
ĐIỀU KHOẢN A 

Khung Đế Ghế và Bồn Ghế - Giới Hạn Bảo Hành 

 

A. Giới Hạn Bảo Hành. T-Spa Manufacturing, LLC ban hành Điều khoản Bảo hành đến 
Quý khách hàng (“Người Mua”) về tất cả khung đế ghế và bồn ghế của công ty như sau: 
 

I. Giới hạn Hai (2) năm Bảo hành Bộ phận và Toàn bộ cho chất liệu Fiberglass vỏ ngoài ghế 
spa. 

II. Giới hạn Một (1) năm Bảo hành Bộ phận và Toàn bộ cho chất liệu Gel vỏ ngoài ghế spa. 
III. Giới hạn Một (1) năm chỉ Bảo hành Bộ phận cho chất liệu sơn vỏ ngoài ghế spa. 
IV. Giới hạn Một (1) năm chỉ Bảo hành Bộ phận cho Bồn Resin. 
V. Giới hạn Bảo hành dựa trên quá trình vận chuyển cho Bồn Glass. 

VI. Giới hạn Một (1) năm chỉ Bảo hành Bộ phận cho Hệ thống nước và Linh kiện Điện tử. 
VII. Giới hạn Một (1) năm Bảo hành Bộ phận và Toàn bộ cho Bơm đẩy nước Whirlpool Pump, Jet 

đánh nước Clean Jets và Magnetic Jet. 
VIII.Giới hạn Sáu (6) tháng Bảo hành cho Bộ Phận Wet End 

 

Điều khoản Giới hạn Bảo hành này có toàn bộ hiệu lực đối với bất kỳ Người Mua nào gặp 
phải vấn đề về kỹ thuật tay nghề, cơ khí, lắp ráp hoặc thành phần miễn là sản phẩm mua 
về được lắp đặt và sử dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng và bảo trì chính thức của công 
ty. 

 

B. Ngoại trừ. Giới hạn Bảo hành này sẽ không bao gồm hay áp dụng cho các đầu cắm cáp và 
đầu nối không an toàn, không sử dụng được hay bất cứ sản phẩm nào được cố định trong 
nước. Giới hạn Bảo hành này không bao gồm thiệt hại đối với đầu cáp/ đầu nối gây ra bởi (a) 
mài mòn bề mặt phía dưới do lỗi lắp đặt hay dây cáp không được bảo vệ tránh các cạnh sắc 
bén, hoặc (b) động vật hay côn trùng. 
 

C. Điều khoản Bảo hành Bổ sung: 
 

I. Giới hạn Bảo hành này sẽ không được gia hạn ngay cả việc sửa chữa hay đổi trả hàng hóa. 
II. Tất cả các quyền và quyền sở hữu đối với hàng hóa đã được thay thế theo chế độ bảo hành 

nêu trên sẽ được hoàn trả cho công ty T-Spa. 
III. Các Điều khoản Bảo hành nêu trên bắt đầu hiệu lực vào ngày mua hàng hóa ban đầu. 
IV. Bổ sung Ngoại trừ đối với Bảo hành được cung cấp trên trang web của T-Spa và nguồn tham 

khảo được hợp tác tại đây. 
 
D. Xác nhận Yêu cầu Bảo hành: 

 

I.Khách hàng có thể xác nhận hoặc yêu cầu quyền Bảo hành theo mục A nêu trên bằng cách 
thông báo cho T-Spa bằng văn bản hoặc gửi e-mail đến văn phòng công ty chúng tôi: 

(a). Địa chỉ: 10510 Kinghurst St, Houston TX 77099 

(b). Email: info@tspallc.com 

II. Khách hàng phải bao gồm ngày mua hàng hóa và kèm theo hóa đơn mua hàng gốc làm 
bằng chứng mua hàng. 



III.Khi yêu cầu bảo hành, Khách hàng phải đưa ra thông tin cụ thể nhất có thể về hàng hóa và sự 
cố liên quan. 

IV.Để một quyền bảo hành có hiệu lực, yêu cầu bảo hành bằng văn bản phải được gửi trong 
vòng 6 tuần kể từ ngày xảy ra sự cố. 
 

E.  Sử dụng Điều khoản Bảo hành: 
 

I.Giới hạn Bảo hành ở trên không khả dụng nếu lỗi bị cáo buộc là do hàng hóa bị sử dụng, xử 
lý, vận hành hay lắp đặt không đúng cách. Bất kỳ bằng chứng lạm dụng nào T-Spa và bên liên 
quan có thể không áp dụng Điều khoản Giới hạn Bảo hành này và chúng tôi không có nghĩa 
vụ cung cấp giải pháp khắc phục sự cố nếu sự cố bị gây ra một phần hay toàn phần bởi bất kỳ 
nguyên nhân nào khác ngoài chính hàng hóa. Những nguyên nhân khác có thể bao gồm, 
nhưng không giới hạn, những điều sau: Hàng hóa không lắp đặt đúng cách/ hàng hóa trao đổi, 
sửa chữa, bảo quản hàng hóa, sử dụng hàng hóa không đúng cách, phá hoại qua các tác 
động bên ngoài, lưu trữ hay vận chuyển không đúng cách, không tương thích với Người Mua 
hoặc thiết bị của bên thứ ba, hoặc bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào ngoài sự kiểm soát của T-
Spa  (mưa đá, bão, sấm sét, cúp điện hay lũ lụt). 
 

II.T-Spa không có nghĩa vụ cung cấp các biện pháp khắc phục nêu trên nếu nhãn mác của nhà 
sản xuất và số seri trên hàng hóa bị thay đổi, xóa, bóc ra hoặc bị biến đổi không thể nhận ra. 
 


