TEFAL/T-FAL* INTERNATIONAL LIMITED GUARANTEE
 : www.tefal.com
This product is repairable by TEFAL/T-FAL*, during and after the guarantee period.
Accessories, consumables and end-user replaceable parts can be purchased, if locally available, as described on the
TEFAL/T-FAL internet site www.tefal.com
The Guarantee**
TEFAL/T-FAL guarantees this product against any manufacturing defect in materials or workmanship during the guarantee
period within those countries*** as stated in the attached country list, starting from the initial date of purchase or delivery
date. The international manufacturer’s guarantee covers all costs related to restoring the proven defective product so that it
conforms to its original specifications, through the repair or replacement of any defective part and the necessary labour. At
TEFAL/T-FAL’s choice, an equivalent or superior replacement product may be provided instead of repairing a defective
product. TEFAL/T-FAL’s sole obligation and your exclusive resolution under this guarantee are limited to such repair or
replacement.
Conditions & Exclusions
TEFAL/T-FAL shall not be obliged to repair or replace any product which is not accompanied by a valid proof of purchase. The
product can be taken directly in person or must be adequately packaged and returned, by recorded delivery (or equivalent
method of postage), to a TEFAL/T-FAL authorised service centre. Full address details for each country’s authorised service
centers are listed on TEFAL/T-FAL website (www.tefal.com) or by calling the appropriate consumer Service centre set out in
the attached country list. In order to offer the best possible after-sales service and constantly improve customer satisfaction,
TEFAL/T-FAL may send a satisfaction survey to all customers who have had their product repaired or exchanged in a TEFAL/TFAL authorised service centre.
This guarantee applies only for products purchased and used for domestic purposes and will not cover any damage which
occurs as a result of misuse, negligence, failure to follow TEFAL/T-FAL instructions, or a modification or unauthorised repair
of the product, faulty packaging by the owner or mishandling by any carrier. It also does not cover normal wear and tear,
maintenance or replacement of consumable parts, or the following:
- using the wrong type of water or consumable
- mechanical damages, overloading
- ingress of water, dust or insects into the product (excluding appliances with features specifically designed for insects)
- damage as a result of lightning or power surges
- scaling (any de-scaling must be carried out according to the instructions for use)
- accidents including fire, flood, etc
- damage to any glass or porcelain ware in the product
- professional or commercial use
- damages or poor results specifically due to wrong voltage or frequency as stamped on the product ID or specification
Consumer Statutory Rights
This international TEFAL/T-FAL guarantee does not affect the Statutory Rights a consumer may have or those rights that
cannot be excluded or limited, nor rights against the retailer from which the consumer purchased the product. This
guarantee gives a consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights which vary from State to
State or Country to Country. The consumer may assert any such rights at his sole discretion.
***Where a product purchased in a listed country and then used in another listed country, the international TEFAL/T-FAL
guarantee duration is the period for the country of usage, even if the product was purchased in a listed country with a longer
guarantee duration. The repair process may require a longer time if the product is not locally sold by TEFAL/T-FAL in the
country of usage. If the product is not repairable in the new country of usage, the international TEFAL/T-FAL guarantee is
limited to a replacement by a similar or alternative product at similar cost, where possible.
*TEFAL household appliances appear under the T-FAL brand in some territories like America and Japan. TEFAL/T-FAL are
registered trademarks of Groupe SEB.
Please keep this document for your reference should you wish to make a claim under the guarantee.
**For Australia only:
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a
replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are
also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not
amount to a major failure.
**For India only: Your Tefal product is guaranteed for 2 years. The guarantee covers exclusively the repair of a defective
product, but at TEFAL’s choice, a replacement product may be provided instead of repairing a defective product. It is
mandatory that the consumer, to have his product repaired, has to log a service request on the dedicated Smartphone
application TEFAL SERVICE APP or by calling TEFAL Consumer Care Center at 1860-200-1232, Opening hours Mon-Sat 09 AM
to 06 PM. Products returned by Post will not be covered by the guarantee. As a proof of purchase consumer needs to provide
both this stamped guarantee card and tax invoice.

รับประกันสิ นค้ าระหว่ างประเทศของผลิตภัณฑ์ TEFAL/T-FAL
 : www.tefal.com
ผลิตภัณฑ์ ของท่ านสามารถรั บการดูแลจากศูนย์บริ การ TEFAL/T-FAL ระหว่ างและหลังสิ ้นสุดระยะเวลารั บประกันตามเงื่อนไขที่กาหนด
การรับประกัน
ผลิตภัณฑ์ TEFAL/T-FAL มีรับประกันสิ นค้าในกรณี ที่เกิดจากข้อบกพร่ องใด ๆ ของวัสดุหรื อการผลิตในช่วงระยะเวลาการรับประกันภายในประเทศเหล่านั้น ***
ที่ระบุไว้ในรายชื่อประเทศในหน้าสุดท้ายของเอกสาร โดยการรับประกันเริ่ มต้นนับจากวันที่ซ้ือผลิตภัณฑ์หรื อ วันที่จดั ส่ งสิ นค้า
การรับประกันสิ นค้าระหว่างประเทศ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยกคืนหรื อซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่บกพร่ อง
ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติของสิ นค้า โดยอาจทาการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนส่วนที่ชารุ ดใดๆ และค่าแรงงานที่จาเป็ น โดย TEFAL/T-FAL ตัดสิ นใจ,
สิ นค้าทดแทนอาจจะให้แทน การซ่อมสิ นค้า โดย TEFAL/T-FAL มีสิทธิ์แต่เพียงผูเ้ ดียวในการจัดการภายใต้การรับประกัน เช่น
ให้ซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว หรื อการเปลี่ยนสิ นค้า ที่เทียบเท่าหรื อดีกว่า
เงื่อนไขและการยกเว้น
TEFAL/T-FAL ไม่จาเป็ นต้องซ่อมหรื อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาพร้อมกับหลักฐานการซื้ อขายที่ถูกต้อง
ผลิตภัณฑ์สามารถนามาโดยตรงหรื อต้องได้รับการบรรจุอย่างเหมาะสมและ มีการบันทึกการส่งคืน (หรื อวิธีการเทียบเท่าของไปรษณี ย)์ เพื่อส่ งถึง
ศูนย์บริ การที่ได้รับการ แต่งตั้งจาก TEFAL/T-FAL รายละเอียดของที่ต้งั ศูนย์บริ การที่ได้รับการแต่งตั้งจาก TEFAL/T-FAL ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ TEFAL/TFAL หรื อโทรติดต่อศูนย์บริ การผูบ้ ริ โภคที่กาหนดไว้ในรายชื่ อของแต่ละประเทศ ที่แนบมาการรับประกันนี้ เพื่อที่จะเสนอที่ดีที่สุดที่เป็ น
ไปได้บริ การหลังการขายอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า TEFAL/T-FAL
อาจส่ งสารวจความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าทุกคนที่มีผลิตภัณฑ์ของพวกเขาซ่อมแซมหรื อการแลกเปลี่ยนจาก TEFAL/T-FAL ศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาต
การรับประกันมีผลเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อและใช้ในประเทศเท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึงความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นเป็ นผลมาจากการใช้งานผิดประเภท,
การไม่เอาใจใส่ , การไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ TEFAL/T-FAL, ซ่อมแซมแก้ไขผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต, บรรจุภณั ฑ์ที่ผิดพลาดโดยเจ้าของ หรื อ
เสี ยหายจากการขนส่ง นอกจากนี้ ยงั ไม่ครอบคลุมการสึ กหรอตามปกติและ การเสี ยหายจากการใช้งาน, การซ่ อมบารุ งและ การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง หรื อต่อไปนี้
- การใช้ผลิตภัณฑ์กบั น้ าผิดประเภท
- กลไกเกิดความเสี ยหายจากการใช้งานมากเกินไป
- ความเสี ยหายที่เกิดจากน้ า ฝุ่ น หรื อแมลงเข้าใปภายในตัวผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะ)
- ความเสี ยหายที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ ต่างๆ เช่น อัคคีภยั น้ าท่วม ฟ้าผ่า ไฟกระชาก ไฟเกิน เป็ นต้น
- การใช้งานที่นอกเหนือการใช้งานภายในครัวเรื อนหรื อเป็ นการใช้งานเชิงพาณิ ชย์
- ความเสี ยหายของอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ เช่นเครื่ องแก้วหรื อกระเบื้อง
- ความเสี ยหายหรื อผลร้ายเนื่ องจากการเชื่อมต่อที่ผิดแรงดันไฟฟ้ าหรื อผิดความถี่ที่ระบุในผลิตภัณฑ์หรื อข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์
- การปรับแต่งมาตร (การปรับแต่งมาตราใด ๆ จะต้องดาเนิ นการตามคาแนะนาสาหรับการใช้งาน)
สิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภค
รับประกันระหว่างประเทศของ TEFAL/T-FAL ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิ ตามกฎหมายของผูบ้ ริ โภคอาจจะมีหรื อสิ ทธิ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรื อ จากัด
หรื อสิ ทธิกบั ผูค้ า้ ปลีก ที่ผบู้ ริ โภคจากผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ การรับประกันนี้ จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสิ ทธิ ตามกฎหมายที่ เฉพาะเจาะจงและผูบ้ ริ โภค
ยังอาจมีสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ที่แตกต่างจากรัฐเพื่อให้รัฐหรื อ ประเทศ ผูบ้ ริ โภคอาจยืนยันสิ ทธิ ดงั กล่าว ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูบ้ ริ โภค
*** ระยะเวลาการรับประกันระหว่างประเทศของ TEFAL/T-FAL จะยึดตามประเทศที่ใช้งาน แม้วา่ ผลิตภัณฑ์
ในประเทศที่ซ้ือจะมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกัน กระบวนการซ่อมแซมอาจต้องใช้เวลานานหากสิ นค้าไม่ได้ขายในพื้นที่โดย TEFAL/T-FAL
หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ซ่อมแซม ในประเทศใหม่ที่รับประกันระหว่างประเทศ TEFAL/T-FAL
อาจการเปลี่ยนโดยผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันหรื อทางเลือกที่ตน้ ทุนเท่ากันที่เป็ นไปได้
โปรดเก็บเอกสารนีส้ าหรั บนีเ้ พื่ออ้ างอิงการรับประกัน

