
Company Name

Address Moo

หมู่

Sup District

Brand

รุน่รถ ปี

Date of Vehicle Registration

วนัทีต่รวจเช็คระยะครัง้ลา่สดุ

Turbo Auto Manual 2WD 4WD

ดเีซล เทอรโ์บ เกยีรอ์ัตโนมัติ เกยีรธ์รรมดา

BRONZE months/ km   Plan Price (Incl. VAT) THB

  ราคาโปรแกรม (รวม VAT) บาท

SILVER months/ km   Payment Source : Cash Credit Card Transfer Payment

  การช าระเงนิ : เงนิสด บัตรเครดติ

GOLD months/ km

ทา่นทราบขอ้มลูจากทีใ่ด I confirm that understand and agree to the following conditions.

1. เพือ่ด ารงครั์กษาสทิธกิารเคลม ขา้พเจา้จ าเป็นตอ้งน ารถเขา้ตรวจเช็คทีศ่นูยบ์รกิารทกุๆ6/12เดอืน หรอื10,000กม  

Website (อนัใดอนัหนึง่ถงึกอ่น)และยืน่เลม่คูม่อืรับประกนัใหท้างศนูยบ์รกิารแสตมป์ยนืยันการเขา้ ใชบ้รกิารในหนา้ทีไ่ดจั้ดเตรยีมไว ้

Facebook To maintain the ability to make a successful claim, you need to take your vehicle for a service check 

Line OA every 6/12 months and/or 10,000 km and submit the warranty handbook to the car service dealer for him to record 

Vehicle page the details of the vehicle service.

Other

2.ขา้พเจา้ไมส่ามารถขอรับบรกิารงานเคลมได ้ส าหรับอะไหลท่ี ่นอกเหนอืความคุม้ครองตามแผนรับประกนั

DECLARATION - I declare that : ทีข่า้พเจา้ไดเ้ลอืกไว ้(อา้งองิในใบสมัคร) 

I have read,understaood and retained the Warranty Plan and agree to be  bound by its terms and  I am unable to obtain a claim service for spare parts that are not covered by the warranty plan that

 I have selected (referenced in the application)

ขา้พเจา้ยอมรบัและตกลงวา่ : 3.ขา้พเจา้ยอมรับผลการปฏเิสธงานเคลม หากทางศนูยบ์รกิารตรวจพบวา่อะไหลช่ ิน้นัน้ๆ

ขา้พเจา้ไดอ้า่นและท าความเขา้ใจเงือ่นไขและขอ้ก าหนดการรับประกัน และยนิดทีีจ่ะปฏบิัตติามเงือ่นไขในสัญญา  เสยีหายกอ่นทีข่า้พเจา้ท าประกนั 

**กรณุาศกึษาคูม่อืการรับประกันอยา่งละเอยีด** Fully understanding that any pre-existing conditions and repairs would not be covered.

Customer Signature Date / Month / Year Customer Signature
ลายเซน็ลกูคา้ วัน / เดอืน / ปี ลายเซน็ลกูคา้

WARRANTY PLAN APPLICATION FORM FOR ONLINE / ใบค าขอแผนรบัประกนัส าหรบัลกูคา้ท ัว่ไป 

*อา้งองิจากราคา

กลางตลาดรถยนต์

ชือ่ผูเ้อาประกัน

อ าเภอ/เขต

โทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ได ้

ถนน

List any non-manufacturer approved modifications to the vehicle (e.g.,audio,suspension,exhaust etc.)

อเีมล์

Phone

Road

กรณีในนามบรษัิท *โปรดระบ ุชือ่บรษัิท

Model Year

VEHICLE INFORMATION / ขอ้มลูรถยนต์

ต าบล/แขวง

นาย/นาง/นางสาว

CUSTOMER INFORMATION / ขอ้มลูลกูคา้

วนัเริม่รับประกันผูผ้ลติ

เลขไมลปั์จจบุัน  (กม.)  ณ.เวลาสมัคร

Post Code

รหัสไปรษณีย์

Title

มอืถอื

Mobile

Province

จังหวดั

Engine CC

Family NameFirst Name

ส านักงาน: 02 656 9477  โทรสาร: 02 656 9479  Email: darika@avpbrokers.com, info@avpbrokers.com   Website: www.asiacare-warranty.com

ส าหรับผูส้มัคร: ทันททีีก่รอกขอ้มลูครบถว้น กรุณาสง่ใบค าขอแผนรับประกนัมายัง Line OA @asiacarewarranty หรอื แฟกซ์

หมายเลข 02-656-9479

  Model

รายการตดิตัง้อปุกรณ์ตกแตง่เพิม่เตมินอกเหนือจากอปุกรณ์มาตรฐานโดยผูผ้ลติ (ต.ย. เครือ่งเสยีง , สัญญาณกันขโมย,ระบบกันสะเทอืน,ระบบทอ่ไอเสยี)

Engine Number

VIN (17 Digits)

Where did you hear about us?

หมายเลขเครือ่ง

หมายเลขตัวถัง

วนัทีจ่ดทะเบยีน

Current KM at Time of Application

  บรษัิท เอวพี ีอนิชัวรรั์นซ ์โบรกเกอรส์ จ ากัด เลขที ่2 อาคารเพลนิจติเซน็เตอร ์ชัน้ 7 หอ้ง07-06,07-07,07-08 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพ 10110

เอกสารฉบบันีเ้ป็นเพยีงใบสมัคร  มใิชห่ลกัฐานการแสดงสทิธิใ์ดๆ  ความคุม้ครองจะเริม่มผีลหลงัจากมกีารช าระคา่เบีย้รับประกันเรยีบรอ้ย

This document is  application for cover NOT proof of cover. Warranty will be effective after received the premium.

เลขไมลต์รวจเช็คระยะ(กม.) ครัง้ลา่สดุ

conditions. The information provied on this contact application is a truthful and complete record

of the information provided by me.

 District

ยีห่อ้

Manufacturers Original Warranty Start Date

VEHICLE DETAILS :

ทีอ่ยูเ่ลขที่

E-mail

นามสกลุผูเ้อาประกัน

ความจกุระบอกสบู

KM of Last Service

Gasoline Diesel

Registration Plate

เลขทะเบยีน

Date of Last Service

WARRANTY PLAN INFORMATION / ขอ้มลูโปรแกรม AsiaCare Warranty

โอนช าระผา่นบัญชธีนาคาร

Insured  Price
ราคาทนุประกัน

ขับเคลือ่นสองลอ้ ขับเคลือ่นสีล่อ้รายละเอยีดและอืน่ๆ เบนซนิ

ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไดท้ าความเขา้ใจและตกลงปฏบิตัเิง ือ่นไขดงันี้

about:blank

