การรับประกันอะไหล่ ตลอดอายุการใช้ งานสําหรับลูกค้ า
ข้ อกําหนดและเงือนไข
วันเริมรับประกัน: สําหรับอะไหล่แท้ วอลโว่ทีซือหลังวันที 18 พฤษภาคม 2563
อาณาเขต: ราชอาณาจักรไทย
ผู้รับประกัน: วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จํากัด (“วอลโว่ คาร์ ”)
อะไหล่ แท้ วอลโว่ : หมายถึง อะไหล่แท้ สําหรับรถยนต์วอลโว่ทีซือจาก และทีติดตังโดยศูนย์บริการอย่างเป็นทางการในอาณาเขต
อะไหล่ ทมีี ข้อบกพร่ อง หมายถึง อะไหล่แท้ วอลโว่ทีซือหลังจากวันเริมรับประกันทีจําเป็ นต้ องซ่อมหรือเปลียนใหม่เนืองจากมี
ข้ อบกพร่ องทีสําคัญหรือข้ อบกพร่องจากการผลิต ทังนี ไม่รวมถึงอะไหล่ทีกําหนดไว้ ในข้ อยกเว้ น
การรับประกันอะไหล่ ตลอดอายุการใช้ งานสําหรับลูกค้ า
1. อะไหล่แท้ วอลโว่ทีซือหลังจากครบกําหนดระยะเวลาการรับประกันรถยนต์ และทีติดตังโดยศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ
วอลโว่ในอาณาเขตจะมีสิทธิในการรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้ งานสําหรับลูกค้ า
2. การรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้ งานสําหรับลูกค้ า หมายถึง
ก. อะไหล่ทีมีข้อบกพร่องจะได้ รับการซ่อมหรือเปลียนใหม่ (ตามทีวอลโว่ คาร์ กําหนด) โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย โดย
ศูนย์บริ การซ่อมรถยนต์ทีได้ รับอนุญาตจากวอลโว่ คาร์
ข. การรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้ งานสําหรับลูกค้ าจะเริมตังแต่วนั ทีลูกค้ าซืออะไหล่แท้ วอลโว่
3. การขยายระยะเวลารับประกันนี เป็ นการเพิมเติมจากการรับประกันอะไหล่แท้ วอลโว่
4. การรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้ งานสําหรับลูกค้ าเป็ นสิทธิทีลูกค้ าได้ รับนอกเหนือจากสิทธิหรื อการเยียวยาใด ๆ ทีลูกค้ า
มีอยูต่ ามกฎหมาย และไม่สามารถยกเว้ นได้
การได้รับสิทธิ
(1) ลูกค้ าจะต้ องพิสจู น์วา่ เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิโดยต่อเนืองตังแต่เวลาทีซืออะไหล่แท้ วอลโว่ ไปจนถึง ณ เวลาทีเปลียนหรื อ
ซ่อมอะไหล่ทีมีข้อบกพร่อง โดยผู้ค้าปลีกอย่างเป็ นทางการของวอลโว่ คาร์ สงวนสิทธิทีจะขอให้ แสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อเอกสารอืน ๆ เพือพิสจู น์การถือครองกรรมสิทธิในรถยนต์ และ ณ เวลาทีซืออะไหล่แท้ วอลโว่ หากไม่
สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวได้ ลูกค้าอาจจะไม่ได้ รับสิทธิในการรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้ งานสําหรับลูกค้ า

(2) ลูกค้ าจะต้ องแสดงใบเสร็ จรับเงิน หรื อใบกํากับภาษีทีลงวันทีและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เพือแสดงถึงการซืออะไหล่
ทีมีข้อบกพร่ องดังกล่าว
(3) อะไหล่แท้ วอลโว่จะต้ องซือจาก และติดตังโดยตัวแทนจําหน่าย หรื อศูนย์บริ การอย่างเป็ นทางการของวอลโว่ คาร์ ในวัน
หรื อหลังจากวันเริมรับประกัน
( ) ลูกค้ าจะต้ องนํารถเข้ าศูนย์บริการอย่างเป็ นทางการของ วอลโว่ คาร์ เพือเช็คระยะทัวไปตามที วอลโว่ คาร์ กําหนดโดย
ต่อเนือง ตังแต่เวลาทีซืออะไหล่แท้ วอลโว่ ไปจนถึง ณ เวลาทีเปลียนหรื อซ่อมอะไหล่ทีมีข้อบกพร่ อง เพือให้ เจ้ าหน้ าทีที
วอลโว่ คาร์ ได้ ทําการรับรองแล้ ว สามารถทีจะทําการตรวจเช็คทัวไปและบ่งชีถึงเหตุทีอาจจะก่อให้ เกิดปัญหากับอะไหล่
แท้ วอลโว่ได้
( ) ลูกค้ าจะต้ องนํารถเข้ าศูนย์บริการอย่างเป็ นทางการของ วอลโว่ คาร์ เพือเช็คระยะตามที วอลโว่ คาร์ กําหนดโดย
ต่อเนืองเฉพาะสําหรับอะไหล่แท้ วอลโว่ทีลูกค้ าได้ ทําการซือไป ตังแต่เวลาทีซืออะไหล่แท้ วอลโว่ ไปจนถึง ณ เวลาที
เปลียนหรื อซ่อมอะไหล่ทีมีข้อบกพร่อง เพือให้ เจ้ าหน้ าทีที วอลโว่ คาร์ ได้ ทําการรับรองแล้ ว สามารถทีจะทําการ
ตรวจเช็คแบบเฉพาะเจาะจงและบ่งชีถึงเหตุทีอาจจะก่อให้ เกิดปัญหากับอะไหล่แท้ วอลโว่นนได้
ั

ข้ อยกเว้ น
การรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้ งานสําหรับลูกค้ า ไม่ครอบคลุม:
 การขายส่ง/การซือขายอะไหล่แท้ วอลโว่จากแหล่งอืน
 ความเสียหายเนืองจากความสึกหรอจากการใช้ งานอะไหล่แท้ วอลโว่
 ความเสียหายเนืองจากลูกค้ าใช้ ผิดวิธีหรื อขับรถโดยไม่สอดคล้ องกับคู่มอื สําหรับเจ้ าของรถ
 อะไหล่ทสึี กหรอตามสภาพ เช่น ฟิ ลเตอร์ แอร์ ทีปั ดนําฝน กรองนํามันเครื อง หัวเทียน สายพาน ฟิ วส์ ล้ อ
ผ้ าเบรก คลัตช์ เป็ นต้ น
 ของเหลวและวัสดุสินเปลือง ซึงรวมถึง นํามันเครื อง นํายาทําความสะอาด หรื อนํามันเบรก
 แบตเตอรี
 อุปกรณ์สริ ม / อุปกรณ์ตกแต่งทีเสนอและขายให้ โดยตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการของวอลโว่ คาร์
 ซอฟต์แวร์ ทีไม่เกียวข้ องกับการเปลียนฮาร์ ดแวร์ ใหม่
 การซืออะไหล่แท้ วอลโว่นอกอาณาเขต เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตจากวอลโว่ คาร์
ลูกค้ าจะไม่มสี ิทธิได้ รับการรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้ งานสําหรับลูกค้ า หาก:
 เป็ นการซืออะไหล่แท้ วอลโว่ก่อนวันเริมรับประกัน

 เป็ นการติดตังอะไหล่แท้ วอลโว่ ณ สถานทีอืน นอกจากทีศูนย์บริ การอย่างเป็ นทางการของวอลโว่
 เป็ นการเปลียนอะไหล่แท้ วอลโว่โดยศูนย์บริการอย่างเป็ นทางการของวอลโว่ ในขณะที รถยนต์อยู่ใน
ระหว่างการรับประกันรถใหม่ หรื อการรับประกันทีขยายระยะเวลาออกไป
 ลูกค้ าไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงินหรื อใบกํากับภาษี เพือพิสจู น์ การซืออะไหล่ทีมีข้อบกพร่ องนัน
 หลังจากซืออะไหล่แท้ วอลโว่แล้ ว มีการโอนกรรมสิทธิในรถยนต์ให้ แก่บคุ คลอืน
การมีผลบังคับ
การรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้ งานสําหรับลูกค้ าใช้ กบั การซืออะไหล่แท้ วอลโว่ในอาณาเขตหลังจากวัน
เริ มรับประกัน ซึงเป็นการเฉพาะตัวของเจ้ าของรถ ณ เวลาทีซืออะไหล่แท้ วอลโว่ โดยไม่สามารถโอนได้ และจะ
สินสุดเมือมีการโอนกรรมสิทธิในรถยนต์ให้ แก่บคุ คลอืน

