
พานาโซนิคให้บริการเช่าเลนส์ ราคาเร่ิมต้นที่ 250 บาท 
สินค้าที่ร่วมรายการ เลนส์ Lumix G (ส ำหรับกล้องดิจิตอลมิเรอร์เลส) 

วันท าการ วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ ยกเว้นวนัหยดุบริษัทฯและวนัหยดุตำมนกัขตัฤกษ์ 

เวลาท าการ 
1. เวลำ  09 : 00 - 16 : 00 น 
2. เวลำรับเลนส์    13 : 00 - 16 : 00  น. 
3. เวลำคืนเลนส์     09 : 00 - 12 : 00 น. 

รายละเอียดการเช่า 

* ผู้ รับบริกำรต้องโทรศพัท์ หรือ email แจ้งควำมประสงค์เช่ำเลนส์พร้อมรำยละเอียดเลนส์ที่ต้องกำรเช่ำ เพื่อกำรส ำรองเลนส์  และนดัหมำย 
วนั/เวลำกำรรับเลนส์ ลว่งหน้ำก่อนวนัท่ีต้องกำรเช่ำใช้งำนอย่ำงน้อย 1 วนั (บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในกำรปฏิเสธค ำขอเช่ำเลนซ์ หรือยกเลกิกำรจอง 
หำกไม่มีเลนส์รุ่นท่ีผู้ รับบริกำรระบ ุว่ำงส ำหรับกำรให้บริกำรในช่วงเวลำดงักลำ่ว) 
 * ระยะเวลำกำรเช่ำ/ครัง้ ตัง้แต่ 1 วนั ถงึ 7 วนั 
 * จ ำนวนกำรให้เช่ำเลนส์สงูสดุ/ครัง้ : 2 รุ่น (1 รุ่น ต่อ  1 ชิน้) 
 * ผู้ เช่ำต้องเตรียมบตัรประชำชนพร้อมส ำเนำ และบตัรเครดิตที่มีชื่อตรงกนั เพื่อใช้เป็นหลกัฐำนในกำรท ำสญัญำ 
 * รูปแบบกำรเช่ำ :  
1. เช่ำรำยวนั (คิดค่ำเช่ำรำยวนัตำมระยะเวลำกำรเช่ำในอตัรำที่บริษัทก ำหนด) 
2. เช่ำแพ็คเกจ แบง่เป็น 3 แพ็คเกจ ได้แก่  เช่ำ 4 วนั :จ่ำย 3 วนั, เช่ำ 5 วนั : จ่ำย 4 วนั, เช่ำ 7 วนั : จ่ำย 5 วนั  

อัตราค่ามัดจ า และค่าเช่า 

ติดต่อเรา 
บริษัท พำนำโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  เลขท่ี 75 ถนนเสรีไทย แขวง/เขตคนันำยำว กรุงเทพมหำนคร 10230  
โทรศพัท์ 02-729-9000 กด 1 (คณุพชัรี) 
Email : customercare@th.panasonic.com 

วิธีการช าระเงนิ  
และเงื่อนไขการเช่าอื่นๆ   

(1) ใช้บตัรเครดิตในกำรวำงมดัจ ำและช ำระค่ำเช่ำ (เจ้ำของบตัรเครดิตต้องท ำกำรเช่ำด้วยตนเองเท่ำนัน้) 
 * บตัรที่ร่วมรำยกำร ได้แก่ VISA card, Master card, JCB และ UPI 
(2) เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  
      2.1. ค่ำมดัจ ำกำรเช่ำ 
             บริษัทฯ จะท ำกำรกนัวงเงินบตัรเครดิตของผู้ รับบริกำร ตำมจ ำนวนเงินมดัจ ำตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ส ำหรับเลนส์แต่ละรุ่นข้ำงต้น เพื่อเป็นประกนั
ควำมเสยีหำยและกำรปฏิบติัตำมสญัญำเช่ำเลนส์ ในวนัท ำสญัญำเช่ำ/วนัรับเลนส์ และบริษัทฯ จะแจ้งธนำคำรเพื่อคืนวงเงินบตัรเครดิตที่กนัไว้เป็นค่ำ
มดัจ ำเมื่อผู้ รับบริกำรคืนสนิค้ำครบถ้วนสมบรูณ์และพ้นจำกข้อผกูพนัตำมสญัญำเช่ำแล้ว (วิธีกำรและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร เป็นไปตำมนโยบำย
ของสถำบนักำรเงินท่ีออกบตัรเครดิตให้ผู้ รับบริกำร) 
       2.2  ค่ำเช่ำเลนส์ 
               ผู้ รับบริกำรต้องช ำระค่ำเช่ำเลนส์ (ตำมรูปแบบและระยะเวลำกำรเช่ำที่ตกลงกนั) ทัง้จ ำนวนในวนัท ำสญัญำเช่ำ 
       2.3. ค่ำปรับและค่ำเสยีหำยกรณีเลนส์ที่เช่ำเสยีหำย/สญูหำย  
              2.3.1 กรณีเลนส์ที่เช่ำเสยีหำยจำกกำรตกแตก มีของเหลวเข้าตวัเลนส์ หรือจำกกรณีอื่นใดจนใช้งำนไม่ได้ และไม่สำมำรถท ำกำรซ่อม 
  เพื่อน ำกลบัมำใช้งำนได้ตำมปกติ ผู้ รับบริกำรจะต้องเสยีค่ำปรับ ในอตัรำ 80% ของรำคำสนิค้ำขำยปลกี   
              2.3.2 กรณีเลนส์เสยีหำย แต่ยงัสำมำรถท ำกำรซ่อมได้ ผู้ รับบริกำรจะต้องชดใช้ค่ำเสยีหำยเป็นเงินเท่ำกบัรำคำค่ำซ่อม รวมทัง้ค่ำด ำเนินกำร  
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมจริง   
              2.3.3. กรณีมีรอยแตก/บิน่/กระเทำะหรือมีรอยขดูขีด ซึง่เป็นควำมเสยีหำยท่ีภำยนอกของเลนส์ ผู้ รับบริกำรจะต้องช ำระค่ำปรับจดุละ 1,000-
บำท 
              2.3.4 กรณีสนิค้ำสญูหำย ผู้ รับบริกำรจะต้องเสยีค่ำปรับ ในอตัรำ 80% ของรำคำสนิค้ำขำยปลกี 
              2.3.5 ค่ำเช่ำที่ผู้ รับบริกำรช ำระไว้แล้วตำมสญัญำ ไม่สำมำรถน ำมำหกัช ำระเป็นค่ำปรับและค่ำเสยีหำยข้ำงต้น 
              2.3.6 บริษัทฯ จะท ำกำรเรียกเก็บเงินค่ำปรับหรือค่ำเสยีหำยดังกลำ่วข้ำงต้น จำกวงเงินบตัรเครดิตที่ผู้ รับบริกำรวำงมดัจ ำไว้ ในวนัสง่คืนเลนส์ 
หรือวนัครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ หรือวนัท่ีผู้ รับบริกำรได้รับแจ้งผลกำรประเมินสภำพและรำยงำนควำมเสยีหำยจำกบริษัทฯ แล้วแต่กรณี หำกวงเงิน
บตัรเครดิตที่กนัเป็นค่ำมดัจ ำไว้ไม่เพียงพอ ผู้ รับบริกำรต้องช ำระค่ำปรับ/ค่ำเสยีหำยสว่นท่ีขำดให้ครบจ ำนวนทนัทีที่ได้รับแจ้งจำกบริษัทฯ  
(3) กรณีสง่คืนเกินก ำหนดเวลำ 
         3.1. ผู้ รับริกำรต้องแจ้งเลือ่น/ขยำยระยะเวลำกำรสง่คืนลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนัก่อนวนัครบก ำหนดที่ตกลงไว้ และต้องช ำระค่ำเช่ำเพิ่มเติมใน
อตัรำค่ำเช่ำต่อวนั ตำมจ ำนวนวนัท่ีขยำยออกไปดงักลำ่ว (ไม่สำมำรถใช้อตัรำเช่ำแบบแพ็คเกจส ำหรับกรณีขยำยระยะเวลำกำรเช่ำหรือส่งคืนเกิน
ก ำหนดเวลำ) 
         3.2. กรณีที่ผู้ เช่ำไม่แจ้งลว่งหน้ำก่อนก ำหนดสง่คืน ผู้ เช่ำต้องช ำระค่ำปรับในอตัรำ 5 เท่ำของอตัรำเช่ำต่อวนั ตำมจ ำนวนวนัท่ีสง่คืนเกินก ำหนด 

***บริษัทฯขอสงวนสทิธิในกำรแก้ไข เปลีย่นแปลงหรือยกเลกิข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรให้บริกำรเช่ำเลนส์ฉบบันี ้โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 

หมำยเหต ุ :  1. บริษัทฯ ไมค่ิดคำ่เช่ำในวนัรับเลนส์ และไมค่ิดคำ่เช่ำในวนัคืนเลนส์ หำกสง่คืนภำยในเวลำ 12.00 น. 
                    2. กรณีท่ีระยะเวลำกำรเชำ่เลนส์คำบเก่ียวกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษัทฯ คิดคำ่เช่ำตอ่เน่ือง 

(1)  H-HS030E 8,400

(2)  H-FS12060E 10,800

(3)  H-X025E 10,800

(4)  H-X015E-K 10,800

(5)  H-X015E-S 10,800

(6)  H-ES045E 16,500

(7)   H-F008E 17,000

(8)   H-FS14140EKA 15,000

(9)   H-F007014E 22,200

(10) H-X012E 29,000

(11) H-RS100400E 36,000

(12) H-NS043E 39,000

รุ่นเลนส์ Lumix G
เงินมัดจ ำ และ อัตรำค่ำเช่ำ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%)

ค่ำมัดจ ำ/บำท อัตรำเช่ำต่อวัน
อัตรำเช่ำ 4 วัน

 จ่ำย 3 วัน

อัตรำเช่ำ 5 วัน

 จ่ำย 4 วัน

650 1,950 2,600 3,250

อัตรำเช่ำ 7 วัน 

จ่ำย 5 วัน

250 750 1,000 1,250

400 1,200 1,600 2,000


