เงื่อนไขรถยนต์ที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมขยายการรับประกันอะไหล่รถยนต์ สาหรับผูใ้ ช้งานรถยนต์
THE CONDITIONS LIST OF VEHICEL THAT WOULD LIKE TO APPY FOR THIS WARRANTY LETTER FOR CUSTOMER INSURED

การรับประกันนี ้จะคุ้มครองรถยนต์ของท่าน เมื่อรถของท่าน
THIS WARRANTY LETTER WILL OPERATE AND CLAIMS WHERE THE VEHICLE:

ไม่ได้ ถกู แก้ ไข ดัดแปลงผิดไปจากมาตรฐานที่กาหนดของผู้ผลิตรถยนต์
has not been modified from the manufacturer’s original specification.

ไม่ได้ ถกู นาไปใช้ ในการแข่งขันรถยนต์รูปแบบต่างๆ หรื อใช้ งานทางวิบาก
is not being used for competitions, racing, pace making, off-road use unless specifically designed for the purpose.

ไม่ได้ ถกู นาไปในการให้ เช่าระยะสัน้ เช่น เพื่อใช้ เป็ น แท็กซี่ , ใช้ ในโรงเรี ยนสอนขับขี่รถยนต์ หรื อถูกใช้ ในเชิงพานิชย์ , ว่าจ้ าง เป็ นต้ น
is not used for the provision of a short-term self-drive contract, as a taxi or by a
driving school, a dispatch or delivery courier or for any form of commercial use, hire or reward.

ไม่ได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อการบริ การสาธารณะ เช่น ใช้ งานเป็ นรถของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ , รถดับเพลิง ,รถพยาบาล,รถยนต์ก้ ภู ยั ,รถทหาร เป็ นต้ น
is not used for public services (such as, but not limited to police, fire brigade ,ambulance, rescue,military purposes).

ผลิตหรื อนาเข้ ามายังราชอาณาจักรไทยโดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
was manufactured or imported into Thailand by the vehicle manufacturer.

ไม่ได้ ถกู ใช้ งานนอกเหนือการออกแบบที่กาหนดไว้
is not being used for a purpose for which it was not designed.

เข้ ารับการบริ การอย่างสม่าเสมอตามมาตรฐานข้ อกาหนดในการบารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ของผู้ผลิต
has been serviced in accordance with the service requirements detailed under ‘Vehicle Service Requirement’

ตัวเลขมาตรวัดระยะทางการใช้ งานรถยนต์ทางานปกติ เที่ยงตรง ไม่ถกู ดัดแปลงทาการทางาน (ไม่ได้ ถกู กรอเลขไมล์) หรื อไม่ถกู ถอดออกจากรถยนต์
odometer reading can be determined as accurate by virtue of it having been operative or unremoved from the vehicle.

อยูใ่ นสภาพที่สามารถขับขี่ได้ และทาการจดทะเบียนกับกรมขนส่ง
is roadworthy or registered.

ถูกใช้ ในราชอาณาจักรไทย
is being used inside the country of Thailand.

* หมายเหตุ โปรแกรมขยายการรับประกันอะไหล่รถยนต์ ไม่ได้ดูแลความเสียหายอันเนือ่ งมาจาก การชนหรื ออุบตั ิ เหตุบนท้องถนน / การผุกร่ อนและสึกหรอ
ตามอายุการใช้งาน / การเสือ่ มสมรรถนะการทางานของอะไหล่รถยนต์ / การเสือ่ มสภาพของอะไหล่ ซึ่งเป็ นเหตุให้สง่ เสียงรบกวนและการสัน่ สะเทือน / ซี ล
และประเก็น (ทีบ่ กพร่ องเพี ยงลาพัง) / บูชช่วงล่างและโช๊คอัพ
* Note This warranty letter is not covered for any crush or accident on the road / Noise and vibration due to worn out parts
are not covered./Leaking seals and gaskets alone are not covered. /Suspension bushings and shock absorbers are not covered,
as these are a wear and tear item.

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านข้ อกาหนดเงื่อนไขข้ างต้ นแล้ ว และขอยืนยันว่าข้ อความตามเงื่อนไขข้ างต้ นที่ให้ ไว้ เป็ นความจริงทุกประการเกี่ยวกับรถยนต์ของข้ าพเจ้ าที่
ต้ องการนาเข้ าร่วมโปรแกรมขยายการรับประกันอะไหล่รถยนต์
I already read for all the condition list in hereby. I insists all the condition list are true about my vehicle that I want apply with
this warranty letter.

ข้ าพเจ้ ายินยอมรับการสิ ้นสุดลงของการรับประกันนี ้และไม่สามารถใช้ สิทธิ์เรี ยกร้ องได้ หากบริษัทฯ พบว่ามีการให้ ข้อความที่เป็ นเท็จในเงื่อนไขข้ างต้ นที่กล่าวมา
I accept the cease of this warranty letter and cannot making any claim if the company find that any condition list is not meet.

ลงชื่อ...................................................................... เจ้ าของรถยนต์ / ผู้ถือกรมธรรม์
Signature

Owner / Policy holder

(..................................................................................................)
โปรดทาการศึกษาข้ อมูลโดยละเอียดอีกครัง้ ในสมุดคูม่ ือการรับประกัน
Please read thoroughly the details of this warranty letter in booklet again

