
Service Terms & Conditions 
 
 

1) All charges whether for replacement of parts or for labor must be paid in cash at the time of 
collection of your appliance and we, Service Center shall be at liberty to retain the appliance 
unless and until there has been full satisfaction of such charges by you. 

 
ပစ္စည််းပပငဆ်င ်ပပ ်းသည န် ောက ်ပပငဆ်ငခ် သ ု  မဟုတ် စ္က ်ပ ုင််းဆ ုငရ်ော အစ္ တ်အပ ုင််းလဲလှယ်ပခင််း စ္သည  ်

ဆော်းဗစ္်စ္ငတ်ောမှဝ န်ဆောငမ်ှူက  ုစ္ တ်နကျေ ပ်စ္ ောသ ု်းစ္ ဲသူဘက်မှ လက်ခ  ပပ ်းချေ  တ် င ်နင သော်းချေကခ်ျေင််းနပ်းနချေ 

ရမည်ပြစ္်သည်။ 

 
 

2) Service Center reserves the right to charge a higher labor rate for appliances which do not 
have any accompanying guarantee. 
 

တရော်းဝင ်အသ မှတ်ပပြု ကုမမဏ  မှ တရော်းဝင ်တငသ် င််းထော်းနသော နမော်လ်ဒယ် အမျေ ြု်းအစ္ော်း မျေော်းထဲတ င ်မပါဝင ်

နသော နမော်လ်ဒယ်မျေော်း က  ုသတ်မှတ်ထော်းနသော ဝ န်ဆောငမ်ှု နှု ််းထက ်ပ ုမ ုနကောကခ် န ငုပ်ါသည်။ 

 
 

3) According to the limitation for spare parts validity from factory for old model, service center 
shall not be liable for the grantee for spare parts validity. 
 

ကောလကကောပမင စ်္ ောထုတ်လုပ်ခဲ ပပ ်းနသော နမော်လ်ဒယ်မျေော်း အတ က် စ္က်ရ ု  မှ spare parts 

ရရှ န ငုမ်ှုအန အထော်းနပေါ် မူတည် ၍ ဆော်းဗစ္်စ္ငတ်ော မှ ပပြုပပငန် ငု ်ပခင််းက ု ဆက်လက်လကခ် မည်ပြစ္်သည။် 

 
 

4) Customers, when sending in appliances to service center for repairs must produce at the 
same time of sending a valid guarantee or warranty card for the same failing which customers 
will be deemed to accept that they will be fully liable for all charges arising for such service 
and/or repair and that Service Center shall only release such serviced or repaired appliances 
upon the customers satisfying all charges. 
 

ပစ္စည််းပပြုပပငရ်  ်လောနရောကန်သောအခါ သက်တမ််းရှ  အောမခ ကဒပ်ပော်းက ု တစ္ခ်ျေ  တ်ည််းတ ငပ်ပသန ငုရ်မည်ပြစ္ ်

ပပ ်း ပပသနှု ငပ်ခင််း မရှ ပါက ပပငဆ်ငမ်ှုမျေော်းက ု ကျေသင န်သောကု က်ျေနင က ု နပ်းနဆောငရ်ပါမည။် သ ု်းစ္ ဲသူဘက်မှ 

စ္ တ်နကျေ ပ်စ္ ော ပပ လ်ည်လက်ခ ချေ   ်တ င ်ဆော်းဗစ္် စ္ငတ်ော မှ ကျေသင န်သောကု က်ျေနင က  ုနကောက်ခ ပါမည။် 

 
 

5) Appliances sent to service center for service or repair shall be kept at premises of service 
center at the sole risk of customers who accept that service center shall not be liable to them 
in any way for any damage injury, fire, earthquake, flood or any other natural disaster. 

 
ပစ္စည််းပပြုပပငရ်  ်ထ  ််းသ မ််းထော်းနသောကောလအတ င််း သဘောဝနဘ်းအနထရယ်၊ရ သူ်မျေ ြု်း ငါ်းပါ်း  နကကောင  ်ပြစ္ ်

နပေါ်လောနသောဆ ု်းရှ ်းမှူမျေော်းတ င ်တောဝ ထ်ော်းရှ မှူ မရှ ပါ။ 

 
 
 
 



6)  All appliances serviced by service center are guaranteed under normal use (not applicable for 
commercial use) for ninety (90) days from the date of collection by/return to the customer 
against defective labor and new parts only. this guarantee shall also be limited to the total 
amount of the invoice. 
 

ပစ္စည််းလဲလှယ ်ထော်းနသော အစ္ တ ်အပ ုင််းမျေော်း က ုပစ္စည််း ပပ လ်ည်လက်ခ  သည ်န   မှရက်နပါင််း(၉၀) အတ င််း 

သောမ သ် ု်းစ္ ဲမှု နကကောင အ်လော်းတူထပ်မ စ္က်ချေ ြုျို့ယ င််းမှူ ပြစ္ ်နပေါ်ပါက အောမခ သက်တမ််းခ စ္ော်းခ င  ်ရှ ပါသည်။ 

 
 

7)  Service center may at its complete discretion sell, dispose off or handle in any way appliances 
sent in by customers for services or repairs if such appliances continue to be left in the 
custody one (1) month after Service Center has given the customer notice of completion of 
service or repairs of such appliances. 

 
ပစ္စည််းလောနရောကန်ရ ်းယူရ  ်အနကကောင််းကကော်းသည န်   မှ ၁ လအတ င််းလောနရောက်ယူနဆောငပ်ခင််းမရှ နသော 

ပစ္စည််း မျေော်းက ု န ရောထော်းသ ုရောက  သ်တ်ချေက် အခက်အခ ဲနကကောင  ်ဆက်လကထ်  ််းသ မ််း ပခင််း မရှ နတော ဘဲ 

စ္   ပ်စ်္ြျေက်ဆ ်း ပခင််းက ု ဆက်လက်လုပန်ဆောင ်မညပ်ြစ္်ပါ သည်။ 


