
HAFELE (THAILAND) LTD.
General Warranty terms and conditions

1. Häfele (thailand) limited warranty for häfele padlocks (padlock 
brass matt item number 482.01.980-482.01.987) which are imported 
and distributed by häfele directly or which are purchased from 
dealer branches or stores in thailand under häfele brand only. the 
warranty period starts from the date of purchase which is indicated 
on the bill.     
             
2. The warranty will be effective by manufacturing faults and materi-
al defects of the padlock and functional defects - i.e. cannot lock or 
open it. the customer has to complain the padlock in one of our 
häfele design studios.  häfele guarantees to replace the padlock 
with the same or an equivalent model without any costs.

3. To claim the service of the 100 years warranty, the customer must 
bring the padlock including all 3 original keys to one of häfele 
showrooms. design studios or the customer can send a pad lock 
with all 3 original keys requested for new padlock changing to 
“ Häfele design studio (bangkok) 57 soi sukhumvit 64, sukhumvit rd,
bangchak, phrakanong, bangkok 10260” (as a registered mail via 
post office).

4. The warranty won’t be effective by damages caused by incorrect 
use of the product, by adaptations or modifications of the product, 
by natural disasters or force majeure, by vandalism or by using key 
cutting tools or if another original key still opens the padlock as 
usually.

5. The warranty won’t be effective by any damage caused by a 
person, property or any business of customer.

6. Häfele thailand reserve the right for future change or adjust these 
häfele thailand padlock limited warranty conditions. 

CONDITIONS 100 YEARS WARRANTY FOR PADLOCKS
Art. No. 482.01.980-482.01.987
Start: October, 2016

เงื่อนไขการรับประกัน 100 ป� กุญแจสายยู
สำหรับสินค�า รหัส 482.01.980-482.01.987 

เริ่มรับประกันตั้งแต� เดือน ตุลาคม 2559

1. บริษัท เฮเฟเล� (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันสินค�าเฉพาะสินค�ากุญแจสายยู

เฮเฟเล� (กุญแจสายยูทองเหลือง รหัสสินค�า 482.01.980-482.01.987 ที่นำเข�า

และจัดจำหน�ายโดยเฮเฟเล� และสินค�ากุญแจสายยู เฮเฟเล�ที่ท�านซื้อจากร�านค�า

หรือตัวแทนจำหน�ายในประเทศไทย โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต�วันที่ซื้อ

สินค�า ตามระยะเวลาที่ระบุไว�นับจากวันซื้อตามใบเสร็จ 

2. การรับประกันสินค�าเป�นการรับประกันความเสียหายของสินค�า หรือความ

ชำรุดบกพร�องการทำงาน คือการไม�สามารถล็อกหรือไม�สามารถเป�ดกุญแจได�

ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท�านั้น โดยลูกค�าต�องนำสินค�าเข�ารับ

บริการ ณ เฮเฟเล� ดีไซน� สตูดิโอ ทุกสาขา เมื่อได�รับแล�วเฮเฟเล�จะทำการ

ตรวจสอบว�าความเสียหายของสินค�า หรือความชำรุดบกพร�องของการทำงาน

และหรือความผิดพลาดในการผลิตจริง  เฮเฟเล�จะสินค�าเปลี่ยนให�ใหม�โดยเป�น

กุญแจสายยู เฮเฟเล� รหัสสินค�าเดิมหรือเทียบเท�าโดยไม�คิดค�าใช�จ�ายใดๆ ทั้งสิ้น

3. ในการนำส�งสินค�าท่ีอยู�ในระยะเวลารับประกัน 100 ป� เข�ารับบริการ ณ เฮเฟเล� 

ดีไซน� สตูดิโอ ทุกสาขาในประเทศไทย ลูกค�าต�องนำส�งแม�กุญแจและลูกกุญแจ

ของจริงทั้ง 3 ดอก มาแสดงสิทธิ์ หรือส�งสามารถส�ง แม�กุญแจที่มีป�ญหาพร�อม

กับลูกกุญแจของจริงทั้ง 3 ดอก ทางพัสดุลงทะเบียนไปยัง เฮเฟเล� ดีไซน�สตูดิโอ 

กรุงเทพฯ เลขท่ี 57 ซอย สุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 

10260 ทั้งนี้ให�ลูกค�าแสดงสินค�าที่ชำรุดแก�เจ�าหน�าที่ทุกครั้งที่นำสินค�าเข�ารับ

บริการ มิฉะนั้น เฮเฟเล�ขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับประกัน 

4. ความเสียหายที่อยู�นอกเหนือจากการรับประกัน ได�แก� การใช�สินค�าที่ไม�ถูกวิธี 

การดัดแปลง หรือแก�ไขอุปกรณ�บางส�วนของสินค�ากุญแจสายยู การเสียหายโดย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย, การตัดทุบทำลายแม�กุญแจ, กรณีที่ลูกค�า

เป�ดกุญแจไม�ได� หากมีการตัดสายยูของกุญแจด�วยเครื่องมือ แม�กุญแจจะต�องไม�

มีรอยทุบทำลาย หรือถูกดัดแปลงให�เสียหายโดยที่ลูกกุญแจของจริงทั้ง 3 ดอก 

ควรจะเป�ดแม�กุญแจไม�ได� หากยังสามารถเป�ดได�แสดงว�ากุญแจไม�เสียซึ่งอยู�

นอกเหนือการรับประกันเป�นต�น โดยลูกค�าเป�นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้น

จากนำสินค�าเข�ารับบริการด�วยตนเอง 

5. การรับประกันนี้ไม�รวมถึง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม�ว�าต�อบุคคลหรือ

ทรัพย�สินหรือธุรกิจใดๆ ของลูกค�า 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน โดยไม�

ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
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