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QUY ðỊNH BẢO HÀNH KHÓA MASTER LOCK 

 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI N.T.P –Nhà phân phối ñộc quyền MASTER LOCK tại Việt Nam. Trân trọng 

cảm ơn Quý Khách hàng ñã ñồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau ñây là các Quy ñịnh về việc 

bảo hành khóa, Khi có nhu cầu,  xin liên hệ trực tiếp Công Ty N.T.P (gọi tắt là N.T.P) ñể ñược trợ giúp.  

1. Quy ñịnh bảo hành: 

A. Thời hạn bảo hành: 

-   Sản phẩm (SP) khóa ổ (khóa móc), khóa dây hiệu MASTER LOCK Bảo hành vĩnh viễn. 

- SP Khóa tay nắm hiệu MASTER LOCK Bảo hành 10 năm tính từ ngày bán. 

- SP khóa hiệu AMERICAN LOCK Bảo hành 10 năm tính từ ngày bán. 

- SP Khóa hiệu Fortress, Magnum Bảo hành 2 năm tính từ ngày bán.  

- Phiếu Bảo hành không thể tự tiện cấp lại. Trường hợp bị mất phiếu bảo hành, xin báo ngay về Công Ty 

N.T.P ñể ñược trợ giúp. Chúng tôi chỉ cấp lại phiếu khi ñã xác nhận ñúng các thông tin cần thiết. Việc thông báo 

mất phiếu bảo hành cùng lúc với yêu cầu dịch vụ sẽ không ñược chấp nhận. Kể từ thời ñiểm cấp phiếu mới, số 

phiếu cũ của Quý khách sẽ không còn hiệu lực.  

B. ðiều kiện ñược Bảo hành : 

- SP bảo hành phải ñược chuyển ñến N.T.P  hoặc ðại Lý ủy quyền của N.T.P ñể kiểm tra.   

- SP phải còn trong thời hạn bảo hành và có xuất trình Phiếu Bảo hành do N.T.P cấp . 

- Thông tin SP thể hiện trên phiếu bảo hành của quý khách phải trùng khớp với SP ñược bảo hành ñồng 

thời trùng khớp với thông tin mà N.T.P ñã lưu trong hệ thống. 

- SP yêu cầu bảo hành ñược xác ñịnh do lỗi kỹ thuật của Nhà sản xuất . 

- SP ñược yêu cầu bảo hành phải còn nguyên vẹn và ñầy ñủ các linh kiện kèm theo (chìa, bi,…) 

- Tiến trình Bảo hành theo thứ tự ưu tiên : 1, Kiểm tra;  2, Khắc phục lỗi;  3, ðổi SP tương ñương.  

� Trường hợp bắt buộc phải bảo hành “ðổi SP”, mà SP ñổi có giá trị thấp hơn SP bảo hành: N.T.P không 

hoàn trả  phần giá trị chênh lệch giữa hai SP . 

� Trường hợp SP ñổi có giá trị cao hơn SP bảo hành : Khách hàng bắt buộc phải thanh toán phần giá trị 

chênh lệch giữa hai SP. 

 

 278 Toâ Hieán Thaønh, P.15, Q. 10, TP. HCM 
ÑT: 08. 3863 1133 – Fax: 08. 3862 0926 
Email : info@ntp.com.vn –  www.ntp.com.vn  

 



 

 

 

� Giá trị của SP bảo hành ñược xem là giá trị còn lại của SP tại thời ñiểm BH. 

* Xin l ưu ý : Sản phẩm chỉ ñược bảo hành khi ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện nêu trên 

C. ðiều kiện từ chối Bảo hành hoặc Bảo hành tính phí : 

- Khách hàng không có hoặc không trình phiếu bảo hành khi yêu cầu dịch vụ. 

- SP không còn trong thời hạn bảo hành. 

- Phiếu bảo hành không xác ñịnh ñược mã SP, số Serial, ngày mua hàng hoặc ñã bị cạo sửa. 

- SP yêu cầu bảo hành ñược xác ñịnh do tác ñộng của người sử dụng như: sử dụng không ñúng theo hướng 

dẫn, cưa, cắt, tự ý tháo lắp, sữa chữa…. hoặc do các tác ñộng từ bên ngoài như thiên tai, hỏa hoạn, nứt, bể, va ñập, 

bảo quản sản phẩm không tốt…. 

- SP không còn nguyên vẹn và ñầy ñủ các linh kiện kèm theo (chìa, ổ bi…) 

2. Liên hệ Bảo hành: 

A- ðịa ñiểm Bảo hành :  

• Phòng Kỹ Thuật – Công Ty TNHH Thương Mại N.T.P  

ðịa chỉ : 278 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. HCM 

ðiện thoại : 08. 38631133 – Hotline : 0909 48 48 93 

• Tại Siêu thị, ñại lí ủy quyền của Công Ty N.T.P. Có phiếu bảo hành do Công Ty N.T.P cấp. 

B- Thắc mắc, khiếu nại :  

     Mọi thắc mắc, khiếu nại hoặc trong các trường hợp bất khả kháng như: SP bị hỏng chưa rõ nguyên nhân, 

nhưng không thể chuyển ngay SP ñến Công Ty. Xin Quý Khách vui lòng gọi ñiện thoại trực tiếp ñể chúng tôi hỗ 

trợ xử lí.  

CHÂN THÀNH C ẢM ƠN QUÝ KHÁCH ðÃ CHỌN MUA SẢN PHẨM KHÓA MASTER LOCK ! 

        ðẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TM N.T.P  

                      GIÁM ðỐC 

                  

                                                                                      NGUYỄN THANH PHONG  

 
278 Toâ Hieán Thaønh, P.15, Q. 10, TP. HCM 
ÑT: 08. 3863 1133 – Fax: 08. 3862 0926 
Email : info@ntp.com.vn –  www.ntp.com.vn 

 
 

 


