360 Ongsa WARRANTY
สินค ้าของเราผ่านการทดสอบการใช ้งานจริง เพือรับรองคุณภาพของสินค ้าตามมาตรฐานสูงสุด เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพสินค ้า
[360o warranty] และข ้อบกพร่องจากการผลิตสินค ้า ภายใต ้เงือนไขการรับประกันสินค ้าทีได ้ระบุไว ้ในใบรับประกันสินค ้า

ิ ค้า
เงือนไขการร ับประก ันสน
เงือนไขในการรบั ประกันสินค ้าทัวไป
1. บริษัทฯ จะให ้บริการการตรวจซ่อมสินค ้า ตามเงือนไขการรับประกันสินค ้า 360 Ongsa WARRANTY
โดยลูกค ้าต ้องนํ าส่งสินค ้าเข ้าตรวจซ่อม ทีศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เท่านัน
สาขา

เบอร์โทรติดต่อ

หมายเหตุ
วันจันทร์-เสาร์ เว ้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09.00 น. -17.00 น.

สํานักงานใหญ่

02-675-3500

สาขาแม่สาย

092-265-6322

สาขาเชียงใหม่

05-314-1093, 088-786-1037

สาขาเชียงใหม่ 2

087-976-9945, 081-145-0922

(ศูนย์ตวั แทนจําหน่าย)

สาขาลําปาง

093-242-5386, 099-153-9832

(ศูนย์ตวั แทนจําหน่าย)

สาขาพิษณุโลก

05-530-3499, 098-784-2489

(ศูนย์ตวั แทนจําหน่าย)

สาขาอุบลราชธานี

04-525-1436, 086-346-3833

สาขาอุดรธานี

091-061-7464

(ศูนย์ตวั แทนจําหน่าย)

สาขาโคราช

04-407-0975, 090-258-1436

(ศูนย์ตวั แทนจําหน่าย)

สาขาระยอง

03-861-5012, 097-024-6201

(ศูนย์ตวั แทนจําหน่าย)

สาขาหาดใหญ่

07-480-7147, 062-243-3545

(ศูนย์ตวั แทนจําหน่าย)

2. ถ ้าหากต ้องการให ้บริการรับ-ส่ง หรือ บริการตรวจซ่อมสินค ้านอกสถานที ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการรับ-ส่ง บริการตรวจซ่อม
สินค ้านอกสถานทีในอัตรา ดังต่อไปนี


กรุงเทพฯ

ค่าบริการรับ-ส่ง

600.- (ยกเว ้น ลาดกระบัง, หนองจอก ค่าบริการรับ-ส่ง 700.-)



สมุทรปราการ

ค่าบริการรับ-ส่ง

700.-



นนทบุรี

ค่าบริการรับ-ส่ง

700.-



ปทุมธานี

ค่าบริการรับ-ส่ง

900.-



สมุทรสาคร

ค่าบริการรับ-ส่ง

900.-



นอกพืนทีบริการ ค่าบริการรับ-ส่ง

20 บาทต่อกิโลเมตร

ิ ธิในการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของค่าบริการและค่าเดินทาง สําหรับสินค ้านอกประกันตามอาการเสีย แม ้ในกรณี
3. บริษัทฯ มีสท
ทีอาการเสียนันไม่ถก
ู ตรวจพบก็ตาม
4. การใช ้สิทธิการรับประกันต ้องแสดงใบรับประกันสิน ค ้า, ใบจัดส่งสินค ้า หรือใบเสร็จรับเงินทีมีข ้อความสมบูรณ์ ไม่มรี อยแก ้ไขใน
สาระสําคัญเพือใช ้เป็ นหลักฐานแสดงในการเข ้ารับสิทธิตามเงือนไขการรับประกันสินค ้า
5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบรับประกันใบใหม่ เมือใช ้สิทธิการรับประกันสินค ้าจะต ้องนํ าใบการรับประกันมาด ้วยทุกครัง
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันสินค ้าหากท่านไม่มใี บรับประกันสินค ้า, ใบจัดส่งสินค ้า หรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันสินค ้าหากท่านไม่ได ้ส่งใบรับประกันสินค ้าส่วนทีต ้องส่งคืนให ้ทางบริษัทฯ หรือไม่ได ้
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีสังซือสินค ้า โดยสามารถส่งใบรับประกันสินค ้าได ้ทางเว็บ
ไซด์, Line@, Facebook หรือ ทาง E-mail
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันสินค ้าหากมีการเปลียนแปลงกรรมสิทธิ หรือการครอบครองจากผู ้ซือรายเดิม
9. กรณีทมี
ี การเปลียนอะไหล่ อุปกรณ์ บริษัทฯ จะทําการติดต่อลูกค ้าเพือแจ ้งราคาค่าอะไหล่ อุปกรณ์ และดําเนินการซ่อมภาย
หลังจากทีได ้รับการยืนยันจากลูกค ้าเป็ นทีเรียบร ้อยแล ้ว
ิ ค ้าไม่อยู่ในเงือนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะทําการตรวจประเมินค่าใช ้จ่าย และติดต่อลูกค ้าเพือแจ ้งค่าใช ้จ่ายก่อนการ
10. กรณีสน
ซ่อม และจะดําเนินการซ่อมสินค ้าภายหลังจากทีได ้รับคํายืนยันในการยอมรับค่าใช ้จ่ายจากลูกค ้าแล ้วเท่านัน
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่รับประกันสินค ้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค ้านันเกิดจากปั จจัยทีนอกเหนือจากการ
รับประกัน อันไม่เกียวข ้องกับขันตอนของการผลิตและความบกพร่องของชินส่วนต่าง ๆ ได ้แก่
1) ความเสียหายทีเกิดจากการใช ้งานทีไม่ระมัดระวัง หรือการใช ้งานแบบผิดวิธี
2) สินค ้าทีมีการดัดแปลงการประกอบติดตัง
3) สินค ้าผิดปกติทเกิ
ี ดจากการไม่ได ้บํารุงรักษา หรือไม่ได ้ทําความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทําให ้อุปกรณ์
ชินส่วนภายในเครืองสกปรก จนก่อให ้เกิดความเสียหาย
4) สินค ้าชํารุดเสียหายจากไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ฟ้ าผ่า
5) สินค ้าชํารุดเสียหายจากการทําความสะอาดผิดวิธี
6) สินค ้าชํารุดเสียหายการเสือมของวัสดุตามอายุการใช ้งาน
7) สินค ้าชํารุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ
8) สินค ้าขายตามสภาพ, สินค ้าตัวโชว์ และสินค ้าล ้างสต๊อก
12. เพือความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯยินดีรับเปลียนคืนสินค ้าภายใน 7 วัน นั บจากวันทีรับสินค ้า โดยต ้องเป็ นสินค ้าทียังอยู่ในบรรจุ
ภัณฑ์ มีสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได ้ใช ้หรือประกอบ (ตามเงือนไขนโยบายการเปลียนคืนสินค ้า) ยกเว ้นสินค ้าขายตามสภาพ, สินค ้า
ตัวโชว์ และสินค ้า Clearance Sales.
13. ในกรณีทสิ
ี นค ้าของท่านได ้รับการเปลียนชินส่วน หรือได ้รับการซ่อมแซมแล ้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค ้าจะยังคงมีผลนั บจาก
วันทีท่านได ้รับสินค ้า โดยไม่ได ้ขยายเวลานับจากวันทีมีการซ่อมแซมสินค ้า
14. สินค ้าทีไม่ได ้อยู่ในเงือนไขการรับประกันได ้แก่ สินค ้าขายตามสภาพ, สินค ้าตัวโชว์, สินค ้า Clearance Sales และสินค ้าทีระบุวา่
ไม่รับประกัน,สินค ้าของแถมทุกประเภท อุปกรณ์เสริมภายนอก (Accessories) อุปกรณ์ตอ
่ พ่วงต่างๆ ส่วนประกอบภายนอก อาทิ
เช่น สายแรงต ้าน, กระบอกนํา, ดัมเบลแถม, ซิทอัพบาร์ เป็ นต ้น
15. การรับประกันสินค ้าไม่เกียวข ้องกับค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆทีเกียวข ้อง อาทิเช่น ค่าขนส่งสินค ้า ค่าเอกสาร ค่า
ดําเนินการ, ค่าตรวจเช็คสินค ้า ฯลฯ

ั มาร์เก็ตส์ จํากัด หรือ
16. เงือนไขการรับประกันสินค ้านีมีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ทจํ
ี าหน่ายโดย บริษัท 360 องศา เทเลวิชน
ั มาร์เก็ตส์ จํากัด เท่านัน
ตัวแทนจําหน่ายของ บริษัท 360 องศา เทเลวิชน
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับคืนสินค ้าและปฏิเสธการเข ้าบริการในพืนทีทีเข ้าไม่ถงึ พืนทีทีห ้ามเข ้า และพืนทีทีเสียงอันตราย
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเป็ นผู ้วินจ
ิ ฉัย และตัดสินใจว่าสินค ้านัน ๆ อยูใ่ นเงือนไขการรับประกัน หรือไม่ คําตัดสินของบริษัทฯ
ถือเป็ นทีสินสุด
19. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไขการรับประกันสินค ้าโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

การรบั ประกันเฉพาะอะไหล่สน
ิ ค ้า
1. ในกรณีทความชํ
ี
ารุดของสินค ้า เกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชินส่วน บริษัทฯ จะ
เปลียนอะไหล่ โดยไม่คด
ิ มูลค่าใดๆ
2. บริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะชินส่วนอะไหล่ โดยรายละเอียดดังนี
ประเภทสินค ้า

ลักษณะสินค ้า
สําหรับใช ้ในฟิ ตเนส

ลูว่ งไฟฟ้
ิ
า
สําหรับใช ้ในบ ้าน
จักรยานนังปั น และ
จักรยานเอนปั น

สําหรับใช ้ในบ ้าน และฟิ ตเนส

เครืองเดินวงรี

สําหรับใช ้ในบ ้าน และฟิ ตเนส

ม ้านังออกกําลังกาย

สําหรับใช ้ในบ ้าน และฟิ ตเนส

อุปกรณ์บริหารกล ้ามเนือ

เครืองบริหารร่างกาย [plate loaded]
เครืองบริหารร่างกาย [pin loaded]

ดัมเบล บาร์เบล
อุปกรณ์ออกกําลังกาย
อุปกรณ์โยคะ
จักรยาน
สินค ้าเพือสุขภาพ

เก ้าอีนวดไฟฟ้ า

หมอนนวดไฟฟ้ า

โครงสร ้างหลัก
มอเตอร์ลวู่ งิ
แผงวงจรไฟฟ้ า(หลัก)
โครงสร ้างหลัก
มอเตอร์ลวู่ งิ
แผงวงจรไฟฟ้ า(หลัก)
โครงสร ้างหลัก
หน ้าจอมอนิเตอร์
โครงสร ้างหลัก
หน ้าจอมอนิเตอร์
โครงสร ้างหลัก
หน ้าจอมอนิเตอร์

ระยะเวลา
รับประกัน
2 ปี
2 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
2 ปี
1 ปี
2 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี

โครงสร ้างหลัก

1 ปี

โครงสร ้างหลัก
โครงสร ้างหลัก
มอเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้ า
โครงสร ้างหลัก
มอเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้ า

7 วัน*
1 ปี
7 วัน*
7 วัน*
1 ปี
5 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี

ชินส่วนทีรับประกัน

หมายเหตุ * ให ้เป็ นไปตามนโยบายเปลียนคืนสินค ้า




โครงสร ้างหลัก คือส่วนโครงสร ้างทีเป็ นส่วนประกอบพืนฐานหลักของตัวเครือง เช่น คานรับนํ าหนักหลัก,
ท่อเสาหลัก ฯลฯ โดยไม่นับส่วนประกอบภาพนอก เช่น ฝาครอบ, แขนจับ, เบาะนัง, หน ้าจอ ฯลฯ
มอเตอร์ ทางบริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะ มอเตอร์ลวู่ งไฟฟ้
ิ
า ไม่นับรวมมอเตอร์ความชัน หรือมอเตอร์สว่ น
อืนๆทีไม่ใช่มอเตอร์หลัก
ิ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกัน ชินส่วนหรืออะไหล่ทสึ
ี กหรอ เสือมสภาพ หรือวัสดุสนเปลื
อง เช่น ลูกปื น, ผ ้า
เบรค, สายพาน, สปริงแรงต ้าน ฯลฯ

3. บริษัทฯ จะรับประกันชินส่วนอะไหล่ ในกรณีมก
ี ารเปลียนซ่อมสินค ้าทีหมดประกัน โดยรายละเอียดดังนี
ชินส่วนอะไหล่
มอเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้ า
หน ้าจอมอนิเตอร์
อะไหล่อนๆ
ื

ระยะประกัน
6 เดือน
3 เดือน
1 เดือน
7 วัน

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการรับประกันสินค ้าหากตรวจพบว่า ความเสียหายของสินค ้านันเกิดจากการใช ้งานทีไม่
ระมัดระวัง หรือการใช ้งานแบบผิดวิธี ผิดประเภท มีการดัดแปลงการประกอบติดตัง เสียหายจากการทําความสะอาดผิดวิธี ชํารุด
เสียหายจากภัยธรรมชาติ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันสินค ้า ทีนํ าไปใช ้งานผิดประเภท เช่น นํ าสินค ้าประเภทโฮมยูส ไปใช ้ในฟิ ตเนส เป็ นต ้น

