
   

 

การรับประกันผลติภัณฑร์ุ่น 2022-11 

การรบัประกนัผลติภณัฑ ์Aritco – ขอ้กําหนดและเงือ่นไข 

การรับประกันผลติภัณฑ ์Aritco นี้ (“การรบัประกนัผลติภณัฑ”์) ออกใหแ้กท่่านโดย Aritco Lift AB (“Aritco”) 
เรามคีวามภาคภมูใิจในผลติภัณฑค์ณุภาพระดับโลกของเรา 
ดว้ยเหตนุี้เราจงึมอบการรับประกันคณุภาพผลติภัณฑล์ฟิทข์อง Aritco 
ตามเงือ่นไขทีไ่ดกํ้าหนดไวใ้นเอกสารฉบับนี้  

พันธมติรของ Aritco (ตามทีกํ่าหนดไวด้า้นลา่ง) คอื ผูจั้ดจําหน่ายลฟิทใ์หกั้บ Aritco 
และทํางานใกลช้ดิกับเราเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทา่นจะไดร้ับการสนับสนุนตามมาตรฐานผลติภัณฑร์ะดับโลก 
เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสัย เวน้แตจ่ะระบุไวอ้ยา่งชัดแจง้ในการรับประกันผลติภัณฑน์ี้ ไมม่สีว่นใดในทีน่ี้ทีร่ะบวุ่า 
Aritco มหีนา้ทีผู่กพันตามสญัญาในลักษณะใดทีม่ตี่อเจา้ของ ผูซ้ ือ้ หรอืผูจํ้าหน่ายลฟิทข์อง Aritco  

การรับประกันผลติภัณฑน์ี้สามารถถา่ยโอนสทิธใิหกั้บเจา้ของลฟิทลํ์าดับถัดไปไดเ้ฉพาะชว่งระยะเวลาการรับประ
กันทีเ่หลอือยู่ (ตามทีกํ่าหนดไวด้า้นล่าง) 
โดยมเีงือ่นไขวา่ตอ้งปฏบัิตติามขอ้กําหนดทีกํ่าหนดไวด้า้นล่างครบถว้น 

คําจํากดัความ 

พนัธมติรของ 
Aritco 

บรษัิททีไ่ดร้ับอนุญาตจาก Aritco ใหทํ้าการตลาด จําหน่าย ตดิตัง้ 
และใหบ้รกิารลฟิทข์อง Aritco 

ผูใ้ชข้ ัน้ปลาย บรษัิทหรอืบคุคลธรรมดาทีเ่ป็นเจา้ของลฟิท ์Aritco ซึง่พันธมติรของ Aritco ไดข้าย 
สง่มอบ และดําเนนิการตดิตัง้ 

ระยะเวลาการรบัปร
ะกนั 

5 ปีสําหรับลฟิท ์ 
10 ปีสําหรับเทคโนโลยกีารขับเคลือ่น (สลักเกลยีวและแหวนสกรูขับเคลือ่น) 

รายการตรวจสอบ
การตดิต ัง้ 

รายการตรวจสอบเพือ่ตรวจสอบยนืยันว่าไดดํ้าเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด
เพือ่ตรวจสอบยนืยันวา่การตดิตัง้ลฟิท ์Aritco 
นัน้มคีวามปลอดภัยและปราศจากขอ้ผดิพลาด รายการตรวจสอบจัดทําโดย Aritco 
แตพ่ันธมติรของ Aritco สามารถใชร้ายการตรวจสอบทีส่อดคลอ้งกันซึง่ Aritco 
อนุมัตใิหใ้ชไ้ดด้ว้ย 

การรบัประกนัครอบคลุมสว่นใดบา้ง 

Aritco 
รับประกันวา่วัสดทุีใ่ชทํ้าลฟิทแ์ละฝีมอืแรงงานในชว่งระยะเวลาการรับประกันนัน้ปราศจากซึง่ขอ้บกพร่องใดๆ 
โดยมเีงือ่นไขวา่จะตอ้งปฏบัิตติามขอ้กําหนดเบือ้งตน้ในการรับประกันผลติภัณฑท์ีร่ะบุไวใ้นทีน่ี้และอยูภ่ายใตเ้งือ่
นไขวา่ขอ้บกพร่องนัน้จะตอ้งไมถ่กูละเวน้ตามทีร่ะบุไวอ้ยา่งชัดแจง้ภายใต ้ “ สว่นทีไ่มค่รอบคลมุการรับประกัน” 
ดา้นลา่ง  

ระยะเวลาความคุม้ครอง 

ระยะเวลาการรับประกันเริม่นับจากวันทีท่ีร่ะบุไวใ้นรายการตรวจสอบการตดิตัง้ 
การซอ่มแซมหรอืเปลีย่นชิน้สว่นใดๆ หรอืประสทิธภิาพในดา้นการใหบ้รกิารภายใตก้ารรับประกันนี้ 
จะไมข่ยายระยะเวลาการรับประกันเกนิกวา่วันหมดอายเุดมิทีร่ะบไุว ้ 

ความรบัผดิชอบของ ARITCO 

ขอ้ผูกพันแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวและเฉพาะเจาะจงของ Aritco 
ภายใตก้ารรับประกันผลติภัณฑน์ี้จะถกูจํากัดอยูท่ีข่อ้ใดขอ้หนึง่ดังตอ่ไปนี้ โดยขึน้อยูกั่บดุลยพนิจิของ Aritco: (i) 
การซอ่มแซมชิน้สว่นทีชํ่ารุด หรอื (ii) การเปลีย่นชิน้สว่นทีชํ่ารุดดว้ยชิน้สว่นใหม ่ Aritco 
ขอสงวนสทิธใินการปรับปรุงหรอืแกไ้ขลฟิทเ์ป็นครัง้คราว 
โดยไมจํ่าเป็นตอ้งทําขอ้ผูกมัดเพือ่ดําเนนิการแกไ้ขลฟิทท์ีผ่ลติขึน้กอ่นหนา้นี้  

ความรบัผดิชอบของผูใ้ชข้ ัน้ปลาย  
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ผูใ้ชข้ัน้ปลายจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การบํารุงรักษาตามปกตทัิง้หมดนัน้ไดดํ้าเนนิการไปตามกําหนดเวลาที่
ระบไุวใ้นคูม่อืผูใ้ชง้าน Aritco ทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีกํ่าลังพจิารณา พันธมติรของ Aritco 
ตอ้งเป็นฝ่ายใหบ้รกิารลฟิท ์ โดยตอ้งดําเนนิการจัดทําบันทกึการใหบ้รกิารและการบํารุงรักษาลฟิทห์าก Aritco 
หรอืพันธมติรของ Aritco รอ้งขอ Aritco 
ขอสงวนสทิธใินการทําใหก้ารรับประกันผลติภัณฑเ์ป็นโมฆะหากไมม่หีลักฐานว่าไดทํ้าการบํารุงรักษาตามความเ
หมาะสม  

ขอ้กําหนดเบือ้งตน้ในการรบัประกนัผลติภณัฑน์ี ้

พันธมติร Aritco จะตอ้งทําการตดิตัง้ลฟิท ์รวมถงึใหบ้รกิารจงึจะมผีลบังคับ  

การชดเชยการรับประกันทีล่งทะเบยีนที ่ Aritco เป็นเวลาหก (6) 
เดอืนหรอืนานกว่านัน้หลังจากทีผู่ใ้ชข้ัน้ปลายหรอืพันธมติรของ Aritco 
สงัเกตเห็นขอ้ผดิพลาดนัน้จะไมม่ผีลบังคับ  

การรับประกันผลติภัณฑน์ี้จะไม่มผีลบังคับต่อไปหากเกดิเงือ่นไขใดๆ ดังต่อไปนี้:  

• มกีารแกไ้ขลฟิทโ์ดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจากทาง Aritco  
• มกีารจัดเก็บลฟิทใ์นบรเิวณกลางแจง้และ/หรอืสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามชืน้ หรอืชิน้สว่นต่างๆ 

ของตัวลฟิทส์มัผัสกับแสงแดดโดยตรง รวมถงึมลภาวะ ฝุ่ นละออง 
และทรายในปรมิาณทีเ่กนิกวา่ทีจ่ะทํางานไดต้ามปกต ิหรอื  

• ลฟิทไ์มไ่ดร้ับการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาในคูม่อืผูใ้ชง้าน Aritco ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และขอ้กําหนดทีกํ่าหนดไวใ้นใบรับประกันผลติภัณฑน์ี้และ/หรอืไม่ไดจั้ดใหม้บัีนทกึในการใหบ้รกิารแล
ะการบํารุงรักษาดังกลา่วตามคําขอของ Aritco 

วธิขีอรบัความคุม้ครองการรบัประกนั 

ผูใ้ชข้ัน้ปลายทีป่ระสงคข์อรับความคุม้ครองการรับประกันในกรณีทีเ่กดิขอ้บกพรอ่งนัน้จะตอ้งแจง้ใหพ้ันธมติรขอ
ง Aritco ทีจํ่าหน่ายลฟิทท์ีเ่กดิขอ้บกพร่องรับทราบโดยไมช่ักชา้ หากผูใ้ชข้ัน้ปลายตดิต่อพันธมติรของ Aritco 
ไมไ่ด ้ โปรดสง่หนังสอืแจง้ดังกลา่วถงึ Aritco โดยตรง ผูใ้ชข้ัน้ปลายตอ้งอนุญาตให ้ Aritco และพนัธมติรของ 
Aritco เขา้ถงึลฟิทต์ามสมควร 
และใหโ้อกาสเพือ่ดําเนนิการตรวจสอบและทําการซอ่มแซมลฟิทต์ามความเหมาะสม 
หากการรับประกันผลติภัณฑน์ี้ไมค่รอบคลมุบรกิารทีไ่ดร้ับ 
ผูใ้ชข้ัน้ปลายจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจเช็คและการซอ่มแซมทัง้หมด 

สิง่ใดบา้งทีไ่มค่รอบคลุมการรบัประกนั  

การรับประกันผลติภัณฑน์ี้ จะ ไมค่รอบคลมุ:  

• รายการบํารุงรักษาประจําหรอืการปรับเปลีย่น  
• การสกึหรอตามปกต ิ 
• สซีดีจาง  
• ความชํารุดบกพร่องใดๆ ทีเ่กดิขึน้กับหลอดไฟ  
• ความชํารุดบกพร่องใดๆ ทีเ่กดิขึน้กับไฟหลอดยาว  
• การเปลีย่นถา่ยน้ํามันเครือ่ง หรอื 
• ความชํารุดบกพร่องใดๆ ทีเ่กดิขึน้กับแบตเตอรี ่

นอกจากนี้ การรับประกันผลติภัณฑน์ี้ไมค่รอบคลมุถงึความเสยีหายทีเ่กดิจากกรณีใดๆ ตอ่ไปนี้:  

• การใชใ้นทางทีผ่ดิ การใชง้านทีผ่ดิปกต ิ อุบัตเิหต ุ การบรกิารทีไ่มเ่หมาะสม การเปลีย่นแปลงแกไ้ข 
หรอืการถอดชิน้สว่นออก  

• ทําใหล้ฟิททํ์างานในลักษณะทีไ่มส่อดคลอ้งกับการทํางานและรอบการทํางานตามทีแ่นะนําไว ้ 
• ดําเนนิการตดิตัง้ไมเ่หมาะสม 

(มกีารกําหนดขอ้กําหนดและเทคนคิการตดิตัง้ทีเ่หมาะสมไวใ้นคําแนะนําในการตดิตัง้ลฟิท)์  
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• นําเอาอปุกรณ์เสรมิหรอืชิน้สว่นทีไ่ม่ไดผ้ลติ จําหน่าย หรอืทดสอบโดย Aritco มาใชง้าน  
• นําเอาน้ํามัน หรอืสารหลอ่ลืน่ทีไ่มเ่หมาะสมกับตัวลฟิทม์าใช ้ 
• ดําเนนิการตดิตัง้ลฟิทใ์นสภาพแวดลอ้มหรอืการใชง้านทีไ่มเ่ป็นไปตามคําแนะนําของ Aritco หรอื  
• เกดิการชํารุดบกพร่องอันมสีาเหตมุาจากการบํารุงรักษาทีม่ขีอ้ผดิพลาด การตดิตัง้ทีไ่มเ่หมาะสม 

หรอืการซอ่มแซมทีม่ขีอ้ผดิพลาดโดยพันธมติรของ Aritco (เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั 
โปรดทราบว่าสาเหตทุีก่ล่าวมาจะไม่สง่ผลกระทบต่อสทิธใิดๆ 
ทีผู่ใ้ชป้ลายทางอาจมตีามกฎหมายหรอืสัญญาในสว่นทีเ่กีย่วพันกับพันธมติรของ Aritco 
อันเนื่องจากการชํารุดบกพร่องดังกล่าว)  

เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสัย ทางแกเ้ดยีวทีม่อียูภ่ายใตก้ารรับประกันผลติภัณฑน์ี้คอื การซอ่มแซมหรอืเปลีย่นใหใ้หม ่
และดว้ยเหตนุี้จงึไมค่รอบคลมุคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดเก็บ ความไม่สะดวก คา่ธรรมเนียมสลปิ 
ความคุม้ครองการประกันภัย การชําระคนืเงนิกู ้ การสญูเสยีเวลา การสญูเสยีรายได ้
หรอืคา่เสยีหายอันเนื่องมาจากการผดิสัญญาหรอืผลเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในรูปแบบอืน่ใด 

ความเป็นโมฆะบางสว่นและสทิธขิองผูใ้ชข้ ัน้ปลายยดึตามมลูเหตอุนัจะอา้งกฎหมายไดห้รอืตามสญัญ
าอืน่ๆ 

การรับประกันผลติภัณฑน์ี้ไม่สง่ผลกระทบต่อการทีผู่ใ้ชข้ัน้ปลายใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายการรับประกันตาม
แบบทีก่ฎหมายกําหนด และในขอบเขตทีผู่ใ้ชข้ัน้ปลายมสีทิธไิดร้ับการเยยีวยาตามกฎหมายดังกล่าว 
โดยผูจํ้าหน่ายลฟิทข์อง Aritco จะมอบการเยยีวยาดังกลา่วใหโ้ดยไมค่ดิคา่ใชจ่้าย 

ดว้ยเหตนุี้ ผูใ้ชข้ัน้ปลายจงึอาจมสีทิธเิรยีกรอ้งการเยยีวยาอันสบืเนื่องมาจากการชํารุดบกพร่อง ความผดิพลาด 
หรอืจากการปฏบัิตไิมต่รงตามสญัญาต่อพันธมติรของ Aritco 
ในสถานการณ์ทีไ่มใ่หส้ทิธผิูใ้ชข้ัน้ปลายใชส้ทิธเิรยีกรอ้งใดๆ ตอ่ Aritco ตามการรับประกันผลติภัณฑน์ี้ 
ตัวอยา่งเชน่ การยดึตามสญัญาระหวา่งผูใ้ชข้ัน้ปลายกับพันธมติรของ Aritco 
กฎหมายการรับประกันตามแบบทีก่ฎหมายกําหนด หรอืการรับประกันลฟิทพ์ันธมติรของ Aritco นําเสนอ 
เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสัย ไมม่สีัญญาหรอืการรับประกันดังกลา่วทีจั่ดทําขึน้หรอืนําเสนอโดยพันธมติรของ Aritco 
หรอืกฎทางกฎหมายทีกํ่าหนดขอ้ผูกพันกับพันธมติร Aritco เป็นการเฉพาะจะไมม่ผีลบังคับใชกั้บ Aritco  

นอกจากนี้ หากขอ้กําหนดใดๆ ของการรับประกันผลติภัณฑน์ี้ (หรอืจากการนําการรับประกันผลติภัณฑไ์ปใช)้ 
ถกูประกาศหรอืถอืเป็นโมฆะ ไมส่มบรูณ์ หรอืบังคับใชไ้ม่ไดทั้ง้หมดหรอืบางสว่นดว้ยเหตุผลใดๆ 
รวมถงึเนื่องจากการใชก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคซึง่บังคับใชเ้พิม่เตมิซึง่กอ่ใหเ้กดิขอ้ผกูมัดทีส่ง่ผลกระทบอย่าง
มากต่อ Aritco มากกวา่การรับประกันผลติภัณฑน์ี ้
ขอ้กําหนดทีเ่หลอืของการรับประกันผลติภัณฑน์ี้จะยังคงมผีลบังคับใชทุ้กประการ ในกรณีดังกล่าว 
การรับประกันผลติภัณฑจ์ะตอ้งตคีวามและบังคับใชใ้นลักษณะดังกล่าว 
เพือ่รักษาไวซ้ึง่เจตนารมณ์ของการรับประกันผลติภัณฑ ์
ตลอดจนจุดประสงคแ์ละเจตนาไวค้รอบคลมุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้ 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและขอ้พพิาท 

เวน้แตว่า่ผูใ้ชข้ัน้ปลายเป็นบุคคลธรรมดาและกฎหมายตามทีก่ฎหมายกําหนดบังคับใชใ้นประเทศทีผู่ใ้ชข้ัน้ปลาย
พํานักอาศัยบังคับใชกั้บการรับประกันผลติภัณฑน์ี้ 
และ/หรอืศาลในประเทศของผูใ้ชข้ัน้ปลายทางจะมอํีานาจระงับขอ้พพิาท ขอ้โตเ้ถยีง 
หรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทีเ่กดิขึน้จากหรอืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการรับประกันผลติภัณฑน์ี้ตามกฎหมายในประเท
ศของผูใ้ชข้ัน้ปลาย (ก) และ/หรอื (ข) ขอ้ความดา้นลา่งนี้จะมกีารบังคับใช ้  

(ก) การรับประกันสนิคา้นี้อยูภ่ายใตบั้งคับและตคีวามตามกฎหมายของประเทศสวเีดน 

(ข) ศาลทีม่เีขตอํานาจท่ัวไปของสวเีดนและศาลแขวงสตอกโฮลม์มอํีานาจระงับขอ้พพิาท ขอ้โตเ้ถยีง 
หรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการรับประกันผลติภัณฑน์ี้ 
(Sw. Stockholms tingsrätt) จะเป็นศาลชัน้ตน้ทีทํ่าหนา้ทีตั่ดสนิ 

 


