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1. เปลี่่�ยนสิินค้้าให้้ให้ม่่ ห้ากตรวจสิอบพบว่าเป็นค้วาม่เสิ่ยห้ายที่่�เกิดจากการผลี่ิตแลี่ะการขนสิ่งที่าง WORKSTATION 

 OFFICE FURNITURE จะเป็นผ้้รับผิดชอบค้่าใช้จ่ายในการเปลี่่�ยนสิินค้้า 

2. เปลี่่�ยนสิินค้้าให้้ให้ม่่ ห้รือซ่่อม่แชม่ ห้ากตรวจสิอบพบว่าเป็นค้วาม่เสิ่ยห้ายจากการติดตั�ง ห้รือ การใช้งานปกติ ซ่่�ง

 ขอสิงวนสิิที่ธิ์ิ�การพิจารณาเปลี่่�ยน ห้รือ ซ่่อม่แซ่ม่ให้้อย้่ ในดุลี่ยพินิจของ WORKSTATION OFFICE FURNITURE 

 เที่่านั�น โดยที่่� WORKSTATION OFFICE FURNITURE เป็นผ้้รับผิดชอบค้่าใช้จ่ายในการเปลี่่�ยนสิินค้้า 

3. ในกรณท่ี่่�ไม่่สิาม่ารถจดัห้าวสัิดุห้รือชิ�นส่ิวนในรายการเดย่วกนั เพื�อใช้ในการซ่่อม่แซ่ม่ห้รอืเปลี่่�ยนให้้ได้ในระยะเวลี่าการ

 ซ่่อม่ WORKSTATION OFFICE FURNITURE ขอสิงวนสิิที่ธิ์ิ�ในการจัดห้าวัสิดุที่่�ม่่คุ้ณสิม่บัติ แลี่ะม่าตรฐานเที่่าเที่่ยม่

 กันม่าที่ดแที่น 

4. ในกรณท่ี่่�สินิค้้าของท่ี่านได้รบัการเปลี่่�ยนห้รือซ่่อม่แซ่ม่แล้ี่วระยะเวลี่าการรบัประกนัสินิค้้าจะยงัค้งม่ผ่ลี่ตาม่เดมิ่โดยไม่่ใด้

 ขยายเวลี่านับจากวันที่่�ได้รับการเปลี่่�ยนให้ม่่ ห้รือ ซ่่อม่แซ่ม่แต่อย่างใด การพิจารณาของ WORKSTATION OFFICE

 FURNITURE ถือเป็นที่่�สิิ�นสิุด 

5. ขอสิงวนสิิที่ธิ์ิ�รับประกันเฉพาะสิินค้้าที่่�อย้่ในประเที่ศไที่ย เที่่านั�น 

6. กรณ่เกิดค้วาม่เสิ่ยห้ายจากการใช้งานแลี่ะ / ห้รือเค้ลี่ื�อนย้ายผิดวิธิ์่ WORKSTATION OFFICE FURNITURE

 ขอสิงวนสิิที่ธิ์ิ�ในการรับประกัน 

1. สินิค้้าที่่�ขายตาม่สิภาพ Clearance Sales แลี่ะสินิค้้าตวัโชว์

2. สินิค้้าชำรดุ แตกห้กั รอยขด่ข่วน ค้ราบสิกปรก รอยเป้�อน อนัเนื�องม่าจากค้วาม่ประม่าที่ในการใช้งานที่่�ผดิวตัถปุระสิงค์้ 

 ห้รือขาดการบำรงุรกัษาที่่�ถก้ต้อง จากผ้ใ้ช้งานแลี่ะถก้สิตัว์ต่างๆ เช่น ม่ด ห้น ้แม่ลี่งสิาบ กดัแที่ะ

3. สินิค้้าไม่่อย้ใ่นสิภาพเดมิ่ โดยถก้ดดัแปลี่ง ต่อเตมิ่ ซ่่อม่แซ่ม่ โดยม่ใิช่ช่างซ่่อม่บำรงุ จากที่าง WORKSTATION OFFICE 

 FURNITURE

4. ค้วาม่เสิย่ห้ายที่่�เกดิข่�นโดยภยัธิ์รรม่ชาตแิลี่ะปัจจยัภายนอกอื�นๆ

5. การเสิื�อม่สิภาพแลี่ะสิก่ห้รอตาม่ธิ์รรม่ชาต ิห้รือ ตาม่อายไุขการใช้งาน เช่น ถก้สิมั่ผสัิรังสิอ่ลัี่ตราไวโอเลี่ตในแสิงแดดอย่าง

 ต่อเนื�องเป็นเวลี่านาน

6. ม่ก่ารเปลี่่�ยน ห้รือโอนกรรม่สิทิี่ธิ์ิ� ห้รือการเค้ลี่ื�อนย้ายสินิค้้าจากจดุตดิตั�งเดมิ่

7. เอกสิารรบัประกนั ห้รอืใบเสิรจ็สิญ้ห้าย

8. ค้วาม่แตกต่างเลี่ก็น้อยที่่�เกดิข่�นระห้ว่างภาพสินิค้้าที่างเวบ็ไซ่ต์ โปสิเตอร์ แผ่นพบั, ใบปลี่วิ, โบรชวัร์, แค้ตตาลี่อ็ก ห้รือ 

 ภาพจากสิื�ออื�นๆ ของ WORKSTATION OFFICE FURNITURE กบัสินิค้้าจรงิที่่�ได้รบั

กรณีีต่่อไปนี้ี� นี้อก ข่่ายการรับประกันี้

เงื่่�อนี้ไข่การรับประกันี้

 WORKSTATION OFFICE FURNITURE  ผ้้จัดจำห้น่าย “เฟอร์์นิิเจอร์์สำนิักงานิ” เราให้้ค้วาม่สิำค้ัญกับ

การค้ัดสิรรวัสิดุที่่�ม่่คุ้ณภาพแลี่ะการบริการเป็นม่าตรฐานสิากลี่ เราจ่งม่ั�นใจในคุ้ณภาพสิินค้้า ที่่�ยืนยันด้วยการรับประกัน 

(Limited Warranty) ซ่่�งจะค้รอบค้ลีุ่ม่ถ่งวัสิดุอุปกรณ์ แลี่ะข้อบกพร่องที่่�เกิดจากการผลี่ิตสิินค้้าภายใต้เงื�อนไขของการ

รับประกัน ค้วาม่พ่งพอใจสิ้งสิุดของลี่้กค้้าค้ือค้วาม่ภ้ม่ิใจของเรา โปรดศ่กษาแลี่ะที่ำค้วาม่เข้าใจเงื�อนไขการรับประกัน ดังน่�

 เฟอร์์นิิเจอร์์
 ร์ับปร์ะกันิ 5 ปี โค้รงขาเห้ลี่็ก, รางเลี่ื�อนลี่ิ�นชัก, Hinge ตัวเชื�อม่ขอบต้้, โค้รงไม่้, Privacy, Slot, Grommet 

 ร์ับปร์ะกันิ 1 ปี ตัวลี่็อก, Socket ปลี่ั�กม่าตรฐาน, ห้น้าที่็อปโต๊ะแลี่ะ ห้น้าบานต้้แอ่น-ห้ลีุ่ดลี่อก 

 เก้าอ้�สำนิักงานิ / เก้าอ้�อเนิกปร์ะสงค์์
 ร์ับปร์ะกันิ 5 ปี พนักพิงศร่ษะ, พนักพิง, ที่่�เที่้าแขน, ที่่�นั�ง, กลี่ไกการปรับ, โช๊ค้ Gas Lift, ฐานโค้รงขาเก้าอ่�, ลี่้กลี่้อ

 ร์ับปร์ะกันิ 1 ปี Foam ยุบตัว, ผ้า - ห้นังที่่�ลี่อกขาดเอง, ผิวของชิ�นสิ่วนโลี่ห้ะห้ลีุ่ดลี่อก 

 เก้าอ้� Leisure 
 ร์ับปร์ะกันิ 1 ปี โค้รงสิร้างเก้าอ่�, โค้รงที่่�นั�ง, ลี่้อ, ขา 

 เก้าอ้� Public Seat
 (Steel, Stainless Steel, Wood)

 ร์ับปร์ะกันิ 10 ปี โค้รงสิร้างเก้าอ่�, แขน, ขา, ค้าน

 ร์ับปร์ะกันิ 2 ปี เบาะ, พนักพิง

 PU

 รั์บปร์ะกันิ 10 ปี โค้รงสิร้างเก้าอ่�, แขน, ที่่�นั�ง, ค้าน

 รั์บปร์ะกันิ 5 ปี เบาะ, พนักพิง

 Coffee Table Public seat

 รั์บปร์ะกันิ 5 ปี PU

 รั์บปร์ะกันิ 1 ปี Laminate , Metal , Plywood

ระยะเวลาการรับประกันี้ และข่อบเข่ต่การรับประกันี้ 

Customer Service Center  :  02-100-4740 #13 www.workstationoffice.com

หมายเลข SO : ..........................................................................

วัันิที่้�ร์ับสินิค์้า : ......................../......................../.......................

 โซฟา 
 ร์ับปร์ะกันิ 10 ปี โค้รงโซ่ฟา, ขาโซ่ฟา 

 ร์ับปร์ะกันิ 1 ปี การยุบตัวของฟองน�ำ, วัสิดุหุ้้ม่ขาดห้ลีุ่ดลี่อก 

 โต๊๊ะ Training 
 ร์ับปร์ะกันิ 5 ปี โค้รงสิร้าง, ฟังก์ชั�นการพับ, ลี่้อ - ตัวลี่็อก 

 ร์ับปร์ะกันิ 1 ปี ตัวลี่็อก, Socket ปลี่ั�กม่าตรฐาน, ห้น้าโต๊ะ

 แอ่น-ห้ลีุ่ดลี่อก 

 All Life-time support
 กรณ่เลี่ยระยะ ห้รือ อย้่นอกขอบเขตรับประกัน เรายินด่ด้แลี่คุ้ณ

 ตลี่อดการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ของ WORKSTATION OFFICE 

 FURNITURE โดยจะเร่ยกเก็บค้่าบริการตาม่ค้วาม่เป็นจริง 

นี้โยบายการรับประกันี้สินี้ค้า



1. เปลี่่�ยนสิินค้้าให้้ให้ม่่ ห้ากตรวจสิอบพบว่าเป็นค้วาม่เสิ่ยห้ายที่่�เกิดจากการผลี่ิตแลี่ะการขนสิ่งที่าง WORKSTATION 

 OFFICE FURNITURE จะเป็นผ้้รับผิดชอบค้่าใช้จ่ายในการเปลี่่�ยนสิินค้้า 

2. เปลี่่�ยนสิินค้้าให้้ให้ม่่ ห้รือซ่่อม่แชม่ ห้ากตรวจสิอบพบว่าเป็นค้วาม่เสิ่ยห้ายจากการติดตั�ง ห้รือ การใช้งานปกติ ซ่่�ง

 ขอสิงวนสิิที่ธิ์ิ�การพิจารณาเปลี่่�ยน ห้รือ ซ่่อม่แซ่ม่ให้้อย้่ ในดุลี่ยพินิจของ WORKSTATION OFFICE FURNITURE 

 เที่่านั�น โดยที่่� WORKSTATION OFFICE FURNITURE เป็นผ้้รับผิดชอบค้่าใช้จ่ายในการเปลี่่�ยนสิินค้้า 

3. ในกรณท่ี่่�ไม่่สิาม่ารถจดัห้าวสัิดหุ้รอืชิ�นส่ิวนในรายการเดย่วกนั เพื�อใช้ในการซ่่อม่แซ่ม่ห้รอืเปลี่่�ยนให้้ได้ในระยะเวลี่าการ

 ซ่่อม่ WORKSTATION OFFICE FURNITURE ขอสิงวนสิิที่ธิ์ิ�ในการจัดห้าวัสิดุที่่�ม่่คุ้ณสิม่บัติ แลี่ะม่าตรฐานเที่่าเที่่ยม่

 กันม่าที่ดแที่น 

4. ในกรณท่่ี่�สินิค้้าของท่ี่านได้รบัการเปล่ี่�ยนห้รอืซ่่อม่แซ่ม่แล้ี่วระยะเวลี่าการรบัประกนัสินิค้้าจะยงัค้งม่ผ่ลี่ตาม่เดมิ่โดยไม่่ใด้

 ขยายเวลี่านับจากวันที่่�ได้รับการเปลี่่�ยนให้ม่่ ห้รือ ซ่่อม่แซ่ม่แต่อย่างใด การพิจารณาของ WORKSTATION OFFICE

 FURNITURE ถือเป็นที่่�สิิ�นสิุด 

5. ขอสิงวนสิิที่ธิ์ิ�รับประกันเฉพาะสิินค้้าที่่�อย้่ในประเที่ศไที่ย เที่่านั�น 

6. กรณ่เกิดค้วาม่เสิ่ยห้ายจากการใช้งานแลี่ะ / ห้รือเค้ลี่ื�อนย้ายผิดวิธิ์่ WORKSTATION OFFICE FURNITURE

 ขอสิงวนสิิที่ธิ์ิ�ในการรับประกัน 

1. สินิค้้าที่่�ขายตาม่สิภาพ Clearance Sales แลี่ะสิินค้้าตวัโชว์

2. สินิค้้าชำรดุ แตกห้กั รอยขด่ข่วน ค้ราบสิกปรก รอยเป้�อน อนัเนื�องม่าจากค้วาม่ประม่าที่ในการใช้งานที่่�ผดิวตัถปุระสิงค์้ 

 ห้รือขาดการบำรงุรกัษาที่่�ถก้ต้อง จากผ้ใ้ช้งานแลี่ะถก้สิตัว์ต่างๆ เช่น ม่ด ห้น ้แม่ลี่งสิาบ กดัแที่ะ

3. สินิค้้าไม่่อย้ใ่นสิภาพเดมิ่ โดยถก้ดดัแปลี่ง ต่อเตมิ่ ซ่่อม่แซ่ม่ โดยม่ใิช่ช่างซ่่อม่บำรงุ จากที่าง WORKSTATION OFFICE 

 FURNITURE

4. ค้วาม่เสิย่ห้ายที่่�เกดิข่�นโดยภยัธิ์รรม่ชาตแิลี่ะปัจจยัภายนอกอื�นๆ

5. การเสิื�อม่สิภาพแลี่ะสิก่ห้รอตาม่ธิ์รรม่ชาต ิห้รอื ตาม่อายไุขการใช้งาน เช่น ถก้สิมั่ผสัิรงัสิอ่ลัี่ตราไวโอเลี่ตในแสิงแดดอย่าง

 ต่อเนื�องเป็นเวลี่านาน

6. ม่ก่ารเปล่ี่�ยน ห้รือโอนกรรม่สิทิี่ธิ์ิ� ห้รอืการเค้ลืี่�อนย้ายสิินค้้าจากจดุตดิตั�งเดมิ่

7. เอกสิารรบัประกนั ห้รือใบเสิรจ็สิญ้ห้าย

8. ค้วาม่แตกต่างเลี่ก็น้อยที่่�เกดิข่�นระห้ว่างภาพสิินค้้าที่างเวบ็ไซ่ต์ โปสิเตอร์ แผ่นพบั, ใบปลี่วิ, โบรชวัร์, แค้ตตาลี่อ็ก ห้รอื 

 ภาพจากสิื�ออื�นๆ ของ WORKSTATION OFFICE FURNITURE กบัสิินค้้าจรงิที่่�ได้รบั

กรณีีต่่อไปนี้ี� นี้อก ข่่ายการรับประกันี้

เงื่่�อนี้ไข่การรับประกันี้

 WORKSTATION OFFICE FURNITURE  ผ้้จัดจำห้น่าย “เฟอร์์นิิเจอร์์สำนิักงานิ” เราให้้ค้วาม่สิำค้ัญกับ

การค้ัดสิรรวัสิดุที่่�ม่่คุ้ณภาพแลี่ะการบริการเป็นม่าตรฐานสิากลี่ เราจ่งม่ั�นใจในคุ้ณภาพสิินค้้า ที่่�ยืนยันด้วยการรับประกัน 

(Limited Warranty) ซ่่�งจะค้รอบค้ลีุ่ม่ถ่งวัสิดุอุปกรณ์ แลี่ะข้อบกพร่องที่่�เกิดจากการผลี่ิตสิินค้้าภายใต้เงื�อนไขของการ

รับประกัน ค้วาม่พ่งพอใจสิ้งสิุดของลี่้กค้้าค้ือค้วาม่ภ้ม่ิใจของเรา โปรดศ่กษาแลี่ะที่ำค้วาม่เข้าใจเงื�อนไขการรับประกัน ดังน่�

 เฟอร์์นิิเจอร์์
 ร์ับปร์ะกันิ 5 ปี โค้รงขาเห้ลี่็ก, รางเลี่ื�อนลี่ิ�นชัก, Hinge ตัวเชื�อม่ขอบต้้, โค้รงไม่้, Privacy, Slot, Grommet 

 ร์ับปร์ะกันิ 1 ปี ตัวลี่็อก, Socket ปลี่ั�กม่าตรฐาน, ห้น้าที่็อปโต๊ะแลี่ะ ห้น้าบานต้้แอ่น-ห้ลีุ่ดลี่อก 

 เก้าอ้�สำนิักงานิ / เก้าอ้�อเนิกปร์ะสงค์์
 ร์ับปร์ะกันิ 5 ปี พนักพิงศร่ษะ, พนักพิง, ที่่�เที่้าแขน, ที่่�นั�ง, กลี่ไกการปรับ, โช๊ค้ Gas Lift, ฐานโค้รงขาเก้าอ่�, ลี่้กลี่้อ

 ร์ับปร์ะกันิ 1 ปี Foam ยุบตัว, ผ้า - ห้นังที่่�ลี่อกขาดเอง, ผิวของชิ�นสิ่วนโลี่ห้ะห้ลีุ่ดลี่อก 

 เก้าอ้� Leisure 
 ร์ับปร์ะกันิ 1 ปี โค้รงสิร้างเก้าอ่�, โค้รงที่่�นั�ง, ลี่้อ, ขา 

 เก้าอ้� Public Seat
 (Steel, Stainless Steel, Wood)

 ร์ับปร์ะกันิ 10 ปี โค้รงสิร้างเก้าอ่�, แขน, ขา, ค้าน

 ร์ับปร์ะกันิ 2 ปี เบาะ, พนักพิง

 PU

 รั์บปร์ะกันิ 10 ปี โค้รงสิร้างเก้าอ่�, แขน, ที่่�นั�ง, ค้าน

 รั์บปร์ะกันิ 5 ปี เบาะ, พนักพิง

 Coffee Table Public seat

 รั์บปร์ะกันิ 5 ปี PU

 รั์บปร์ะกันิ 1 ปี Laminate , Metal , Plywood

ระยะเวลาการรับประกันี้ และข่อบเข่ต่การรับประกันี้ 

Customer Service Center  :  02-100-4740 #13 www.workstationoffice.com

หมายเลข SO : ..........................................................................

วัันิที่้�ร์ับสินิค์้า : ......................../......................../.......................

 โซฟา 
 ร์ับปร์ะกันิ 10 ปี โค้รงโซ่ฟา, ขาโซ่ฟา 

 ร์ับปร์ะกันิ 1 ปี การยุบตัวของฟองน�ำ, วัสิดุหุ้้ม่ขาดห้ลีุ่ดลี่อก 

 โต๊๊ะ Training 
 ร์ับปร์ะกันิ 5 ปี โค้รงสิร้าง, ฟังก์ชั�นการพับ, ลี่้อ - ตัวลี่็อก 

 ร์ับปร์ะกันิ 1 ปี ตัวลี่็อก, Socket ปลี่ั�กม่าตรฐาน, ห้น้าโต๊ะ

 แอ่น-ห้ลีุ่ดลี่อก 

 All Life-time support
 กรณ่เลี่ยระยะ ห้รือ อย้่นอกขอบเขตรับประกัน เรายินด่ด้แลี่คุ้ณ

 ตลี่อดการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ของ WORKSTATION OFFICE 

 FURNITURE โดยจะเร่ยกเก็บค้่าบริการตาม่ค้วาม่เป็นจริง 

นี้โยบายการรับประกันี้สินี้ค้า



WARRANTY  CARDWARRANTY  CARD

www.workstationoffice.com

WINNER ONE CO., LTD.
      440, 442 B Building, Rama lI Rd, Soi Rama II 50,
      Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150

Customer Service Center 
:  @workstationcare
: 02-100-4740 #13
: Customer.service@winneronegroup.com

No.1  PROFESSIONAL OFFICE


