่อ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปนี้ ตามดุลยพนิิจ ของ การซอ่มแซมชิน้ส่วนทีบ่กพรอ่ง หรอื
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การเปลีย่นชิน้ส่วนหรอืชิน้ส่วนดงักล่าวดว้ยชิน้ส่วนใหม่

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขลฟิตเ์ป็นคร ัง้คราวโดยไม่ตอ้งมภีาระหนา้ทีใ่นการปรบัเปลีย่นลฟิตท์ีผ่ลติกอ่น

หนา้นี้

ความรบัผดิชอบของพนัธมติร

เมือ่พนัธมติรของ

ไดร้บัการเรยีกรอ้งการรบัประกนัจากผูใ้ชป้ลายทางหรอืไดร้บัแจง้ถงึขอ้ผดิพลาดระหว่างขัน้ตอนการบรกิารหรอืการ

บ ารุงรกัษา พนัธมติร จะยืน่ค ารอ้งการรบัประกนักบั

ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมตามกระบวนการเรยีกรอ้งการรบัประกนั

ความรบัผดิชอบของผูใ้ชป้ลายทาง

ผูใ้ชป้ลายทางจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการบ ารุงรกัษาตามปกตทิัง้หมดด าเนินการตามก าหนดเวลาในคู่มอืการใ

ชง้านและการบ ารุงรกัษาของ ทีเ่กีย่วขอ้ง บนัทกึการบรกิารและการบ ารุงรกัษาบนลฟิตจ์ะตอ้งขอจาก

ขอสงวนสทิธิใ์นการท าใหก้ารรบัประกนัผลติภณัฑเ์ป็นโมฆะหากไม่มหีลกัฐานการบ ารุงรกัษาทีเ่หมาะสม

ลฟิตต์อ้งใหบ้รกิารโดย

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ส าหรบัการรบัประกนัผลติภณัฑ ์

ลฟิตต์อ้งไดร้บัการตดิตัง้โดยพนัธมติรของ จงึจะสามารถใชง้านได ้

การเรยีกรอ้งการรบัประกนัทีล่งทะเบยีนที่ หก

เดอืนหรอืนานกวา่น้ันหลงัจากทีผู่ใ้ชส้งัเกตเห็นขอ้ผดิพลาดหรอืพารท์เนอร ์ น้ันไมถู่กตอ้ง

การรบัประกนัผลติภณัฑนี์ใ้ชไ้ม่ไดห้ากมเีงือ่นไขใด ๆ ตอ่ไปนี้ ลฟิตไ์ดร้บัการแกไ้ขโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจาก

ลฟิตไ์ดร้บัการจดัเก็บไวก้ลางแจง้และ หรอืสภาพแวดลอ้มทีช่ ืน้ หรอืชิน้ส่วนถกูแสงแดดสอ่งโดยตรง มลภาวะ ฝุ่ น

และทรายจนเกนิสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้จากการท างานปกติ

ลฟิตไ์มไ่ดร้บัการบ ารุงรกัษาตามก าหนดเวลาในคู่มอืการใชง้านและบ ารุงรกัษาของ

และขอ้ก าหนดทีก่ าหนดไวใ้นการรบัประกนัผลติภณัฑนี์แ้ละ หรอืบนัทกึของการบรกิารและการบ ารุงรกัษาดงักลา่ว

จะไมม่ใีหต้าม ค าขอ ของ

วธิขีอรบัความคุม้ครองการรบัประกนั

ผูใ้ชป้ลายทางทีต่อ้งการขอรบัความคุม้ครองการรบัประกนัส าหรบัขอ้บกพรอ่งจะตอ้งแจง้พารท์เนอร ์

ทีก่ าลงัใหบ้รกิารยกขอ้บกพรอ่งโดยไม่ชกัชา้

การแจง้ดงักล่าวใหท้ าเป็นหนังสอืและตอ้งระบุลกัษณะของขอ้บกพรอ่ง

หากผูใ้ชป้ลายทางไมส่ามารถตดิตอ่กบัพนัธมติรของ ได ้

จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ไปยงั โดยตรงตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้

ผูใ้ชป้ลายทางตอ้งใหส้ทิธิก์ารเขา้ถงึลฟิตแ์ก่ และพารท์เนอรข์อง

และใหโ้อกาสทีเ่หมาะสมในการตรวจสอบและซอ่มแซมลฟิต ์

หากบรกิารทีจ่ดัใหไ้มค่รอบคลมุอยู่ในการรบัประกนัผลติภณัฑ ์ ผูใ้ชป้ลายทางจะตอ้ง

จ่ายค่าแรงและวสัดุทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด และค่าใชจ้่ายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบและซอ่มแซม
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สิง่ทีไ่ม่ครอบคลมุ

การรบัประกนัสนิคา้นีไ้มค่รอบคลุมถงึ

รายการบ ารุงรกัษาประจ าหรอืการปรบัปรุง

การสกึหรอตามปกติ

สซีดีจาง

เปลีย่นถา่ยน า้มนัเครือ่ง

ขอ้บกพรอ่งใดๆ ของแบตเตอรี่

ค่าแรงและค่าเดนิทางนอกเวลาท างานปกติ หากผูใ้ช ้ ปลายทาง รอ้งขอ

เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั

การแกไ้ขเพยีงอย่างเดยีวทีม่ใีหภ้ายใตก้ารรบัประกนัผลติภณัฑนี์ค้อืการซอ่มแซมหรอืเปลีย่น

ดงัน้ันการรบัประกนัผลติภณัฑจ์งึไม่ครอบคลมุค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัเก็บ โทรศพัท ์ ความไมส่ะดวก

ค่าธรรมเนียมสลปิ ความคุม้ครอง การช าระเงนิกู ้ การสูญเสยีเวลา การสูญเสยี

รายไดห้รอืความเสยีหายอืน่ใดโดยบงัเอญิหรอืเป็นผลสบืเน่ือง

นอกจากนี้ การรบัประกนัผลติภณัฑนี์ไ้ม่ครอบคลมุความเสยีหายทีเ่กดิจากสิง่ต่อไปนี้

การใชง้านในทางทีผ่ดิ การใชง้านทีผ่ดิปกติ อุบตัเิหตุ การบรกิารทีไ่ม่เหมาะสม

การเปลีย่นแปลงหรอืการถอดชิน้ส่วน

การท างานของลฟิตใ์นลกัษณะทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัการท างานและรอบการท างานทีแ่นะน า

การตดิตัง้ทีไ่ม่เหมาะสม ขอ้ก าหนดและเทคนิคการตดิตัง้ทีเ่หมาะสมมรีะบุไวใ้นค าแนะน าในการตดิตัง้ลฟิต ์

การใชอุ้ปกรณเ์สรมิหรอืชิน้ส่วนทีไ่มไ่ดผ้ลติ ขาย หรอืทดสอบโดย

การใชง้านกบัน า้มนัหรอืสารหล่อลืน่ทีไ่ม่เหมาะกบัการใชง้านกบัลฟิต ์

การตดิตัง้ลฟิตใ์นสภาพแวดลอ้มหรอืการใชง้านทีไ่ม่เป็นไป ตามค าแนะน า ของ

ขอ้บกพรอ่งอนัเน่ืองมาจากการบ ารุงรกัษาทีผ่ดิพลาด การตดิตัง้ไม่ถกูตอ้ง หรอืการซอ่มแซมทีผ่ดิพลาดโดยคูค่า้

เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั ขอสงัเกตว่าสิง่นีจ้ะไม่กระทบต่อสทิธิใ์ดๆ

ทีผู่ใ้ชป้ลายทางอาจมตีามกฎหมายหรอืสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบั พนัธมติรเน่ืองจากขอ้บกพรอ่งดงักลา่ว

ความไมถู่กตอ้งบางส่วนและสทิธิข์องผูใ้ชป้ลายทางตามเหตุผลทางกฎหมายหรอืสญัญาอืน่ๆ

ไม่สง่ผลตอ่การเรยีกรอ้งของผูใ้ชป้ลายทางตามกฎหมายการรบัประกนัตามกฎหมาย

การอา้งสทิธิต์ามการรบัประกนัตามกฎหมายต่อผูข้ายลฟิต ์ ยงัคงฟรสี าหรบัผูใ้ชป้ลายทาง

ผูใ้ชป้ลายทางอาจมสีทิธิเ์รยีกรอ้งการเยยีวยาอนัเน่ืองมาจากขอ้บกพรอ่ง ขอ้บกพรอ่ง

หรอืการไม่ปฏบิตัติามคูค่า้ของ ในสถานการณท์ีจ่ะไม่ใหส้ทิธิแ์กผู่ใ้ชป้ลายทางในการยืน่ขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ

ต่อ ตามการรบัประกนันี้ เชน่ ตามสญัญา ระหว่างผูใ้ชป้ลายทางและพนัธมติรของ

กฎหมายการรบัประกนัตามกฎหมาย หรอืการรบัประกนัผลติภณัฑท์ีเ่สนอโดยพนัธมติร

เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั สญัญาหรอืการรบัประกนัดงักล่าวทีคู่ค่า้ของ ป้อนหรอืเสนอหรอืเสนอให ้

หรอืกฎทางกฎหมายดงักลา่วซึง่ก าหนดภาระผูกพนัไวเ้ฉพาะกบัพนัธมติรของ

เท่าน้ันทีไ่มส่ามารถบงัคบัใชก้บั ได ้
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นอกจากนี้ หากบทบญัญตัใิด ๆ ของการรบัประกนัผลติภณัฑนี์้ หรอืการใชง้านดงักล่าว

จะถูกประกาศหรอืถอืวา่โมฆะ ไม่ถูกตอ้ง หรอืไมส่ามารถบงัคบัใชท้ัง้หมดหรอืบางส่วนดว้ยเหตุผลใดก็ตาม

รวมถงึเน่ืองจากการบงัคบัใชก้ฎหมายผูบ้รโิภคตามกฎหมายซึง่ท าใหข้อบเขตกวา้งขวางยิง่ขึน้ ภาระผูกพนัของ

ทีน่อกเหนือจากการรบัประกนัผลติภณัฑนี์้

บทบญัญตัทิีเ่หลอืของการรบัประกนัผลติภณัฑนี์จ้ะยงัคงมผีลบงัคบัและมผีลบงัคบัอย่างสมบูรณ์

การรบัประกนัผลติภณัฑใ์นกรณีดงักล่าวจะตอ้งตคีวามและน าไปใชใ้นลกัษณะดงักล่าว

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณข์องการรบัประกนัผลติภณัฑนี์้ ตลอดจนวตัถุประสงคแ์ละเจตนารมณเ์ท่าทีเ่ป็นไปได ้

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและขอ้พพิาท

เวน้แต่ผูใ้ชป้ลายทางจะเป็นบุคคลธรรมดาและกฎหมายตามกฎหมายบงัคบัในประเทศของผูใ้ชป้ลายทางทีใ่ชก้บัการ

รบัประกนัผลติภณัฑนี์แ้ละ หรอืศาลของประเทศของผูใ้ชป้ลายทางจะมอี านาจในการระงบัขอ้พพิาท

การโตเ้ถยีงหรอืการเรยีกรอ้งทีเ่กดิขึน้จาก

หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัประกนัผลติภณัฑนี์ต้ามกฎหมายดงักล่าวของประเทศของผูใ้ชป้ลายทาง ก และ หรอื

ข ดา้นล่างนีจ้ะมผีลบงัคบัใช ้

การรบัประกนัผลติภณัฑนี์อ้ยู่ภายใตแ้ละตคีวามตามกฎหมายของประเทศสวเีดน

ขอ้พพิาท การโตเ้ถยีง หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกบัการรบัประกนัสนิคา้นี้

ใหต้ดัสนิโดยศาลทีม่เีขตอ านาจศาลแห่งสวเีดนและศาลแขวงสตอกโฮลม์

ใหเ้ป็นศาลช ัน้ตน้


