QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV

01/2013/QĐ/BGĐ/Nguyễn Thắng

ĐT: 08.62679245
FAX: 08.38156410
Tk: 0441000631698 - Ngân hàng Vietcombank – KCN Tân Bình – Tp.HCM
Email: nguyenthang-co@vnn.vn

1. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:
- Khách hàng phải mang sản phẩm cần bảo hành đến trạm bảo hành
(Khách hàng ở xa phải thanh toán chi phí vận chuyển nếu gửi qua đơn vị
vận chuyển đến trạm bảo hành).
- Bảo hành những linh kiện điện tử trong máy ấp trứng được liệt kê như
sau:
1. Đồng hồ điều khiển nhiệt độ.
2. Motor quạt.
3. Trở nhiệt đốt nóng.

NGUYEN THANG

Tên khách hàng: .…………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………….
…………………………………………………………………
Đt: ..……………………………………………………………
Mã hàng

NGUYỄN THẮNG

SỐ 4, ĐƯỜNG D14A, PHƯỜNG TÂY THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM
ĐT: 08.62679245
FAX: 08.38156410
Tk: 0441000631698 - Ngân hàng Vietcombank – KCN Tân Bình – Tp.HCM
Email: nguyenthang-co@vnn.vn

NGUYEN THANG

Web: http://www.mayaptrung.org

Mã Số Thuế: 03 04 33 95 88

Bào hành

Ngày ……. Tháng …….. năm ……...
Người lập phiếu

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
CÔNG TY TNHH SXTM-DV NGUYỄN THẮNG
CÔNG TY TNHH SX - TM - DV

Web: http://www.mayaptrung.org

Mã Số Thuế: 03 04 33 95 88

PHIẾU BẢO HÀNH

2. ĐIỀU KIỆN KHÔNG BẢO HÀNH:
- Không bảo hành vỏ tủ
- Thiết bị điện tử có dấu hiệu dung dịch lạ hoặc có nước vào.
- Máy hoặc thiết bị do va chạm hoặc đã bị rơi rớt, bể mẻ, móp méo, biến
dạng, trầy xước, gỉ sét, phù tụ và có dấu hiệu cậy nắp sữa chữa.
- Thiết bị có dấu hiệu cháy nổ, chuột bọ, côn trùng xâm nhập hoặc hư
hỏng do thiên tai hỏa hoạn.
- Sử dụng nguồn điện không ổn định hoặc do lắp đặt, vận chuyển không
đúng quy cách, thiết bị bị đứt mạch, cháy phù, nám v.v.
- Không bảo hành các thiết bị phụ kiện như: khay & vỉ và đèn nhiệt tặng
kèm hoặc sản phẩm tặng kèm khác.
**Chú ý: Bất kỳ sửa chữa nào trong phiếu này điều không có giá trị bảo
hành.

NGUYỄN THẮNG

SỐ 4, ĐƯỜNG D14A, PHƯỜNG TÂY THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM

Seri:

Số lượng

Thành tiền

