
BENCH BUILT Warranty (2022 Q2) 

 

GENERAL PRODUCT WARRANTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART WARRANTY PERIOD 

Structural Steel Framework (เหลก็โครงสรา้ง) 10 years 

Rotary Bearings/ Weight Stacks/ Pulleys/ Guide Rods/ 
Wheels/ Structural Moving Parts (ลกูปืน/แผน่นํVาหนกั/
รอก/แกนใสแ่ผน่นํVาหนกั/ลอ้/โครงสรา้งสว่นเคลื[อนไหว) 

2 years 

Coatings (วสัดุเคลอืบส)ี 1 year 

Olympic and Specialty Barbells (บาเบล) 1 year 

Foam (ฟองนํVา) 1 year 

Timber (ไม)้ 1 year 

Wall balls (วอลลบ์อล) 1 year 

Cables (สายเคเบิVล) 1 year 

Plastic components (ชิVนสว่นพลาสตกิ) 1 year 

Upholstery (เบาะ) 1 year 

PRODUCT WARRANTY PERIOD 

Kettlebells (เคตเทลิเบล) 2 years 

Gym Flooring and Turf 2 years 

Barbell plastic collars (ตวัลอ็คบาเบลแบบพลาสตกิ) 1 year 

10-25 kg Bumper Plates (แผน่นํVาหนกัยางขนาด 10-25 กก) 1 year 

Change Plates (แผน่นํVาหนกัยางขนาดเลก็) 1 year 

Cast Iron Plates (แผน่น้ไหนกัแบบเหลก็) 1 year 

Rubber Hex Dumbbells (ดมัเบลยางแบบ หกเหลี[ยม) 1 year 

Battle Ropes (เชอืกสะบดัออกกาํลงักาย) 6 months 

Climbing Ropes (เชอืกไต่) 6 months 

Dead Balls/Slam Balls (ลกูบอลนํVาหนกั) 3 months 

5 kg Bumper Plates (แผน่นํVาหนกัยางขนาด 5 กก) 3 months 

Bands (ยางยดืออกกาํลงักาย) 3 months 



NON BENCH FITNESS BRANDED PRODUCTS 

อปุกรณ์ที8ไม่ใช่ยี8ห้อเบน้ชฟิ์ตเนส 

Non Bench Fitness branded products are covered by the specific companies manufacturers warranty. 
อุปกรณ์อื[นๆนอกจากจากยี[หอ้เบน้ชฟิ์ตเนส การรบัประกนัจะรบัประกนัตามบรษิทัผูผ้ลติ 

WHAT IS NOT COVERED (การรบัประกนัจะไม่ครอบคลมุดงัต่อไปนีT) 

Warranty may be voided for any product which has been damaged due to negligent or improper use, 
alteration, maintenance, or storage by the customer. The warranty does not cover general wear and 
tear or cosmetic damage. 

การรบัประกนัจะเป็นโมฆะสาํหรบัสนิคา้ที[เกดิความเสยีหายอนัเนื[องมาจากการใชง้านโดยประมาทหรอืใชง้านผดิ
ประเภท การดดัแปลง การบาํรงุรกัษาหรอืการเกบ็รกัษาโดยลกูคา้ การรบัประกนัจะไมค่รอบคลุมการชาํรดุสกึ
หรอทั [วไปหรอืการเสยีหายของอุปกรณ์ตกแต่ง 

WARRANTY CLAIM PROCESSING (การดาํเนินการเรียกร้องการรบัประกนั) 

1. Contact Team Bench ติดต่อทีมเบน้ชฟิ์ตเนส 
Please contact Team Bench at team@benchfitness.com with detailed description of the defect, 
proof of purchase and photos to support your claim. 
ตดิต่อเจา้หน้าที[โดยการสง่อเีมลม์าที[ team@benchfitness.com พรอ้มรายละเอยีดของปัญหา หลกัฐาน
การสั [งซืVอและรปูถ่ายเพื[อเป็นขอ้มลูในการเรยีกรอ้งการรบัประกนั 
 

2. Complete a warranty form แบบฟอรม์การการรบัประกนั 
If your claim has been accepted, you will be sent a warranty form which you will need to return 
completed to team@benchfitness.com 
หากการเรยีกรอ้งการรบัประกนัไดร้บัการอนุมตั ิลกูคา้จะไดร้บัแบบฟอรม์การรบัประกนัจากทางบรษิทั
และตอ้งสง่แบบฟอรม์นั Vนกลบัมาใหท้างบรษิทัทางอเีมล ์team@benchfitness.com 
 

3. Inspection of product การตรวจสอบสินค้า 
Depending on the product, issue and location, Bench Fitness may replace the item, request 
item to be returned to Bench Fitness or send a Bench Fitness Representative to your location 
to inspect the item. 
ขึVนอยูก่บัสนิคา้ ปัญหา และสถานที[ของลกูคา้ ทางบรษิทัอาจเปลี[ยนสนิคา้ ขอใหส้ง่คนืสนิคา้ หรอื
เจา้หน้าที[ไปยงัลกูคา้เพื[อตรวจสอบสนิคา้ 
 

4. Outcome of warranty claim ผลลพัทก์ารเรียกร้องการรบัประกนั 
Once the item has been inspected, Bench Fitness will repair or exchange the product if the 
warranty claim meets the warranty guidelines. 
เมื[อสนิคา้ไดร้บัการตรวจสอบ ทางบรษิทัจะทาํการซ่อมแซมหรอืเปลี[ยนสนิคา้ หากสนิคา้อยูใ่น
ขอ้กาํหนดของการรบัประกนั 



For more information on our warranty process or warranty information for a specific product please 
email team@benchfitness.com 

สาํหรบัขอ้มลูของการรบัประกนัหรอืการรบัประกนัสนิคา้เฉพาะสามารถตดิต่อไดท้ี[ team@benchfitness.com 

 


