ภาพข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มิถนุ ายน 2562

ซินเน็คฯ ประกาศยินดีคืนเงินผู้ใช้ สมาร์ ทโฟนหัวเว่ ยเต็มจานวน หากพบปั ญหาใช้ งานแอปฯ ชัน้ นา
พร้ อมให้ การรับประกันพิเศษนาน 2 ปี เต็ม
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้นำเข้ ำและจัดจำหน่ำยสินค้ ำเทคโนโลยีชนน
ั ้ ำระดับโลก
หลำกหลำยประเภท ตอกย ้ำควำมมัน่ ใจให้ กบั ผู้บริ โภคที่ให้ ควำมไว้ วำงใจในผลิตภัณฑ์ และกำรบริ กำรหลัง กำรขำยภำยใต้
สัญลักษณ์รับประกัน Trusted by Synnex มำโดยตลอด ส่งโปรแกรม “การรับประกันพิเศษ” ผลิตภัณฑ์หวั เว่ย ตอบแทน
ลูกค้ ำคนสำคัญ โดยยินดีคืนเงินเต็มจำนวนทันทีสำหรับลูกค้ ำที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ หวั เว่ยเครื่ องใหม่ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 มิถนุ ำยน –
1 กันยำยน 2562 นี ้ หำกพบว่ำไม่สำมำรถใช้ งำนแอปพลิเคชันชันน
้ ำได้ อย่ำงปกติ อำทิ Google Play, Gmail, Google
Map, Google Gallery, Chrome, YouTube, Facebook, Instagram และ Whatsapp โดยไม่ ไ ด้ เกิ ด จำก Bug ของ
ซอฟแวร์ กำรยกเลิก หรื อหยุดกำรสนับสนุนของผู้ให้ บริ กำรแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์จำกทุกยี่ห้อ สำมำรถนำเครื่ องมำ
รับเงินคืนได้ เต็มจำนวนจำกร้ ำนค้ ำตัวแทนจำหน่ำย ในระยะเวลำกำรรับประกันนำน 2 ปี เต็มนับจำกวันที่ซื ้อ* ยืนยันควำม
มัน่ ใจสมำร์ ทโฟนหัวเว่ยทุกรุ่น ยังสำมำรถใช้ งำนแอปพลิเคชันชันน
้ ำได้ ตำมปกติ หรื อลูกค้ ำสำมำรถนำเครื่ องปั จจุบนั เข้ ำ
มำตรวจสอบกำรใช้ ง ำนได้ ที่ ศูน ย์ บ ริ ก ำรหัว เว่ย และซิ น เน็ ค ฯ ทุก สำขำทั่ว ประเทศ สอบถำมรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
โทร Synnex Care 1251, www.facebook.com/Synnexthailand/
(*เฉพาะรุ่นสิ นค้าทีร่ ่วมรายการ และเงือ่ นไขการให้บริ การเป็ นไปตามทีบ่ ริ ษัทฯ กาหนด)
ติดต่ อฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คุณปริ ฉตั ร Tel. 090-980-5975 Email : parichat_pa@synnex.co.th
คุณพัชรำภรณ์ Tel. 090-980-5221 Email : patcharaporn_c@synnex.co.th

รายละเอียดโปรแกรม “การรับประกันพิเศษ” ผลิตภัณฑ์ หวั เว่ ย
แคมเปญ
“กำรรับประกันพิเศษ” ผลิตภัณฑ์หวั เว่ย
ระยะเวลำ
ผลิตภัณฑ์หวั เว่ยที่ซื ้อใหม่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 12 มิถนุ ำยน – 1 กันยำยน 2562 ในรุ่นที่ร่วมรำยกำร
ที่จดั จำหน่ำยผ่ำนร้ ำนค้ ำตัวแทนหน่ำยของ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)
ภำยใต้ สญ
ั ลักษณ์รับประกัน “Trusted by Synnex”
โปรแกรมส่งเสริมกำรขำย
1. หำกลูกค้ ำพบปั ญหำกำรใช้ งำนแอปพลิเคชันตำมที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขกำรให้ บริกำรกับผลิตภัณฑ์หวั เว่ย
รุ่นที่ร่วมรำยกำร สำมำรถนำเครื่องที่ซื ้อไปมำรับเงินคืนได้ เต็มจำนวน จำกร้ ำนค้ ำตัวแทนจำหน่ำย
ที่ซื ้อไปทัว่ ประเทศ
2. ระยะเวลำกำรรับประกัน 2 ปี เต็ม นับจำกวันที่ซื ้อสินค้ ำตำมใบกำกับภำษี ภำยในวันที่กำหนด สำหรับ
ผลิตภัณฑ์หวั เว่ยรุ่นที่ร่วมรำยกำร (หมดระยะเวลำกำรรับประกันขอคืนเงินวันที่ 1 กันยำยน 2564)
สินค้ ำที่ร่วมรำยกำร
P Series:
P20, P20 Pro, P30, P30 lite, P30 Pro
Mate Series:
Mate20, Mate 20 Pro, Mate 20X
Nova Series:
Nova 3, Nova 3i, Nova 4
Y Series:
YMax, Y5 2019, Y5 Lite, Y5 Prime 2018, Y7 Pro 2018,
Y7 Pro 2019, Y9 2018, Y9 2019, Y9 Prime 2019
Mediapad :
Mediapad M5, MediaPad M5 Lite 10, MediaPad M5 Lite 8,
Mediapad M5 Pro, Mediapad T3 7, Mediapad T5 10,
Mediapad T2 7, Mediapad T3 10, Mediapad T3 7
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร “กำรรับประกันพิเศษ”

1. โปรแกรมส่งเสริมกำรขำยนี ้สำหรับผลิตภัณฑ์หวั เว่ยรุ่นที่ร่วมรำยกำรตำมที่ระบุ
สำหรับเครื่องที่ซื ้อใหม่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 12 มิถนุ ำยน – 1 กันยำยน 2562 ภำยใต้ สญ
ั ลักษณ์รับประกัน Trusted by Synnex เท่ำนัน้

2. “กำรรับประกันพิเศษ” นี ้ สำหรับผู้บริโภคที่ซื ้อผลิตภัณฑ์หวั เว่ย และพบปั ญหำกำรใช้ งำนแอปพลิเคชัน Google Play,
Gmail, Google Map, Google Gallery, Chrome, YouTube, Facebook, Instagram และ
Whatsapp
3. โปรแกรมขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ไม่ครอบคลุมถึงปั ญหำที่เกิดขึ ้นจำกข้ อบกพร่องของแอปพลิเคชัน หรือ Bug

4. โปรแกรมขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ไม่ครอบคลุมปั ญหำที่เกิดจำกกำรหยุดให้ บริกำรของแอปพลิเคชันอย่ำงถำวร
5. สิ่งทีล่ กู ค้ ำต้ องมีเพื่อใช้ ยื่นในกำรขอรับเงินคืน ได้ แก่
5.1 ตัวเครื่อง
5.2 ปลัก๊ อแดปเตอร์ ที่ตรงรุ่น
5.3 ใบเสร็จรับเงินของสินค้ ำ
6. ขอสงวนสิทธิ์ระงับโปรโมชัน่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
6.1 อำกำรเสียของเครื่องที่เกิดจำกอุบตั ิเหตุ/ควำมผิดพลำดจำกกำรใช้ งำนตำมปกติของลูกค้ ำ, กำรใช้ งำนผิดประเภทตำม
คุณสมบัตขิ องอุปกรณ์, เครื่องตก/หล่น, โดนแรงกระแทก/ทับ, จอแตก/มีรอยร้ ำว, เครื่องหัก/โค้ งงอ, มีรอยขีดข่วนบนผิวเครื่อง
6.2 อุปกรณ์โดนน ้ำหรือของเหลวเข้ ำในตัวเครื่อง, ไฟไหม้ , ภัยธรรมชำติ, กำรต่อไฟฟ้ำ/เสียบชำร์ ตไฟในลักษณะผิดสเปคมำตรฐำน
, เป็ นสนิม, มีกำรกัดกร่อนจำกน ้ำทะเล/สำรเคมี,
6.3 อุปกรณ์ถกู ลงโปรแกรม/เฟิ ร์มแวร์ ที่ไม่ใช่มำตรฐำนของหัวเว่ย, มีกำรซ่อมและหรือถอดเครื่องโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงำนผู้
ชำนำญจำกศูนย์บริกำรลูกค้ ำหัวเว่ย (Huawei Service Center) และอำกำรเสียอื่นๆ ที่ไม่ได้ เกิดมำจำกกำรผลิตของโรงงำน
และเหตุสดุ วิสยั อื่นใดที่ไม่อำจคำดเดำได้

7. ลูกค้ ำติดต่อขอรับบริกำรคืนเงินผ่ำนร้ ำนค้ ำตัวแทนจำหน่ำยซินเน็คฯ ที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ไปทัว่ ประเทศ ติดต่อขอรับเงินคืนได้
ภำยในวันที่ 1 กันยำยน 2564 เท่ำนัน้

8. กำรตีควำมของ บมจ.ซินเน็คฯ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด

