รายละเอียดเงือนไขการรั บประกัน การใช้ งานและการดูแลรั กษา
ผลิตภัณฑ์ ไม้ อัดนํายากันปลวก แบรนด์ ชาเล่ ต์
บริษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรี ส์ จํากัด ผู้ผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยการคัดสรรและนําเข้ าวัตถุดิบทีมีคุณภาพ
ดีจากทัวทุกมุมโลก และพิถีพิถันทุกขันตอนในการผลิต เพือให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพดี มีมูลค่าคู่ควรทีจะมอบเป็ นรางวัลแด่
บ้ านของคุณภายใต้ แบรนด์ “ ชาเล่ต์ ” (Chale’t) และขอขอบพระคุณทีเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ “ ชาเล่ต์ ” (Chale’t) จากทางบริษัท
อย่างไรก็ตาม หากท่านพบข้ อผิดพลาดใดเกียวกับผลิตภัณฑ์เมือเปิ ดห่อบรรจุออกมา กรุ ณาติดต่อและส่งสินค้ ากลับมายัง
ผู้แทนจําหน่ายเพือเปลียนคืน การรับประกันสินค้ านีไม่ครอบคลุมข้ อผิดพลาดใดก็ตาม ทีเกิดภายหลังได้ รับการติดตังโดยไม่มี
การเช็คสินค้ าก่อน
ขอบเขตการรับประกันปลวก มอด รา ทีทําลายเนือไม้ นาน 15 ปี
ผลิตภัณฑ์ Chale’t รับประกันปลวก มอด รา ทีทําลายเนือ ไม้ นาน 15 ปี โดยการประกันนีไม่รวมอุปกรณ์เสริม และผู้ซอื
สินค้ าจะต้ องแจ้ งกับทางบริษัททันทีทีพบปลวกในสถานทีติดตัง การรับประกันดังกล่าวข้ างต้ นนีนับแต่วนั ทีส่งมอบสินค้ า ซึง
ปรากฏตามหลักฐานเอกสาร สิทธิการรับประกันผลิตภัณฑ์นีเฉพาะผู้ทีซือสินค้ าจากบริษัทฯโดยตรง หรื อจากตัวแทนจําหน่าย
สินค้ าของบริษัทฯ อย่างถูกต้ องเท่านัน และไม่ครอบคลุมบ้ านทีไม่มีผ้ อู าศัยอยู่เกินกว่า
สามารถโอนไปยังบุคคลอืนใดได้ โดยมีรายละเอียดและเงือนไขดังต่อไปนี

3

เดือน ซึงสิทธิการรับประกันนีไม่

เงือนไขการรับประกัน
1. ต้ องติดตังภายใต้ คําแนะนําตามคู่มือการติดตังของบริษัทฯ หรื อจากการแนะนําของบริษัทฯ หรื อตัวแทนทีบริษัทฯ

กําหนด เท่านัน
2. การใช้ งานและการดูแลรักษาต้ องเป็ นไปตามข้ อแนะนําทีกําหนดในคู่มือการใช้ งานของบริษัทฯ เท่านัน

ื
รับสินค้ าอย่างถูกต้ องจากบริษัทฯ เช่นใบสังซือและใบเสร็จรับเงิน ทีออก
3. ต้ องสามารถแสดงหลักฐานทีบ่งชีได้ ว่า ได้ ซอและได้
ในนามบริษัทฯ หรื อกับทางตัวแทนจําหน่ายในวันทีซือหรื อวันทีได้ รับสินค้ า
วิธีการใช้ งานและการดูแลบํารุ งรักษา มีขนตอนและรายละเอี
ั
ยดดังนี
1. ไม่ควรใช้ สารเคมีหรื อผงซักฟอกในการทําความสะอาด หรื อขัดถู เพราะจะทําให้ หน้ าไม้ เกิดความเสียหาย

2. ในการติดตังต้ องใช้ สกรูว์ Stainless Steel หรื อตะปูทีชุบกัลวาไนซ์เท่านัน
3. หากมีการ ตัด เจาะ ต้ องทานํายา Solignum หรื อ นํายาป้ องกันรักษาเนือไม้ อย่างน้ อย 3 รอบโดยระดับของการอัดนํายาแต่
ละชนิดจะเหมาะกับการใช้ งานทีแตกต่างกัน โดยห้ ามนําไม้ ทีอัดนํายาไปใช้ งานผิดประเภท

1. ระดับการอัดนํายา ระดับ H1 เหมาะสําหรับการใช้ งานภายในเหนือพืนดิน เช่น โครงหลังคา โครงผนัง
2. ระดับการอัดนํายา ระดับ H2 เหมาะสําหรับการใช้ งานภายในเหนือพืนดิน เช่น งานไม้ พืน
3. ระดับการอัดนํายา ระดับ H3 เหมาะสําหรับการใช้ งานภายนอกไม่สมัผัสดิน เช่น ไม้ ระเบียง ไม้ ฝา (สูงกว่าพืนดิน 30 cm และ

ไม่มีการขังของนํา)
4. ระดับการอัดนํายา ระดับ H4 เหมาะสําหรับการใช้ งานภายนอกทีสัมผัสดิน เช่น ไม้ ตง
5. ระดับการอัดนํายา ระดับ H5 เหมาะสําหรับการใช้ งานภายนอกทีฝังดิน
6. ระดับการอัดนํายา ระดับ H6 เหมาะสําหรับการใช้ งานในนําจืดและนําทะเล

ข้ อยกเว้ นการรั บประกัน
1. ข้ อยกเว้ นการรับประกันผิวหน้ าไม้

มีสาเหตุดังต่ อไปนี

- การใช้ งานผิดประเภท ไม่เป็ นไปตามคําแนะนําและวิธีการใช้ งานอย่างถูกต้ องตามทีกําหนดไว้
- การเคลือบผิวหน้ า หรื อการทําสีเพิม หรื อการดําเนินการต่างๆโดยลูกค้ าเอง
2. ข้ อยกเว้ นการรับประกันอันเป็ นผลทีเกิดจากการเปลียนแปลงทางธรรมชาติ ดังนี

- ความแตกต่างของสี และการเปลียนแปลงของสีไม้ ตาไม้ เนืองจากเป็ นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติซึงต้ องมีความแตกต่าง และ
การเปลียนแปลงบ้ างเล็กน้ อยตามสภาพซึงเป็ นไปตามปั จจัยธรรมชาติทีไม่สามารถควบคุมได้
- การยืด และหดตัวของไม้ เกิดจากอุณหภูมิและความชืนสัมพัทธ์ ซึงเป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงของฤดูกาลหรื อปั จจัยจาก
ธรรมชาติ
3. ข้ อยกเว้ นการรับประกันจากความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี

- อุบตั ิเหตุ หรื อ การใช้ งานผิดประเภท หรื อความเสียหายทีเกิดจากของมีคม หรื อของทีมีนาหนั
ํ กมาก ตกกระแทกลงบนผิวไม้
- การเปลียนของโครงสร้ างอาคารทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของระดับพืน สภาพพืนคอนกรี ต หรื อวัสดุรองรับทีไม่ได้ ระดับ
- การใช้ เครื องไฟฟ้าทีมีความร้ อนสูง ซึงอาจก่อให้ เกิดร้ อยไหม้ ทีพืนผิวไม้ ได้
- เกิดนําท่วมขัง หรื อ ภัยทางธรรมชาติ
- การชํารุดเสียหายจากการใช้ ผิดวิธี ภัยพิบตั ิธรรมชาติ สัตว์เลียงในบ้ าน ไฟไหม้
- การชํารุดเสียหายจากการติดตังไม่ถูก วิธีตามคําแนะนําในคู่มือการติดตัง

- การชํารุดเสียหายทีเกิดจากการกระทําของผู้รับเหมาก่อสร้ างของลูกค้ าเอง
ทังนีเงือนไขการรับประกันนีไม่ครอบคลุมถึงไม้ ทีเกิดการชํารุ ดมาก่อนหน้ าการติดตัง ดังนันก่อนติดตังควรมีการตรวจสอบสภาพ
สินค้ าก่อนทุกครัง หากพบว่ามีการชํารุดหรื อเสียหายให้ ติดต่อ บริ ษัทฯ หรื อร้ านค้ าทีเป็ นตัวแทนจําหน่าย เพือทําการขอเปลียน
สินค้ าโดยไม่มีค่าใช้ จ่าย ก่อนทีจะดําเนินการติดตัง
ข้ อควรปฏิบัติและกระบวนการในการขอการชดเชยความเสียหายจากการรับประกัน
ติดต่อกับผู้จําหน่ายสินค้ าทีได้ รับมอบอํานาจจาก บริษัทฯ พร้ อมแสดงเอกสารต้ นฉบับใบสัง ซือหรื อเอกสารตามทีระบุใน

1.

เงือนไขการรับประกัน เพือใช้ ยืนยันเป็ นหลักฐานสําคัญประกอบการพิจารณาการรับประกัน
ชีแจงรายละเอียดความเสียหายทีเกิดขึนเป็ นลายลักษณ์อักษรพร้ อมด้ วยภาพถ่าย ภายใน
ชํารุดเสียหายทีไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงการใช้ สินค้ า
2.

3.

30

วันนับตังแต่วนั ทีเกิดความ

ผู้จําหน่ายหรื อตัวแทนทีได้ รับมอบอํานาจจากบริษัทฯ จะเข้ าดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริงภายใน 30 วันนับตังแต่วนั ทีรับ

แจ้ งความชํารุดเสียหายทีเกิดขึน
หากตรวจสอบข้ อเท็จจริ งแล้ วสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ว่าความเสียหายดังกล่าวอยู่ภายใต้ เงือนไขการรับประกันของบริษัทฯ ซึง
เป็ นไปตามเงือนไขรายละเอียดการรับประกันทีระบุข้างต้ นบริษัทฯจะรี บดําเนินการเปลียนสินค้ าให้ ใหม่ในบริเวณทีเกิดความ
เสียหายด้ วยสินค้ าชนิดเดียวกันหรื อทีใกล้ เคียงโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายสําหรับสินค้ าทีเปลียนแปลงให้ ใหม่ ทังนีเงือนไขระยะเวลา
การรับประกันของสินค้ าทีมีการเปลียนใหม่จะสินสุดภายในระยะเวลาการรับประกันเดิมทีกําหนดไว้ โดยไม่มีการขยายเวลาการ
รับประกัน โดยการรับประกันมีมลู ค่าลดลง ตามกฎเกณฑ์การเสือมค่าของผลิตภัณฑ์อนั เนืองมาจากการใช้ งาน โดยมีค่าเสือม
5%

ต่อปี และการรับประกันนีสําหรับผู้ซอเท่
ื านัน ยอมรับ การซ่อมวัสดุทีเคลม หรื อเปลียนวัสดุใหม่ทีมีคุณภาพ แบบและสี

เดียวกันเท่าทีจะสามารถทําได้ ในขณะนัน และจะต้ องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ผลิตสินค้ า การรับประกันสินค้ าไม่ครอบคลุมถึง
ค่าแรงงาน หรื ออุปกรณ์เสริ มใดๆ ทีเกียวข้ องกับการเปลียนวัสดุทีเสียหายภายใต้ การรับประกัน ความเสียหายทีตามมา และ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ไม่อยู่ในความครอบคลุมของการรับประกัน
ออกให้ ณ วันที ………………………………

ลงชือ.........................................................
( ………………………. )
บริษัท ไพร์ ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรี ส์ จํากัด

