เงื่อนไขและข้อกำหนดในกำรรับเปลี่ยนสินค้ำหมวดอุปกรณ์
สินค้ำไอทีและเครือ
่ งพิมพ์มัลติฟง
ั ก์ชน
ั่

RETURN CONDITIONS & POLICIES
บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้ าภายใน 7 วันเมื่อสินค้ ามีปัญหาหลังจากการติดตัง้ ตามกรณีดังต่ อไปนี ้
 กรณีสินค้ า หากเกิดการชารุด เสียหาย หรือไม่ สามารถเปิ ดใช้ งานได้ ตงั ้ แต่ ได้ รับสินค้ าหรือ
สินค้ าใช้ งานไม่ เกิน 7 วันนับตัง้ แต่ วันที่ตดิ ตัง้ โดยอ้ างอิงวันติดตัง้ จากใบ CONFIGURATION
REPORT กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่โดยทันทีท่ พ
ี บอาการ (เจ้ าหน้ าที่บริษัท ไทยซัมซุง
อิเล็คทรอนิกส์ จากัด หรื อเจ้ าหน้ าที่บริษัท พูนธนามาร์ เก็ตติง้ จากัด) โดยสินค้ าต้ องไม่ ชารุด
เสียหายจากการใช้ งานที่ผิดพลาด การขนส่ ง โดยสินค้ าที่จะนาส่ งเพื่อเปลี่ยนสินค้ าใหม่ นัน้
ต้ องมีกล่ องสินค้ ารวมถึงโฟมกันกระแทก พลาสติกห่ อเครื่อง ใบรับประกัน หรือเอกสารใน
ชุดใบรั บประกัน คู่มือ พร้ อมอุปกรณ์ ทุกชิน้ ส่ วนอยู่ครบโดยทางบริษัทฯ จะทาการตรวจสอบ
ก่ อนส่ งสินค้ าใหม่ หรื อซ่ อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้ านัน้ ๆให้ แก่ ลูกค้ าภายใน
15 วันทาการ
 สินค้ าประเภทตลับหมึก (TONER) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ รับเปลี่ยน หากสินค้ า
ไม่ อยู่ในสภาพพร้ อมขาย (สภาพพร้ อมขาย หมายถึง สภาพสินค้ าที่ไม่ เกิดการเปลี่ยนแปลง
เสียหาย และบรรจุในหีบห่ อบรรจุภัณฑ์ ของสินค้ านัน้ ๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ
นาส่ งต่ อผู้ซือ้ )
 เงื่อนไขการขออนุมัตเิ ปลี่ยนสินค้ ามีดังนี*้
1. การอนุมัตกิ ารเปลี่ยนสินค้ ามิได้ รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ งหรือการร่ วงหล่ นของ
ตัวสินค้ าอาทิเช่ น ชิน้ ส่ วนแตกหัก ผงหมึกเลอะ หรื อเงื่อนไขอื่นๆที่มิได้ เกิดจากความ
บกพร่ องของการทางานเครื่ องจะถูกเข้ าสู่การทา STOCK REPAIR โดยผ่ านตัวแทน
จาหน่ าย (Authorized Dealers) หรื อศูนย์ บริการ (DSC) เท่ านัน้
2. การเปลี่ยนสินค้ าใหม่ นัน้ ไม่ รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ สนิ ้ เปลืองอาทิเช่ น ชุดสร้ างภาพ
(DRUM UNIT) และ ผงหมึก (TONER) ที่เปิ ดใช้ งานแล้ ว

 เอกสารควบคู่การขออนุมัตเิ ปลี่ยนสินค้ ามีดังนี*้
1. ใบกากับภาษี (INVOICE) ที่เปิ ดขายถึงผู้ใช้ (END USER) ต้ องไม่ เกิน 7 วันโดยอ้ างอิงจาก
วันที่ในใบกากับภาษี (INVOICE) จนถึงวันที่ได้ รับแจ้ งขอเปลี่ยนสินค้ า และสินค้ าต้ องไม่
เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผลิตโดยตรวจสอบได้ จากหมายเลขเครื่อง (SERIAL NUMBER)
**หากสินค้ ามีอายุการเก็บเกินกว่ า 12 เดือน (Aging Condition) จาเป็ นต้ องได้ รับการ
อนุมัตจิ ากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คทรอนิกส์ จากัด ก่ อนทุกครัง้

2. ใบ CONFIGURATION REPORT ที่ลงวันที่ตดิ ตัง้ (INSTALLED DATE) ต้ องไม่ เกิน 7 วัน
นับตัง้ แต่ ได้ รับการแจ้ งขอเปลี่ยนสินค้ า ตามตัวอย่ างดังนี ้
a. วันที่ตดิ ตัง้ เครื่องตามใบ CONFIGURATION DATE ระบุวันที่ 28-11-2014 ระยะ
รับประกันที่สามารถขอเปลี่ยนสินค้ าใหม่ ได้ จะอยู่ระหว่ างวันที่ 28-11-2014 ถึง 512-2014 เท่ านัน้
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3. รู ปถ่ ายหมายเลข SERIAL NUMBER ของที่ตรงกับสินค้ าที่มีปัญหาตามตัวอย่ าง

3.1 รูปถ่ ายป้ าย SERIAL NUMBER ด้ านหลังหรือด้ านข้ างของตัวเครื่อง

4. รู ปถ่ ายอาการเสียและ ERROR CODE ที่ปรากฎบนหน้ าจอแสดงผลตามตัวอย่ าง
M-7014-512

4.1 รู ปถ่ ายอาการเสียที่พบ

4.2 รู ปถ่ าย ERROR CODE ที่ปรากฏบนหน้ าจอแสดงผล

 ขัน้ ตอนการดาเนินการแจ้ งขอเปลี่ยนสินค้ าใหม่ มีดังนี ้

1. เมื่อพบอาการเสียและปั ญหาของสินค้ าภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนด กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ทาง
บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็คทรอนิกส์ จากัด เพื่อขออนุมัตกิ ารเปลี่ยนสินค้ าใหม่
ติดต่ อ : คุณ วินัย เพชรเกลอ (สอง)
โทรศัพท์ : (081) 458 – 2478
อีเมล์ : winai.petkl@partner.samsung.com
2. เมื่อได้ รับการอนุมัตจิ ากเจ้ าหน้ าที่ท่ เี กี่ยวข้ องแล้ วกรุ ณาจัดเตรียมเอกสารให้ ทาง
บริษัท พูนธนามาร์ เก็ตติง้ จากัด ดังนี ้
2.1 ใบกากับภาษีเต็มรู ปแบบ (INVOICE) ระบุวันที่ย้อนหลังไม่ เกิน 7 วันนับจากวันที่แจ้ ง
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2.2 ใบ CONFIGURATION REPORT ระบุวันที่ตดิ ตัง้ เครื่ องย้ อนหลังไม่ เกิน 7 วันนับจาก
วันที่แจ้ ง

2.3 รูปถ่ ายอาการเสียของสินค้ าและรูปถ่ ายหมายเลขเครื่อง (SERIAL NUMBER) ของ
สินค้ าที่มีปัญหาส่ งมาที่อีเมล์ service@poontana.co.th (กรุ ณาระบุช่ ือบริษัท
และเบอร์ โทรติดต่ อกลับอย่ างชัดเจน) โดยเจ้ าหน้ าที่ของทางบริษัทฯ จะติดต่ อ
กลับหลังจากได้ รับเอกสารแล้ วหรือต้ องการเอกสารใดๆเพิ่มเติม

2.4 เตรียมสินค้ าที่มีปัญหาซึ่งบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้ าที่จะนาส่ งคืนเพื่อเปลี่ยน
สินค้ าใหม่ นัน้ ต้ องมีกล่ องสินค้ ารวมถึงโฟมกันกระแทก พลาสติกห่ อเครื่อง ใบ
รั บประกัน หรื อเอกสารในชุดใบรั บประกัน คู่มือ พร้ อมอุปกรณ์ ทุกชิน้ ส่ วนอยู่ครบ
โดยให้ ถอดชุดแม่ พมิ พ์ และผงหมึกออก

2.5 นาส่ งสินค้ าและเอกสารที่ระบุตามข้ อ 2.1 – 2.4 คืนได้ ท่ ี
ฝ่ าย SERVICE SUPPORT TEAM แผนก บริการ
บริษัท พูนธนามาร์ เก็ตติง้ จากัด
95 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้ าว เขต ลาดพร้ าว กทม. 10230
โทรศัพท์ : (02) 907 – 8000 โทรสาร : (02) 907 - 8002
2.6 เมื่อได้ รับการตรวจสอบสินค้ าและเอกสารทัง้ หมดแล้ ว ทางบริษัทฯจะทาการจัดส่ ง
สินค้ าใหม่ ให้ ภายใน 15 วันทาการ
หมายเหตุ : ทาง บริษัท พูนธนามาร์ เก็ตติง้ จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรั บเปลี่ยนสินค้ าหากไม่ ได้
รับการอนุมัตจิ ากเจ้ าหน้ าที่ท่ เี กี่ยวข้ องของบริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คทรอนิกส์ จากัด

สอบถามรายละเอียดและข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี
SERVICE SUPPORT TEAM
บริษัท พูนธนามาร์ เก็ตติง้ จากัด
คุณ วรรณา ใจกล้ า (คุณ กระแต) โทรศัพท์ : (02) 907 – 8000 ต่ อ 118-120
คุณ มณฑกาญจน์ รั ตนเลิศ (คุณ นุ้ย) โทรศัพท์ : (02) 907 – 8000 ต่ อ 118-120
หรื อ บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คทรอนิกส์ จากัด
คุณ วินัย เพชรเกลอ (คุณ สอง) โทรศัพท์ : (081) 458 - 2478
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