
ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH ĐỔI TRẢ  
CHO CÁC SẢN PHẨM OPPRO9 

 
a. Điều kiện chấp nhận đổi trả: 

 

Khách hàng được đổi sản phẩm mới cùng loại khi sản phẩm gặp sự cố không thể khắc phục 

được (do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất). Sản phẩm lỗi chỉ được đổi sau khi đã có xác nhận của 

kỹ thuật và tuân thủ theo các điều kiện sau đây: 

• Hàng hóa được xác định nguồn gốc mua tại Sankyo và đối tác của Sankyo. 

• Hàng hóa được xác nhận bị lỗi kỹ thuật của Kỹ thuật viên của nhà sản xuất xác nhận. 

• Hàng hóa nhận lại không bị lỗi hình thức (trầy xước, mốp méo, ố vàng, bể vỡ…) 

• Hàng hóa nhận lại phải còn đầy đủ linh phụ kiện, tặng phẩm kèm theo. 

• Thời gian đổi trả là 1 năm kể từ ngày thể hiện trên hóa đơn hoặc phiếu xuất, 

• Chính sách đổi trả lỗi kỹ thuật không áp dụng đối với trường hợp khách hàng yêu cầu trả hàng 

và hoàn tiền. 

• Thực hiện 1 đổi 1, đổi sản phẩm cùng model hoặc tương đương nếu hết hàng tồn. 

• Hàng hóa nhận lại phải đảm bảo đầy đủ bao bì, mốp,..(ngoại trừ film dán, màng nhựa…) 

 

b. Trường hợp không chấp nhận đổi trả: 

 

• Quý khách muốn thay đổi chủng loại, mẫu mã nhưng không thông báo trước. 

• Quý khách vận hành không đúng chỉ dẫn, gây hỏng hóc sản phẩm, hàng hóa. 

• Quý khách tự làm ảnh hưởng tình trạng bên ngoài như rách bao bì, bong tróc, bể vỡ, 

• Hàng hóa đã được ký xác nhận “Đạt tiêu chuẩn chất lượng” nhưng sau đó Quí khách yêu cầu 

đổi trả hàng hóa vì lý do sai phạm về hình thức (trầy xước, móp méo, ố vàng, bể vỡ,…) 

• Sản phẩm bị hư hại do thiên tai, hỏa hoạn, lụt lội, sét đánh, côn trùng động vật xâm nhập, có 

vết mốc, rỉ sét, ăn mòn do lắp đặt máy nơi bụi bẩn, gần kênh rạch ô nhiễm hoặc nơi ẩm ướt và 

nhiệt độ cao. 

 

c. Qui trình xử lý thủ tục đổi trả hàng: 

 

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến số (+84) 283.914.1231 Công ty TNHH Sankyo Việt 

Nam để thay mặt chuyển hàng hóa đến Hãng để kiểm tra. Sau khi có Giấy Xác Nhận Tình 

Trạng với nội dung hàng hóa hư hỏng do lỗi kỹ thuật không thể sửa chữa, chấp nhận đổi mới. 

Việc đổi hàng sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Hãng. 



OPPRO9製品の返品・保証の条件 

a。返品と保証の条件： 

（メーカーの技術的なミスにより）克服できない問題が発生した場合、同型の新製品を交換すること

ができます。欠陥のある製品は、技術的な確認と次の条件に準拠した場合にのみ交換できます。 

•Sankyoおよび Sankyo のパートナーで購入したオリジナル商品。 

•メーカーさんの技術者により商品に技術的なエラーがあることが確認されること。 

•受け取った商品に正式なエラーがない（傷、変形、黄変、破損など） 

•受け取った商品には、付属品、部品が含まれている必要があります。 

•返品と交換の時は、請求書または納品書に記載されている日付から1年間です。 

•返品および交換ポリシーは、返品および返金をリクエストするお客様には適用されません。 

•返品の時、在庫がない場合は同じモデルまたは同等の製品に変更します。 

•商品を受け取るには、適切な梱包材、マニュアルなど（フィルム、プラスチックフィルムなどを除

く）を確保する必要があります。 

b。返品・交換を受け付けない場合： 

•タイプ、モデルを予告なしに変更したい。 

•マニュアルに従って操作しないと、製品や商品に損傷を与える。 

•お客様は、パッケージの破れ、剥がれ、破損などの外部の状況に自己影響を与えている。 

•品物は「品質基準を満たしている」ことを証明するために署名されていますが、その後 形式が正

しくないため（傷、へこみ、黄変、タンクの破損など）、返品したい。 

•ほこりの多い場所、汚染された運河や場所の近くに機械を設置したために、自然災害、火災、洪

水、落雷、動物の侵入者、カビの生えた、錆びたまたは腐食性の製品によって損傷した製品湿った高

温。 

c。保証および返品手続きの手順： 



お客様は（+84）283.914.1231 Sankyo Vietnam Co.、Ltd.に直接連絡して、商品を弊社に転送し、メーカ

ーで確認します。技術的なエラーにより破損した商品の内容を含む状態の証明書を取得した後、革新

を受け入れることは修理できません。交換は、会社の規則に従って行われます。 

 
 

CONDITIONS OF WARRANTY FOR CHANGE OPPRO9 PRODUCTS 

 

a. Conditions to accept return and exchange: 

Customers can exchange new products of the same type when the product has a problem 

that cannot be overcome (due to manufacturer's technical error). Defective products may only 

be exchanged after technical confirmation and in compliance with the following conditions: 

• Originated goods purchased at Sankyo and Sankyo's partners. 

• The goods are confirmed with technical faults, which is confirmed by the Technician of the 

manufacturer. 

• The goods received are not formally defective (scratched, distorted, yellowed, broken ...) 

• Received goods must still be complete with accessories, gifts. 

• The return and exchange period is 1 year from the date shown on the invoice or delivery 

sheet. 

• The return and exchange policy does not apply to customers who request returns and 

refunds. 

• Perform 1 to 1, change product with the same model or equivalent if out of stock. 

• Receiving merchandise must ensure adequate packaging, foam, etc. (except film, plastic 

film, etc.) 

b. In case of not accepting return and exchange: 

• You want to change the type, model but without notice. 

• You operate not in accordance with the instructions, causing product and goods damage. 

• You affect the outside condition by yourself such as torn packaging, peeling, broken, 

• The goods have been signed to certify "Meet the quality standards" but then you request to 

return the goods because of the wrong formality (scratches, dents, yellowing, broken 

tanks, ...) 

• Products damaged by natural disasters, fires, floods, lightning strikes, animal invaders, 

moldy, rusted or corrosive products due to installation of machines in dusty places, near 

polluted canals or places wet and high temperature. 



c. Procedures for handling returns and returns procedures: 

Customers can contact directly at (+84) 283.914.1231 Sankyo Vietnam Co., Ltd. to transfer 

goods to the maker to check. After obtaining the Certificate of Condition with the content of 

goods damaged due to technical errors cannot be repaired, accepting innovation. Exchanges 

will be made in accordance with the Company's regulations. 


