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CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 

I.       Chính sách đổi mới:  Đổi sản phẩm mới trong 03 tháng đầu nếu có lỗi của Nhà sản xuất.  

II. Chính sách bảo hành: Tất cả các sản phẩm phải tuân theo điều kiện bảo hành (ngoại trừ 

hàng hóa có tính tiêu hao: pin, ắc-quy, jack, dây….). 

1.  Thời hạn bảo hành Thiết bị - sản phẩm:  

+  Camera, DVR, NVR: Bảo hành 24 tháng. 

+  Trung tâm Báo Động: Bảo hành 24 tháng. 

+  Phụ kiện Báo Động: Bảo hành 12 tháng. 

+  Phụ kiện khác (Nguồn, Pin, Ắc-qui,…): Bảo hành 06 tháng. 

+  Switch PoE: Bảo hành 24 tháng. 

+  Ổ cứng Seagate: Bảo hành 36 tháng. 

2. Điều kiện bảo hành: 

+  Thiết bị, sản phẩm có lỗi của Nhà sản xuất về phần cứng hoặc phần mềm. 

+  Thiết bị, sản phẩm được mua từ NPP (chính hãng).   

+  Thiết bị, sản phẩm có tem bảo hành nguyên vẹn và còn thời hạn bảo hành tính đến thời điểm 

NPP nhận được. 

+  Thiết bị, sản phẩm không bị chập, cháy nổ, vào nước, rơi vỡ, cắt dây… 

+  Thiết bị, sản phẩm còn nguyên hình dáng, tem nhãn của Nhà sản xuất còn đầy đủ và nguyên 

vẹn, rõ ràng, không bị tẩy, xóa, sửa chữa. 

+  Thiết bị, sản phẩm được lắp đặt và sử dụng đúng quy cách và nguyên lý của NSX/NPP  

khuyến cáo. 

3. Thời gian trả bảo hành: 

+  Đối với thiết bị có sẵn hàng mới hoặc linh kiện thay thế thời gian trả bảo hành ngay khi nhận 

được sản phẩm lỗi. 

+  Những hàng hóa được bảo hành nếu không sửa chữa được cũng như không có sẵn bo mạch 

thay thế, khách hàng được quyền đề nghị mượn miễn phí 1 sản phẩm khác (trong điều kiện kho 
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hàng demo của NPP có sẵn hàng cùng/khác model) để dùng tạm trong khi chờ gửi đi bảo hành từ 

hãng (khách hàng phải cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ hàng mượn ngay khi nhận được hàng bảo hành 

gửi trả). Nếu khách hàng không hoàn trả đầy đủ hoặc không trả hàng theo như đã cam kết trước 

đó thì chúng tôi mặc nhiên xem như khách hàng đã mua sản phẩm đó. 

4. Sửa chữa tính phí (sản phẩm hết hạn bảo hành): 

Đối với tất cả các sản phẩm hết hạn bảo hành (sản phẩm cũ – Nhà sản xuất không sản xuất 

nữa) Công Ty Trung Đông sẽ nhận sửa chữa tính phí trong điều kiện sản phẩm đó có sẵn bo 

mạch thay thế hoặc có thể sửa chữa được (Công Ty Trung Đông cam kết hỗ trợ chi phí sửa chữa 

với giá thấp nhất).  

5. Điều kiện từ chối bảo hành: Sản phẩm thuộc một trong những điều kiện sau sẽ bị từ chối 

bảo hành: 

+  Sản phẩm không do Công Ty Trung Đông phân phối. 

+  Sản phẩm không có tem bảo hành; hoặc tem bảo hành bị rách; hoặc bị chỉnh sửa; tem hoặc seri 

đã hết hạn bảo hành. 

+  Sản phẩm không có tem nhãn của Nhà sản xuất, tem nhãn bị mờ, bị rách, bị tẩy, xóa, sửa làm 

cho số seri không còn rõ ràng. 

+  Sản phẩm bị hư do thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, sét đánh, gỉ sét, đập phá, sử dụng sai nguồn 

điện… 

+  Do lắp đặt, bảo trì, sử dụng không tuân thủ theo sách hướng dẫn kỹ thuật đi kèm sản phẩm. 

+  Các hư hỏng do lỗi của nhà cung cấp điện nguồn, dịch vụ truyền hình, mạng Internet hoặc các 

ứng dụng.  

+  Sản phẩm chịu tác động vật lý, dẫn tới biến dạng, rơi vỡ, trầy xước… 

6. Cam kết: Bằng tất cả khả năng và trách nhiệm, Công Ty Trung Đông cam kết hỗ trợ bảo 

hành nhanh nhất có thể, tránh để ảnh hưởng uy tín của Khách hàng đối với Người dùng cuối. 

Trân trọng cảm ơn! 

                                                                            TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2019 

                                                                             P. BẢO HÀNH CTY TRUNG ĐÔNG 


