เงือนไขการรั บประกันสินค้ า และการบริ การหลังการขาย สําหรั บสินค้ าภายใต้ แบรนด์ SGEAR
นโยบายการรั บประกันสินค้ าทุกรุ่ นของ SGEAR รั บประกัน 2 ปี

1. การขอคืนสินค้ า ถายใน 7 วัน หรือ DPA
1.1 ระยะเวลา DAP (End user) คือ 7 วันนับจากวันทีซือสินค้ าอ้ างอิงใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี (ต้ องมีรายละเอียดรุ่ น
สินค้ า เลขอีมีสินค้ า ตราประทับร้ านทีซือ และวันทีซือสินค้ า เป็ นต้ น)
1.2 สินค้ ามีปัญหาจากตัวสินค้ าทาให้ ใช้ งานไม่ ได้ ตามปกติเท่ านัน และต้ องเป็ นสาเหตุจากการผลิตเท่ านัน มิใช่ ความ
บกพร่ องจากการใช้ งาน
1.3 สินค้ าห้ ามมีรอยใดๆทังสิน ต้ องอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์ พร้ อมกับกล่ องและอุปกรณ์ เสริ มทังหมด ต้ องไม่ ฉีกขาดชารุ ด
1.4 การรั บประกัน DAP จะไม่ ครอบคลุมถึงความเสียหายซึงเกิดจากอุบัติเหตุ การใช้ งานผิดประเภท การดัดแปลงซ่ อมแซม
การแก้ ไข การติดตังและทดลองใช้ อย่ างไม่ ถกู วิธี
1.5 กรณีลกู ค้ าไม่ มีหลักฐานการซือสินค้ า ทางศูนย์ จะไม่ สามารถดาเนินการเคลม DAP ได้
2. เงือนไขเพือเข้ ารั บการประกันสินค้ า
2.1 อายุประกัน นับจากวันทีทําการซือสินค้ า (อ้ างอิงวันทีจากใบเสร็ จรั บเงิน)
2.2 หลักฐานในการใช้ เพือเข้ ารั บประกัน ได้ แก่ ใบเสร็ จรั บเงินทีได้ รับจากผู้จัดจําหน่ าย และบรรจุภัณฑ์ ของสินค้ า ควรเก็บ
ไว้ ตลอดอายุการใช้ งานสินค้ า เพือผลประโยชน์ ของผู้ซือ
2.3 ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไขในการรั บประกันสินค้ า โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

3. เงือนไขนอกเหนือการประกันสินค้ า
3.1 ความเสียหายอันเนืองมาจากอุบัติเหตุ เช่ นการแตกหัก การใช้ งานผิดวิธี การปรั บหรื อดัดแปลงตัวสินค้ า รวมถึงความ
ประมาทเลินเล่ อจนก่ อให้ เกิดความเสียหาย
3.2 อาการหรื อความเสียหาย ทีเกิดขึนจากปั จจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ หรื อสิงแวดล้ อม เช่ นวัสดุแปลกปลอม ความชืน
ฟ้ าผ่ า นําท่ วม หรื อกระแสไฟฟ้ าผิดปกติ
3.3 การสึกหรอตามอายุไขตามการใช้ งาน หรื อการฉีกขาด การสึกกร่ อน รอยขูดขีดต่ างๆ ไม่ สามารถเข้ ารั บการประกัน
สินค้ าได้ หากส่ วนประกอบใดๆของสินค้ า ถูกสับเปลียน แก้ ไข โดยไม่ ได้ มาจากพนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่ สามารถ
เข้ ารั บการประกันได้
3.4 หากหลักฐานการซือขาย รวมถึงฉลากและหีบห่ อของตัวสินค้ าชํารุ ดหรื อสูญหาย จะไม่ สามารถเข้ ารั บการรั บประกันได้

5. การบริ การหลังการขาย
ผุ้ซือสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้ า วิธีการใช้ งาน เงือนไขการรั บประกันได้ ผ่ าน Call center
โทร : 02-553-8899 หรื อ Synnex Care 1251เวลา เวลาทําการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกวัน 08.30. – 18.00 น.
วันเสาร์ 9.00-15.30 น. (เฉพาะเสาร์ ที 2 ของเดือน)
***อาจมีการเปลียนแปลงวันเสาร์ ทาํ งานรบกวนโทรสอบถามเจ้ าหน้ าทีก่ อนเข้ ารับบริการ***

*******************************************************************************************************************************************************

ศูนย์บริการ SYNNEX https://www.synnex.co.th/th/service/service_center.aspx
กรุ งเทพ ฯ และปริ มณฑล :
สํานักงานใหญ่ , ศูนย์ บริ การ SYNNEX สาขาเซียร์ รังสิต , สาขาซีคอนสแควร์ , สาขาไอที มอลล์ ฟอร์ จูน ทาวน์
ภาคเหนือ :
ศูนย์ บริ การ SYNNEX สาขาเชียงใหม่ , สาขาพิษณุ โลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
ศูนย์ บริ การ SYNNEX สาขานครราชสีมา , สาขาขอนแก่ น
ภาคใต้ :
ศูนย์ บริ การ SYNNEX สาขาสุราษฎร์ ธานี , สาขาหาดใหญ่
ภาคตะวันออก
ศูนย์ บริ การ SYNNEX ชลบุรี (ฮาเบอร์ มอลล์ พัทยา)

