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เครือ่งครวั/อุปกรณเ์ครือ่งใชใ้นครวัเรอืน/หมอ้อดัแรงดนั  
 

การรบัประกนั TEFAL 

TEFAL กระทะทอดและกระทะกน้ลกึ,  เครือ่งใชใ้นครวัเรอืนและหมอ้อดัแรงดนัพรอ้มกบัอุปกรณท์ีไ่ดร้บัการรบัรองโดย TEFAL รบัประกนักบัขอ้บกพรอ่งของวสัดุ และการผลติ 2 ปี 

นับจากวนัทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์หรอืวนัทีจ่ดัส่งสนิคา้ การรบัประกนัมผีลเฉพาะในประเทศทีจ่ าหน่ายเท่านั้น และมกีารตดิต่อเพือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากศูนยบ์รกิารขอ้มูลของ TEFAL 

รายละเอยีดไวใ้นคูม่อืการใชง้าน หรอืบนบรรจุภณัฑ ์หรอืตามรายชือ่ทีส่่วนการรบัประกนัของ www.tefal.com  รายชือ่ประเทศในหนา้สุดทา้ยของคู่มอืงาน 

เมือ่ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการตอบรบัการรบัประกนัและยนืยนัขอ้บกพรอ่ง, ผลติภณัฑใ์หม่หรอืเทยีบเท่าจะถูกส่งในการแลกเปลีย่น หรอืซอ่มแซมในกรณีของหมอ้อดัแรงดนั  

ภายใตเ้งือ่นไขของการรบัประกนันี ้TEFAL  บรษิทั ไม่มภีาระผูกพนัเพิม่เตมิอืน่ ๆ นอกเหนือจากการแทนที ่ผลติภณัฑท์ีบ่กพรอ่ง  TEFAL 

ไม่จ าเป็นตอ้งซอ่มหรอืเปลีย่นผลติภณัฑท์ีไ่ม่ไดม้าพรอ้มกบัหลกัฐานการซือ้ขายทีถู่กตอ้ง 
 

ขอ้ยกเวน้ 

การรบัประกนันีม้ผีลเฉพาะผลติภณัฑท์ีซ่ ือ้และใชใ้นประเทศและจะไมค่รอบคลุมความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้เป็นผลมาจากการใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ประมาท และไม่ปฏบิตัติามค าแนะน าของ TEFAL   / T -

FAL หรอืการปรบัเปลีย่นหรอืซอ่มแซมโดยเจา้ของหรอืผูจ้ าหน่ายทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต นอกจากนี้ยงัไม่ครอบคลุมการสกึหรอตามปกต,ิ  

การบ ารงุรกัษาหรอืการเปลีย่นชิน้ส่วนสิน้เปลอืงหรอืต่อไปนี ้: 

- สมัผสักบัความรอ้นจากเปลวไฟโดยไม่มอีาหารหรอืส่วนผสมใดๆบนกะทะ 

- ราบเปลีย่นสหีรอืรอยขดีข่วนภายในหรอืภายนอก 

 - การเกดิอุบตัเิหตทุีเ่กดิจากไฟไหม ้น ้าท่วม ฯลฯ   ...   

- การเสยีหายจากฝุ่ นหรอืแมลง (ยกเวน้ผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบเฉพาะ) 

 - การใชง้านเพือ่การพาณิชย ์

- ไม่รบัประกนัอุปกรณส์ิน้เปลอืง หรอืเสือ่มจากการใชง้าน (ซลียาง, แบตเตอรี,่...) 

- ผลติภณัฑม์กีารกระแทก หรอืตก   

- ความเสยีหายกบัแกว้หรอืสารเคลอืบในผลติภณัฑ ์- 

ความเสยีหายจากความรอ้นสูงเกนิก าหนดของผลติภณัฑ ์   

- การไหมท้ีเ่กดิจากการสมัผสักบัความรอ้นหรอืเปลวไฟ  

 

รายละเอยีดของการรบัประกนัของเคร ือ่งครวัจ าพวกเคลอืบการกนัตดิ 

สารเคลอืบกนัตดิมกีารรบัประกนั 2 ปี ในกรณีพอง หรอืลอก โดยมกีารใชง้านตามวธิทีีเ่หมาะสมตามค าแนะน าผลติภณัฑ ์การรบัประกนัจะไมค่รอบคลุมความเสยีหายใด ๆ 

ทีเ่กดิขึน้เป็นผลมาจากการใชผ้ดิวตัถุประสงค ์และใชง้านกบัวสัดุผดิประเภท หรอืตามขอ้ยกเวน้ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้  TEFAL  

รบัประกนัสารเคลอืบกนัตดินีส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบทีค่รอบคลุมเกีย่วกบัวสัดุ ทีส่มัผสักบัอาหาร 
 

รายละเอยีดของการรบัประกนัของเคร ือ่งครวัจ าพวกสแตนเลส (ระบกุารรบัประกนัดว้ยสญัลกัษณ ์รูปดาว ทีฐ่านผลติภณัฑ)์ 

TEFAL ผลติภณัฑส์แตนเลสระบุ เคร ือ่งหมายสลกัทีด่า้นล่างของกระทะหรอืหมอ้ โดยการรบัประกนั 5 ปีจะมสีญัลกัษณร์ูปดาว  ()  หรอืการรบัประกนั10ปี จะมสีญัลกัษณร์ูปดาว  ()    

นับจากวนัทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์ หรอืวนัทีจ่ดัส่งสนิคา้ และมผีลเฉพาะในประเทศทีจ่ าหน่ายเท่านั้น โดยใหก้ารรบัประกนัส าหรบัขอ้บกพรอ่งในการผลติและ วสัดุการผลติ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัดุสแตนเลส 

โดยมขีอ้ยกเวน้ว่าตอ้งใชร้ว่มกบัอุปกรณแ์ละการใชง้านตามวธิทีีเ่หมาะสมตามค าแนะน าผลติภณัฑ ์การรบัประกนันีไ้ม่รวมถงึความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืเกดิจากการบุบ, 

รอยด่างของผลติภณัฑ ์หรอืในกรณีอืน่ ๆ ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ในการรบัประกนั TEFAL 
 

รายละเอยีดของการรบัประกนัของเคร ือ่งครวัรุน่ Jamie Oliver ทีผ่ลติจากสแตนเลส  

ผลติภณัฑร์ุน่ Jamie Oliver ทีผ่ลติจากสแตนเลสมกีารรบัประกนั 10 ปี นับจากวนัทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์ หรอืวนัทีจ่ดัส่งสนิคา้ และมผีลเฉพาะในประเทศทีจ่ าหน่ายเท่านัน้ 

โดยใหก้ารรบัประกนัส าหรบัขอ้บกพรอ่ง ในการผลติและ วสัดุการผลติ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัดุสแตนเลส โดยมขีอ้ยกเวน้ว่าตอ้งใชร้ว่มกบัอุปกรณแ์ละการใชง้านตามวธิทีีเ่หมาะสมตามค าแนะน าผลติภณัฑ ์

การรบัประกนันีไ้มร่วมถงึความเสยีหายอนัเน่ืองมา จากการใชง้านทีไ่ม่เหมาะสมหรอืเกดิจากการบุบ, รอยด่างของผลติภณัฑ ์หรอืในกรณีอืน่ ๆ ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ในการรบัประกนั TEFAL 
 

รายละเอยีดของการรบัประกนัดา้มของเคร ือ่งครวัรุน่ Ingenio-5 

ผลติภณัฑเ์ครือ่งครวัรุน่ Ingenio-5 ดา้มจบัมกีารรบัประกนั 10 ปี ส่วนกะทะมกีารรบัประกนั 2 ปีจากวนัทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์ หรอืวนัทีจ่ดัส่งสนิคา้ และมผีลเฉพาะในประเทศทีจ่ าหน่ายเท่านั้น 

โดยใหก้ารรบัประกนั ส าหรบัขอ้บกพรอ่ง ในการผลติและ วสัดุการผลติ  โดยมขีอ้ยกเวน้ว่าตอ้งใชร้ว่มกบัอุปกรณแ์ละการใชง้านตามวธิทีีเ่หมาะสมตามค าแนะน าผลติภณัฑห์รอืต่อไปนี ้: 

- ใชด้า้มจบัรว่มกบัผลติภณัฑอ์ืน่ๆทีไ่ม่ใชผ้ลติภณัฑ ์  Ingenio-5 

- การไหมท้ีเ่กดิจากการสมัผสักบัความรอ้นหรอืเปลวไฟ 

- ใชใ้นเตาอบ 

- การท าความสะอาดดว้ยเครือ่งลา้งจาน 

- ใชถ้อืกบัส่วนผสมทีห่นักเกนิ 10 กโิลกรมั 

- น าไปแช่ใ่นน ้า 
 

เฉพาะสาํหรบัผลติภณัฑใ์นกลุ่มหมอ้คาสเซอโรลเหลก็หล่อ LOV  

ผลติภณัฑใ์นกลุ่ม LOV รบัประกนัเป็นเวลา 20 ปีในกรณีทีม่ขีอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ เวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้ตกลงเฉพาะจะมผีลบงัคบัใชใ้นประเทศทีซ่ ือ้ 

 

การขยายการรบัประกนัพเิศษสาํหรบัเคร ือ่งบดสบัอาหารแบบแมนนวลในกลุ่มผลติภณัฑ ์5 Sec Chopper  

เครือ่งบดสบัอาหารแบบแมนนวลขยายระยะเวลาการรบัประกนัถงึ 10 ปีในดา้นกลไก โดยไมส่่งผลกระทบต่อเงือ่นไขและขอ้ยกเวน้ทีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารนี ้

 

รายละเอยีดของการรบัประกนัของหมอ้อดัแรงดนั 

หมอ้อดัแรงดนั TEFAL สามารถเขา้รบับรกิารไดท้ีศ่นูยบ์รกิารทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ (รายชือ่และสถานทีต่ ัง้ดงัระบุที ่WWW.Tefal.co.th) ส าหรบัการแกไ้ข ซอ่มแซม ในระยะเวลาการรบัประกนั 

หมอ้อดัแรงดนั TEFALมกีารรบัประกนั 10 ปี นับจากวนัทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์ หรอืวนัทีจ่ดัส่งสนิคา้ และมผีลเฉพาะในประเทศทีจ่ าหน่ายเท่านั้น โดยใหก้ารรบัประกนัส าหรบัขอ้บกพรอ่ง ในการผลติและ 

วสัดุการผลติ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัดุสแตนเลส โดยมขีอ้ยกเวน้ว่าตอ้งใชร้ว่มกบัอุปกรณแ์ละการใชง้านตามวธิทีีเ่หมาะสมตามค าแนะน าผลติภณัฑ ์

การรบัประกนันีไ้มร่วมถงึความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากการใชง้านทีไ่ม่เหมาะสม หรอืเกดิจากการบุบ, รอยด่างของผลติภณัฑ,์ ใชใ้นเตาอบ หรอืในกรณีอืน่ ๆ ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ในการรบัประกนั TEFAL 

ส่วนการรบัประกนัของซลียาง, ชดุควบคมุแรงดนั, วาลว์, ตวับ่งชีก้ารล็อก(ถา้ม)ี ตวัตัง้เวลา(ถา้ม)ี จะมกีารรบัประกนั 2 ปี เท่านัน้ 
 

สทิธทิางกฎหมายของผูบ้รโิภค :  

การรบัประกนัของผลติภณัฑ ์TEFAL/TFAL ไมม่ผีลเกีย่วเน่ืองต่อสทิธทิางกฎหมายอืน่ของผูบ้รโิภคทีพ่งึมหีรอืสทิธทิีผู่ค้า้ปลกีมตีอ่ผูบ้รโิภคทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์การรบัประกนันีเ้ป็นการใหส้ทิธปิระโยชน ์

ทีเ่ฉพาะเจาะจงแกผู่บ้รโิภคและผูบ้รโิภคอาจไดร้บัสทิธทิางกฎหมายอืน่ๆซึง่แตกต่างไปตามแต่ละรฐัหรอืแต่ละประเทศ ผูบ้รโิภคอาจพจิารณาสทิธทิางกฎหมายอืน่ใด(หากม)ี 

ซึง่ขึน้กบัดุลยพนิิจของผูบ้รโิภค 

 


