นโยบายการรับประกันคุณภาพ
ผลิ ตภัณฑ์ บริ ดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตนั

“ผลิตภัณฑ์” ภายใต้ นโยบายการรับประกันคุณภาพ หมายถึง ยางนอก ยางใน หรื อยางรอง ภายใต้ ยี่ห้อ บริ ดจสโตน, ไฟร์
สโตน และเดย์ตนั ซึง่ จัดจาหน่ายโดย บริ ษัท บริ ดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด แต่ไม่รวมถึงยางหล่อดอก
1. บริ ษัท บริ ดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด จะรับประกันผลิตภัณฑ์ภายใต้ ยี่ห้อ บริ ดจสโตน, ไฟร์ สโตน และเดย์ตนั
เฉพาะตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในนโยบายการรับประกันนี ้เท่านัน้ โดยไม่รวมถึงการรับประกันอื่นใด
นอกเหนือจากนี ้ เช่น ค่าบริ การอันเกิดขึ ้นจากค่าถอดใส่, ค่าสูญเสียเวลา, ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากไม่ได้ ใช้ รถยนต์ หรื อ
ค่าความไม่สะดวก เป็ นต้ น
2. ผลิตภัณฑ์จะได้ รับการประกัน เฉพาะกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ ้นเนื่องจากข้ อบกพร่ องในด้ านการออกแบบ,
กรรมวิธีการผลิต และ/หรือ วัสดุท่ ใี ช้ ในการผลิต เท่านัน้
3. ในการประเมินความความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ว่าอยูภ่ ายใต้ การรับประกันนี ้หรื อไม่ ผลิตภัณฑ์จะต้ องได้ รับการ
ตรวจสอบโดยบริษัท ไทยบริ ดจสโตน จากัด1
4. หากผลการตรวจสอบ ปรากฏว่าความเสียหายของผลิตภัณฑ์เกิดจากข้ อบกพร่องตามที่ระบุไว้ ในนโยบายการรับประกันนี ้
บริ ษัท บริ ดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด จะชดเชยความเสียหายให้ แก่ผ้ ใู ช้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1

จานวนในการชดเชยสาหรับยางนอก จะถูกคานวณจาก “ ระดับความลึกร่องดอกยางทีเ่ หลืออยู2่ ”
ซึง่ สามารถคานวณได้ ดงั นี ้
ความลึกร่องดอกยางทีเ่ หลืออยู่
X ราคายางนอก3 (บาท)
จานวนในการชดเชย =
ความลึกร่องดอกยางเดิม

4.2

จานวนในการชดเชยสาหรับยางใน หรื อ ยางรอง จะถูกคานวณตามเงื่อนไข ดังนี ้
4.2.1 ในกรณีที่ยางใน หรื อยางรองขอรับการชดเชยพร้ อมกับยางนอก
จานวนในการชดเชย =

ความลึกร่องดอกยางของยางนอกที่เหลืออยู่
ความลึกร่องดอกยางของยางนอกเดิม

X ราคายางในหรื อยางรอง3 (บาท)

4.2.2 ในกรณีที่ยางใน หรื อยางรองเท่านันที
้ ่ขอรับการชดเชย (ไม่มยี างนอก)
จานวนในการชดเชย = 50% ของราคายางในหรื อยางรอง3 (บาท)
4.3

การชดเชยจะกระทาโดยการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ผ้ ใู ช้
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5. ข้ อยกเว้ น ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ จะไม่อยูภ่ ายใต้ นโยบายการรับประกันนี ้
5.1 ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายเนื่องจาก การถอด-ประกอบ หรื อการเก็บรักษาที่ไม่ถกู ต้ อง
5.2 ยางนอกที่ถกู ใช้ จนมีความลึกร่องดอกยางเหลืออยูน่ ้ อยกว่าที่กาหนด ตามประเภทของยาง ดังต่อไปนี ้
 ยางสาหรับรถนัง่ / ยางสาหรับรถกระบะและรถตู้
ความลึกร่ องดอกยางที่เหลืออยู่ น้ อยกว่ า 2 มิลลิเมตร
 ยางสาหรับรถบรรทุกเล็ก, กลาง
ความลึกร่ องดอกยางที่เหลืออยู่ น้ อยกว่ า 3 มิลลิเมตร
 ยางสาหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร
ความลึกร่ องดอกยางที่เหลืออยู่ น้ อยกว่ า 4 มิลลิเมตร
5.3 ยางนอกที่เคยได้ รับการซ่อมแซม การเปลี่ยนหน้ ายาง หรื อเรี ยกร้ องการชดเชยมาก่อน, ยางในหรื อยางรองที่เคย
ได้ รับการซ่อมแซม หรื อเคยใช้ งานมาก่อน
5.4 ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากการกระทาหรื อการใช้ งานไม่ถกู ต้ อง เช่น ศูนย์ล้อไม่ถกู ต้ อง, ล้ อไม่สมดุลย์, การบกพร่ อง
ของเบรคหรื อโช๊ คอัพ, การเติมลมยางไม่ถกู ต้ องหรื อการบรรทุกน ้าหนักเกินอัตรา, ถูกกระทาจากน ้ามัน สารเคมี หรื อ
ไฟ, ใช้ กระทะล้ อไม่ได้ มาตรฐาน, ถูกทาลายหรื อกระแทก, ขับรถขณะลมยางอ่อนผิดปกติ, ความเสียหายโดยเจตนา
หรื อใช้ งานอื่นๆที่ไม่ถกู ต้ อง
5.5 ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากอันตรายบนถนน เช่น ตะปู, สลักเกลียว, หิน, แก้ ว, ขอบถนน หรื อจากสิง่ ของที่ติดเข้ าไปใน
ร่องยาง/โครงยาง หรื อจากส่วนประกอบของตัวรถยนต์
5.6 ผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย เนื่องจากสภาพอากาศและผลกระทบจากบรรยากาศ
5.7 ผลิตภัณฑ์ซงึ่ นามาซื ้อขายใหม่ หรื อถูกเปลีย่ นเจ้ าของ
5.8 ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุเลยกาหนดระยะเวลาการรับประกัน
โดยระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ บริ ดจสโตน, ไฟร์ สโตนและเดย์ตนั เป็ นดังนี ้

ประเภทผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาการรับประกัน

ยางนอกสาหรับรถนัง่

5 ปี โดยเริ่ มนับจาก เดือน/ปี

ยางนอกสาหรับรถกระบะและรถตู้

ซื ้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ 4, 5

ยางนอกประเภทอื่น ๆ

5 ปี โดยเริ่ มนับจากเดือน/ปี ที่ผลิต

ยางรอง และยางใน
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6. ผู้ใช้ 6 จะต้ องส่งผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย พร้ อมกับหลักฐานการซื ้อ และ/หรื อ หลักฐานการลงทะเบียนรับประกัน ไปยังผู้แทน
จาหน่ายหรื อองค์กรที่กาหนดโดยบริ ษัท บริ ดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด รวมถึงผู้ใช้ จะต้ องให้ ข้อมูลของผู้ใช้ และ
ลักษณะการใช้ งานโดยถูกต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นความจริ ง ดังนี ้
ข้ อมูลผู้ใช้

ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์

ข้ อมูลการใช้ งาน

1) ชื่อผู้ใช้

1) ขนาดยาง / ยางใน หรื อยางรอง

1) ประเภทรถยนต์

2) เบอร์ ตดิ ต่อของผู้ใช้

2) ชื่อรุ่นของดอกยาง

2) ระยะเวลาการใช้ งาน

3) หมายเลขทะเบียนรถ

3) หมายเลขยาง

3) ลมยางที่ใช้

4) รุ่นของรถ

4) ตาแหน่งล้ อที่ถอด

4) ความเร็ วที่ใช้

5) เลขไมล์

5) บริ เวณแผลเสีย

5) สินค้ าที่บรรทุก (กรณีรถซึง่
ใช้ บรรรทุกสินค้ า)

6) ชื่อร้ านซึง่ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ 7 6) ยางติดรถยนต์/ยางทดแทน

6) น ้าหนักรถ+น ้าหนักบรรทุก

หรื อชื่อผู้แทนจาหน่ายรถยนต์
7) ลักษณะแผลเสีย

7) สภาพถนน
8) ขนาดกระทะล้ อ

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถกู ต้ อง และ/หรื อ ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา บริ ษัท ไทยบริ ดจสโตน จากัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่
พิจารณาตรวจสอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ และส่งผลิตภัณฑ์ที่เสียหายดังกล่าวคืนให้ กบั ผู้แทนจาหน่าย
7. ผลการพิจารณาให้ การชดเชยแก่ผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย โดย บริ ษัท บริ ดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด ถือเป็ นที่สดุ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับการชดเชย จะถือเป็ นทรัพย์สนิ ของ บริ ษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
8. บริ ษัท บริ ดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรื อ แก้ ไขเปลีย่ นแปลงนโยบายนี ้ทังหมด
้
หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของนโยบาย เพื่อความเหมาะสมโดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งล่วงหน้ า
หมายเหตุ :
1)
2)
3)
4)
5)

บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด เป็ นบริษัทที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการให้ กบั บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
การวัดความลึกร่องดอกยางของยางนอกที่เหลืออยู่ โดย บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
ราคายางนอก ยางใน และยางรอง เป็ นราคาที่ถกู กาหนดโดยบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
สาหรับรถใหม่, วันที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ให้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนรถยนต์หรือวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของการซื ้อรถยนต์
กรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื ้อขาย และ/หรือ ใบรับประกันสินค้ า ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่ มนับจาก เดือน/ปี ที่ผลิตเป็ นหลัก
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6) ผู้ใช้ หมายถึง บุคคลซึง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากร้ านค้ า หรือซื ้อรถยนต์ใหม่ซงึ่ ติด ตังผลิ
้ ตภัณฑ์ยี่ห้อ บริดจสโตน, ไฟร์ สโตน หรือเดย์ตนั
7) ร้ านซึง่ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ หมายถึง สถานที่ซงึ่ ขายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ บริดจสโตน, ไฟร์ สโตน หรือเดย์ตนั ให้ กบั ผู้ใช้ เช่น ผู้แทนจาหน่าย
หรือผู้แทนจาหน่ายช่วง และอื่นๆ เป็ นต้ น
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