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***กรณีมัดจำสินคาแลวหรืออยูในชวงระหวางการติดตั้ง ตลอดจนเสร็จสิ้นแลว ไมสามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนสินคาคืนเงิน "ทุกกรณี" และจะตอง

ชำระเต็มจำนวนถึงจะนำรถออกไปได

***ในขั้นตอนการติดตั้ง จะตองมีการดัดแปลง เชื่อม เจาะ ยึด อุปกรณตางๆ ลูกคาเขาใจความหมาย ของงานดัดแปลง จะไมสามารถเรียกรอง

ฟองรองใดๆ ไดทั้งสิ้น

***ในขั้นตอนการบริการ ทางศูนยบริการจะมีการตรวจเช็คสภาพรถกอนการติดตั้ง และมีการถอดอุปกรณออกจากตัวรถ ดวยความระมัดระวัง

แลว โดยหากมีการชำรุดเสียหาย ทางศูนยบริการจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี

***ในกระบวนติดตั้งทางศูนยบริการไดมีการปองกันรอย ดวยเทปกาวกันรอยมาตรฐานและผายางกันเปอน กรณีที่สีหรือหนาแล็กเกอรเสื่อมสภาพ

และมีการหลุดรอนในระหวางการติดตั้งหรือหลังการติดตั้ง ตลอดจนการลอกเทปกาวออก ทางศูนยบริการจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น    
***ตรวจสอบทรัพยสินมีคาภายในรถ ขอความกรุณานำทรัพยสินที่มีคาออกจากรถ กรณีทรัพยสินของมีคาสูญหายทางศูนยบริการจะไมรับผิด

ชอบใดๆ ทั้งสิ้น

***ทางศูนยบริการขอสงวนสิทธิ์พื้นที่ทำงานใหกับผูใหบริการ ทีมชาง ทีมเซอรวิส เทานั้น ไมอนุญาตใหลูกคาหรือบุคคลภายนอกเขาพื้นที่ทำงาน

เด็ดขาด

 ***ทางศูนยบริการสงวนสิทธิ์ ไมอนุญาตใหมีการพูดคุยหรือสั่งงานชางเอง หากพบปญหาขอสงสัยติดตอฝายบริการลูกคาเทานั้น 

(*และทางศูนยบริการจะไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือการใบส่ังงาน)

***กรณีที่ลูกคาไมมารับรถภายในวันที่กำหนด ทางศูนยบริการคิดคาจอดรถวันละ 300 บาท และหากจอดเปนระยะเวลาเกินกวา 30 วัน 
ทางศูนยบริการจะทำการแจงความคาเสียหายคาบริการและสงรถไวที ่สถานีตำรวจทองที ่ และไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายชำรุด

ความเสื่อมใดๆ ทั้งสิ้น 
***ลูกคายินยอมใหพนักงานของทางศูนยบริการขับขี่รถยนตเสมือนหนึ่งผูครอบครองรถยนต  เพื่อดำเนินการทดสอบ หรือ ซอมแซม

เงื่อนไขการรับประกัน
     BANKKIN ขอรับประกัน ใหแกรถยนตของ "ลูกคา" หมายถึงเจาของรถยนต ผูนำรถมาใชบริการติดตั้ง โดยออกเปนบิลใบเสร็จถือ
เปน "ใบรับประกัน" ซ่ึงระบุรายละเอียดของสินคาและวารันตีเรียบรอย 
โปรดตรวจสอบใหครบถวนกอนรับรถ 
ขอยกเวนการรับประกัน
1. การเซอรวิสหรือเคลมสินคาจะตองนำรถมาพรอมกับใบเสร็จมายืนยันเทาน้ัน  2. การรับประกันถือเปน "โมฆะ" ไดดังน้ี
- ไมนำบิลใบเสร็จมาแสดง เพ่ือการตรวจเช็คเคลมสินคา จะตองมีคาบริการตรวจเช็คเบ้ืองตน 300-1000 บาท

-ตรวจสอบพบวามีการรื้อถอดดัดแปลง เปลี่ยนแปลง สินคาที่ติดตั้งไป - ตรวจสอบพบวา สินคามีรอยบุบ บี้ แตก หัก หรือ ทำลายโดย

บุคคลนอก - การดูแลรักษาไมถูกตอง ความเสื่อมสภาพของสินคา หรือ หมดอายุ- ตัดตอสายไฟ วงจรของระบบไฟทางราน - ไมใช

สินคาของทางราน หรือ นำอุปกรณสินคามาใหติดตั้ง

- โคมที่เสื่อมสภาพใชมานานกวา 3 ป และไมยินยอมชำระคากาวซิลิโคนใหม - หากมีการเปดโคมไฟหนา หรือ ประสบอุบัติเหตุมา สิ้น

สุดประกันทันที - ปรับองศาของระดับไฟเอง กรณี ใหต้ังใหม คิดคาบริการ 500 บาท

ขอแนะนำการใชงานและการดูแล

1. เล่ียงการลางอัดฉีดภายในหองเคร่ืองยนตท่ีจะทำใหโดนอุปกรณและชุดสายไฟ 

2. หากพบฝาขึ้น ไมตองวิตกกังวล อาการแบบนี้จะหายไปเองหลังจากอากาศชื้นหมดไป ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือ แนะนำเบื้องตนควร

เปดไฟหนาทิ้งไว 30 นาที จนกวาฝาจะหายไป 

3. กรณีเกิดหยดน้ำภายในโคม ควรปรึกษาทางศูนยบริการเพื่อตรวจสอบและทำการแกไขภายใน 3 วันทันที

   *กรณีที่ทิ้งไวไมเขามารับการแกไข ทางรานจะไมรับผิดชอบตอผลของความเสียหาย

4. กรณีมีอาการไฟกระพริบ หรือ ติดๆ ดับๆ ใหตรวจสอบแบตเตอรี่เบื้องตน

5. ไฟหนาไฟสองสวางดับ ใหตรวจเช็คฟวสของรถเบื้องตน (ดูที่คูมือการใชงานของรถ)

6. กรณีไฟดับทั้ง 2 ขาง ใหตรวจสอบฟวสเสริม จะอยูใกลกับแบตเตอรี่ขั้ว + 

7. ทางศูนยบริการต้ังระดับตามมาตรฐาน กฏกระทรวงเทาน้ัน  โดยใชเครื่องตั้งระดับไฟที่รับรองโดยกรมขนสงทางบก เครื่องตัวเดียวกับ 

ตรอ. *กรณีที่แสงผิดเพี้ยนไปจากคาที่ไดตั้งไว อาทิ โหลดรถ , ยกสูง ,ตั้งระดับเอง ,อุบัติเหตุชนกระแทก ทางศูนยบริการจะถือวา

สิ้นสุดประกันทันที 

ทางศูนยบริการ BANKKIN ขอยืนยันการตั้งระดับไฟของรถยนต

ยี่หอ.............................................................รุน.............................................................

สี...............ทะเบียน..............................ไมลลาสุดที่ตั้งระดับไฟ.....................................

รถคันนี้แสงไฟพุงต่ำไมเฉไปทางขวา มีมานคัทออฟแบบ
Z-Shape  RHD V-Shape  RHD

รถคันน้ี โคมไฟแสงพุงต่ำสูงจากพ้ืนทางราบถึงจุดกลางดวงโคมไฟ...................เมตร

รถคันนี้ ศูนยรวมแสงอยูต่ำกวาแนวขนานกับพื้นราบ 2 องศา (ตั้งและตรวจจาก
เครื่องตั้งระดับรับรองโดยอธิบดีกรมขนสงฯ) หรือ 0.20 เมตร ในระยะ 7.5 เมตร

รถคันนี้แสงไฟพุงต่ำไมเฉไปทางขวา มีมานคัทออฟแบบ

Z-Shape  RHD V-Shape  RHD

ความสูง >1.35 - 0.60 m.<

รถคันน้ี โคมไฟแสงพุงต่ำสูงจากพ้ืนทางราบถึงจุดกลางดวงโคมไฟ...................เมตร

แสงไฟต่ำทำมุมเอียง 2 องศา หรือ 20 cm. ในระยะ 7.5 เมตร = ...................CM.

20 
cm.

7.5 m.2 องศา

รถคันนี้ ศูนยรวมแสงอยูต่ำกวาแนวขนานกับพื้นราบ 2 องศา(ตั้งและตรวจจากเครื่องตั้งระดับรับรองโดยอธิบดีกรมขนสงฯ) 
หรือ 0.20 เมตร ในระยะ 7.5 เมตร


