
ข้อตกลงและเง่ือนไขการรับประกัน 
 
การรับประกันสนิค้า 

1. รับประกนัสนิค้าภายใน 1 ปี การซอ่มหรือเปลีย่นสนิค้าใหม่ ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัท  คอนเนก็ซ์ คอนเซ็ปท์ 
จ ากดั 

2. หลงัจากซอ่มหรือเปลีย่นสนิค้า การนบัระยะเวลารับประกนัจะเร่ิมนบัตอ่เนื่องจากอปุกรณ์ตวัเดมิ 
 
การเคลมสนิค้า  

กรณีสนิค้ามีปัญหาจากตวัสนิค้าช ารุดเสยีหายเนื่องจากการผลติ 

 ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีซือ้สนิค้า สามารถเปลีย่นสนิค้าใหม่ ได้ดงันี ้
o เปลี่ยนสินค้ากบับริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ โดยสามารถเปลี่ยนได้ทัง้การซือ้จาก AIS Shop และ AIS Online 

Store 
o ส าหรับการซือ้สนิค้าจาก AIS Shop  สามารถเปลีย่นสนิค้าที่ AIS Shop สาขาที่ท าการซือ้เคร่ืองมา 
o ส าหรับการซือ้สนิค้าจาก AIS Online Store  สามารถเปลีย่นสนิค้ากบั AIS Online Store 

 หลงัจาก 7 วนั นบัจากวนัท่ีซือ้สนิค้า ติดตอ่บริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ  
 
 
ขัน้ตอนการส่งเคลมสนิค้า 

 ส าหรับการเปลีย่นสนิค้ากบับริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ  
กรุณาตดิตอ่ตวัแทนบริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ ตามช่องทางด้านลา่ง  เพื่อตรวจสอบสนิค้าและเปลีย่นสนิค้า 

o LINE : @promptec  /  ระยะเวลาติดตอ่ : ทกุวนั  เวลา 8:00-22:00น. 
o ที่อยูส่ าหรับสง่เคลมสนิค้า : 

บริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ จ ากดั (ส านกังานใหญ่)  
เลขที ่32 ซอยสขุสวสัดิ์14/19 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.10150  
โทร : 02-1010-818 
แฟกซ์ : 02-1010-819  
เวลาติดตอ่ : 8:30 – 17.30 น. 
 

 ส าหรับการเปลีย่นสนิค้ากบั AIS Shop 
1. กรุณาติดต่อตวัแทนบริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ ตามช่องทางด้านลา่ง เพื่อตรวจสอบสินค้าเบือ้งต้นและออก

ใบเคลมสนิค้า  ผา่นทาง LINE : @promptec   โดยสามารถติดตอ่ได้ทกุวนั  เวลา 8:00-22:00น. 
รายละเอียดการออกใบเคลมสนิค้า 
บริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ จะด าเนินการตรวจสอบความบกพร่องของสนิค้าเบือ้งต้น หากพบวา่เป็นปัญหาใน
การเช่ือมตอ่อปุกรณ์  บริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ จะช่วยแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า  แตห่ากบริษัท คอนเน็กซ์ คอน



เซ็ปท์ฯ ยืนยนัว่าสินค้ามีความบกพร่องและสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ได้ จะด าเนินการออกใบเคลมสินค้า
ทาง email หรือ LINE ให้กับลูกค้า  ซึ่งลูกค้าต้องน าใบเคลมสินค้าที่ได้รับ (ไฟล์รูปภาพ หรือ ปริน้จดหมาย) 
แสดงแก่พนกังานที่ AIS Shop เพื่อเป็นการยืนยนัว่า บริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ อนมุตัิให้ AIS เปลี่ยนสินค้า
ชิน้ใหมใ่ห้กบัลกูค้าได้ 

2. น าใบเคลมสินค้าที่ได้รับจากบริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ  (ไฟล์รูปภาพ หรือ ปริน้จดหมาย) พร้อมทัง้ใบเสร็จที่
ซือ้สนิค้าจาก AIS Shop แสดงแก่พนกังานท่ี AIS Shop 

3. น าสนิค้าที่ต้องการเปลีย่น และอปุกรณ์เสริมในกลอ่งทกุชิน้ (เช่น Adapter , สารชาร์จ)  แสดงแก่พนกังานท่ี AIS 
Shop  และรับสนิค้าใหม ่(กรณีอปุกรณ์เสริมไมค่รบ ไมส่ามารถเปลีย่นสนิค้าได้) 

 

 ส าหรับการเปลีย่นสนิค้ากบั AIS Online Store 
1. กรุณาตดิตอ่ตวัแทนบริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ ตามช่องทางด้านลา่ง เพื่อตรวจสอบสนิค้าเบือ้งต้นและออก

ใบเคลมสนิค้า ผา่นทาง LINE : @promptec   โดยสามารถติดตอ่ได้ทกุวนั  เวลา 8:00-22:00น. 
รายละเอียดการออกใบเคลมสนิค้า 
บริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ จะด าเนินการตรวจสอบความบกพร่องของสนิค้าเบือ้งต้น หากพบวา่เป็นปัญหาใน
การเช่ือมตอ่อปุกรณ์  บริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ จะช่วยแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า  แตห่ากบริษัท คอนเน็กซ์ คอน
เซ็ปท์ฯ ยืนยนัว่าสินค้ามีความบกพร่องและสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ได้ จะด าเนินการออกใบเคลมสินค้า
ทาง email หรือ LINE ให้กับลกูค้า  ซึ่งลกูค้าต้องน าใบเคลมสินค้าที่ได้รับ (ไฟล์รูปภาพ หรือ emai) แสดงแก่
พนกังาน AIS Online Store เพื่อเป็นการยืนยนัวา่ บริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ อนมุตัิให้ AIS เปลี่ยนสินค้าชิน้
ใหมใ่ห้กบัลกูค้าได้ 

2. ติดตอ่ที่ศนูย์รับเคลมสนิค้าโทร 02-106-8241  โดยแสดงใบเคลมสนิค้าที่ได้รับจากบริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ  
(ไฟล์รูปภาพ)  พร้อมทัง้ใบเสร็จที่ซือ้สนิค้าจาก AIS Online Store  

3. การเปลี่ยนสินค้าใหมต้่องมีสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และอปุกรณ์เสริมในกลอ่งทกุชิน้ (เช่น Adapter , สารชาร์จ)  
(กรณีอปุกรณ์เสริมไมค่รบ ไมส่ามารถเปลีย่นสนิค้าได้) 

 
การรับประกันสนิค้าที่ถอืเป็นโมฆะ   

ตามเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้
1. สนิค้าที่ไมม่ีบรรจภุณัฑ์ของบริษัท คอนเน็กซ์ คอนเซ็ปท์ฯ หรือ ไมม่ีหลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นสนิค้าของบริษัท คอนเนก็ซ์ 

คอนเซ็ปท์ฯ หรือ ไมม่ีกลอ่งและอปุกรณ์ไมค่รบ 
2. สนิค้าที่เกิดความเสยีหายจากการดดัแปลงแก้ไข หรือ ซอ่มแซม โดยบคุลท่ีไมไ่ด้รับมอบหมายจากบริษัท คอนเน็กซ์ 

คอนเซ็ปท์ฯ สนิค้าที่เกิดความเสยีหายจากอบุตัิเหต ุน า้ อาหาร ความชืน้ อณุหภมูิที่สงูหรือต ่าเกินไป 
3. สนิค้าที่เสยีหายจากการใช้งานท่ีไมถ่กูต้อง เช่น การติดตัง้ผิดพลาด การตกกระแทกแตกหกัเสยีหาย การใช้สายชาร์จ

ของสนิค้าอื่นๆ และมีผลท าให้สนิค้าเสยีหาย  เป็นต้น 
 


