PHIẾU BẢO HÀNH
THIẾT BỊ ĐO MÀU, TỦ ĐÈN

Số phiếu:
BH ......../20…

-oOo1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên Khách hàng/Doanh nghiệp: ....................................................................................................
Công ty TNHH XYZ
............................................................................................................................................................

0310894xyz
MST: .................................................................................................................................................
Q12, Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc: .................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Điện thoại liên lạc: .........................................................................
Di động: ..................................
08-3592-xyz-abc
2. THÔNG TIN SẢN PHẨM, THIẾT BỊ PHẦN CỨNG
Tên sản phẩm: ............................................................... Mã sản phẩm: .............................................
Ngày mua: .......................................................................
Thời gian bảo hành: ............................tháng.
25/04/2017
12
Số hóa đơn: .....................................................................
Chứng từ khác: .............................................
0007651
Ghi chú: ...................................................................................................................................................
3. QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Sản phẩm chỉ được bảo hành phần cứng và sử dụng tại Việt Nam.

Những trường hợp không được bảo hành:
 Sản phẩm bị va đập, bị rơi rớt, bị móp méo hoặc biến dạng do ngoại
lực tác động.
 Sản phẩm bị thú vật, côn trùng, chuột bọ gặm nhấm, bị ẩm ướt, bị
chập điện, bị cháy nổ hoặc do thiên tai, do sử dụng không đúng chỉ
dẫn để gây nên hư hỏng,…
 Sản phẩm bị mất hoặc rách tem bảo hành, tem niêm phong của chúng
tôi hoặc của hãng,…
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 Sản phẩm có dấu hiệu bị tháo ráp, tự ý khách sửa chữa trong thời hạn
bảo hành.
 Sản phẩm không được bảo hành đèn chiếu các loại.
 Sản phẩm được mua từ nơi khác mà không phải từ chúng tôi.
 Sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ liên quan việc chứng minh sản
phẩm được mua từ công ty chúng tôi.
 Sản phẩm không có Phiếu bảo hành này. Xin Quý khách vui lòng gìn
giữ cẩn thận.
 Sản phẩm đã hết thời hạng bảo hành 12 tháng.
4. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CỦA CHÚNG TÔI

 Quý khách có trách nhiệm sử dụng sản phẩm đúng mục đích, đúng
chỉ dẫn của nhà sản xuất.
 Quý khách có trách nhiệm tự tìm hiểu sản phẩm trước khi mua và tìm
hiểu cách vận hành, sử dụng thiết bị/sản phẩm này.
 Quý khách có trách nhiệm gửi sản phẩm bị lỗi trong thời hạn bảo
hành đến công ty chúng tôi để được sửa chữa và thay thế theo quy
định. Khách chịu chi phí vận chuyển tại Việt Nam.
 Chúng tôi có trách nhiệm gửi sản phẩm đi Mỹ để bảo hành và gửi trở
về kho của khách sau khi sản phẩm đã được bảo hành và hoạt động
tốt. Phía chúng tôi sẽ chịu chi phí gửi thiết bị/sản phẩm đi Mỹ để sửa
và hoàn trả lại sản phẩm cho khách theo thời gian đã thỏa thuận.
Nếu Quý khách còn thắc mắc cần giải đáp, vui lòng gọi số hotline 0937-248-300 để được
giải thích tận tình.
Trân trọng cám ơn.

-----------------------------
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