
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH & BẢO TRÌ  

UNIZ luôn nỗ lực để hạn chế tối đa sai sót có thể xảy ra đối với sản phẩm, cũng như công tác 
thi công, để đạt được mục tiêu hàng đầu, là “Tín nhiệm của khách hàng”. Ý thức được điều đó, 
UNIZ cam kết với Khách hàng về một chế độ bảo hành và bảo trì toàn diện nhất cho từng sản 
phẩm và công trình. Mặt khác, UNIZ cũng luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp của Khách 
hàng để có hướng tốt nhất khắc phục những sai sót, hơn hết để xây dựng sự tín nhiệm lâu bền 
đối với các Khách hàng của Công ty. 

A. HÌNH THỨC BẢO HÀNH 
1. Bảo hành chất lượng 

Chế độ bảo hành áp dụng cho sản phẩm lỗi xuất phát từ nhà sản xuất, đơn vị thi công. Mọi 
sai sót về kỹ thuật có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, công trình đều được UNIZ giải quyết 
theo phương thức thuận tiện nhất trong thời gian nhanh nhất cho Khách hàng.   
2. Bảo hành tín nhiệm 

Chế độ Bảo hành tín nhiệm áp dụng đối với các sản phẩm, công trình đã hết hạn bảo hành, 
bảo trì hoặc gặp những sai sót không được liệt kê trong phần Bảo Hành Chất Lượng. UNIZ vẫn 
luôn sẵn sàng cung cấp giải pháp tốt nhất hỗ trợ Khách trong mọi vấn đề phát sinh. 

B. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 
1. Sản phẩm đồ gỗ nội thất 

Tất cả các sản phẩm Đồ gỗ nội thất được đặt theo yêu cầu, được bán tại Showroom UNIZ 
Furnishings hoặc được Khách hàng mua online trên Website uniz.vn, được bảo hành 1 năm 
trong các trường hợp sau:  

- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật về khung sườn, bản lề trong quá trình sản xuất, thi công lắp đặt; 
- Sản phẩm bị lỗi xảy ra do các tác động ngoại lực trong quá trình vận chuyển giao hàng 

hoặc lắp đặt trước khi được giao tận tay đến Khách hàng. 
Danh mục các sản phẩm Đồ gỗ nội thất được áp dụng chính sách Bảo hành: 

- Bàn, ghế 
- Tủ, kệ 
- Giường 

2. Sofa 
Tất cả các sản phẩm Sofa, hoặc ghế bọc nệm được bảo hành từ 1 năm cho đến tối đa là 2 

năm trong các trường hợp sau: 
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- Bảo hành 2 năm cho khung sườn;  
- Được đổi mới trong thời hạn 14 ngày sau khi mua nếu sản phẩm có kích thước và quy 

cách không đúng với yêu cầu; 
- Bảo hành 1 năm cho chất lượng nệm mút của sản phẩm trong điều kiện sử dụng bình 

thường. 
3. Các trường hợp không được áp dụng chế độ bảo trì & bảo hành 

Tất cả các sản phẩm Đồ gỗ nội thất, Sofa (áp dụng cho cả trường hợp thi công cung cấp 
hoặc lắp đặt cho công trình) sẽ không được áp dụng chế độ bảo hành trong các trường hợp 
sau: 

- Khách hàng tự ý sửa chữa hoặc thay thế các phụ kiện của sản phẩm trong quá trình sử 
dụng; 

- Sản phẩm bị hỏng hóc do các tác động tự nhiên như: rủi ro về thiên tai, hỏa hoạn; 
- Sản phẩm bị hư hỏng do sử dụng không phù hợp và không đúng chức năng trong thiết 

kế; 
- Sản phẩm bị hao mòn thông thường trong quá trình sử dụng (ví dụ như: các mép cạnh 

không còn sắc nét, trầy xước do quá trình sử dụng, độ bóng và màu sắc mờ dần theo thời 
gian); 

- Sản phẩm bị hỏng hóc do tiếp xúc với các tác nhân gây hại trong điều kiện sử dụng 
không bình thường như: môi trường quá khô, quá ẩm; tiếp xúc trực tiếp với nước, với ánh 
nắng, với các tác nhân gây cháy; 

- Sản phẩm bị hỏng hóc do bảo quản không đúng cách như: sử dụng chất tẩy rửa, dung 
môi có axit mạnh, hay các thiết bị khác gây nên; 

- Sản phẩm bị lỗi do bàn tay con người thực hiện như: các vết trầy, vết cắt trên bề mặt, 
móp méo do tác động của ngoại lực trong qúa trình sử dụng; 

- Đối với sản phẩm không đủ điều kiện bảo hành, UNIZ sẽ hỗ trợ sửa chữa có tính phí. 
Các sản phẩm thuộc danh mục sau không được áp dụng chế độ bảo hành: 

- Sản phẩm thanh lý 
- Sản phẩm giảm giá 

Ngoài ra, các mặt hàng không được áp dụng chế độ bảo hành bao gồm, nhưng vẫn được áp 
dụng chế độ đổi trả: 

- Đồ trang trí (bao gồm gỗ và các chất liệu khác) 
- Gối, vỏ gối 
- Nệm ngồi 
- Tranh ảnh 
- Thảm trang trí, chăn sofa 
- Đồ gốm sứ, thuỷ tinh 

4. Bảo hành và bảo trì công trình 
Tất cả các công trình do đơn vị UNIZ Decor thi công được áp dụng chế độ bảo trì và bảo 

hành từ 6 tháng đến 1 năm, cụ thể như sau: 
- Chế độ bảo hành 6 tháng cho sofa bàn, ghế nội thất được cung cấp hoặc lắp đặt cho 

công trình kinh doanh và dịch vụ. 
- Chế độ bảo hành 1 năm cho hệ tủ kệ trưng bày, quầy bar được cung cấp hoặc lắp đặt 

cho công trình kinh doanh và dịch vụ. 
- Chế độ bảo trì 6 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu công trình cho các hạng mục 

thi công (nếu có), gồm: bề mặt sàn nhà, trần nhà, hệ thống điện nước, hệ thống bảng 
hiệu quảng cáo, hệ thống cửa (không bao gồm bảo hành nứt vỡ đối với cửa có lắp kính 
sau nghiệm thu và bàn giao). 



C. QUY TRÌNH BẢO HÀNH 
1. Tiếp nhận yêu cầu bảo hành 
- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: 8h-11h30-Chiều: 13h30-16h30)  
- Hotline: 0262 351 6161 
2. Giám định lỗi sản phẩm 

Sau khi tiếp nhận yêu cầu bảo hành hoặc bảo trì, Bộ phận CSKH sẽ cử nhân viên trực tiếp 
giám định sản phẩm trong vòng 48h. Kết quả giám định lỗi sản phẩm sẽ được báo đến Quý 
khách trong vòng 24h sau đó thông qua email hoặc điện thoại. 
3. Bảo hành sản phẩm 

Sau khi đánh giá kết quả giám định và gửi thông báo đến Quý khách, Bộ phận CSKH sẽ 
hướng dẫn Quý khách cụ thể các bước Bảo hành sản phẩm. 
- Đối với khách hàng ở nội thành: 

• Hư hỏng có thể khắc phục đơn giản: nhân viên UNIZ sẽ trực tiếp hẹn và đến chỉnh sửa tại 
địa chỉ của Quý khách; 

• Hư hỏng cần nhiều hỗ trợ kỹ thuật: nhân viên UNIZ sẽ hẹn ngày đến thu nhận sản phẩm tại 
địa chỉ của Quý khách, đem về bảo hành tại nhà máy (miễn phí vận chuyển trong trường 
hợp sản phẩm đáp ứng đầy đủ điều kiện áp dụng chế độ Bảo Hành Chất Lượng). 

- Đối với khách hàng ở những khu vực nằm ngoài trung tâm thành phố: 
• Khách Hàng trực tiếp gửi sản phẩm cho UNIZ để bảo hành về địa chỉ 257 Hoàng Diệu, TP 

Buôn Ma Thuột. Khách hàng tự liên hệ đơn vị vận chuyển và chịu phí vận chuyển. 
• Thời gian và phí vận chuyển hàng đã được bảo hành gửi trả về lại Khách hàng, được áp 

dụng theo Chính sách vận chuyển và giao nhận hàng hoá của UNIZ 
- Yêu cầu bảo hành đi kèm: 

• Các giấy tờ mua bán liên quan như biên lai thu tiền, sao kê, hoá đơn, biên bản giao nhận 
hàng hoá (được đưa kèm khi bàn giao sản phẩm) gồm đầy đủ   thông tin cần thiết, không 
có dấu hiệu bị bôi xóa, chỉnh sửa; 

• UNIZ có quyền từ chối bảo hành nếu phát hiện sản phẩm được yêu cầu bảo hành có dấu 
hiệu đã bị sửa chữa, thay đổi nguyên trạng trước khi đem đến bảo hành tại UNIZ. 

- Đối với công trình được bảo hành & bảo trì: nếu đối tượng được bảo hành & bảo trì là sản 
phẩm thì áp dụng phương án xử lý như đã nêu trên. Nếu đối tượng cần bảo trì & bảo hành 
không phải là sản phẩm như hệ thống kỹ thuật, hạng mục thi công cố định, UNIZ sẽ cử nhân 
viên đến trực tiếp công trình bảo trì theo phương án và thời gian được Bộ phận CSKH thông 
báo trước đó. 

* GHI CHÚ 
1. Chế độ bảo hành áp dụng cho cả những sản phẩm được mua theo chương trình khuyến 

mãi (không phải hàng thanh lý hoặc giảm giá). 
2. Chế độ bảo hành không bao gồm chi phí vận chuyển hàng hoá, trừ trường hợp sản 

phẩm đủ điều kiện áp dụng hình thức Bảo hành chất lượng và Khách hàng ở khu vực nội 
thành TP Buôn Ma Thuột. 

Để biết thêm chi tiết, xin Quý khách vui lòng liên hệ: 
Email: cskh@uniz.vn 
Hotline: 0262 351 6161 

UNIZ hân hạnh được phục vụ Quý khách! 


