
Warranty Terms & Conditions 

 

၁။ ပစ္စည ်းပပြုပပင ရန လာသ ာအခါ  က တမ ်းရ ှိ အာမခကံတ ပပာ်းန င  တက ွပစ္စည ်းဝယ ယူထာ်းသ ာ 

သပပစ္ာပြတ ပှိိုင ်းကှိို   က သ အပြစ္  ပပ နှိိုင ရမည ပြစ္ ပါ ည ။ 

1. This warranty service extends only to the orginal purchaser who presents this warranty 

certificate properly filled in together with a valid purchase receipt and this product, upon 

customer’s request for warranty service. 

 

၂။ တရာ်းမဝင  အ ှိအမ တ မပပြု ည   ူမ ာ်း၊ ဌာနမ ာ်းမ  (ပစ္စည ်း၏ အစ္ှိတ အပှိိုင ်းတစ္ ခိုကှိိုပြစ္ သစ္) 

ပပြုပပင ထာ်းမှုမ ာ်း၊ ပံိုစ္သံပပာင ်းလဲမှုမ ာ်း ပပြုလိုပ ထာ်းပါက ယင ်းပစ္စည ်းမ ာ်းအတွက  အာမခံအခွင  အသရ်းမ ာ်း 

ဆံို်းရံှု်းမည ပြစ္ ပါ ည ။ အာမခံကတ ပပာ်းအမ တ စ္ဉ ၊ စ္က  Series နံပါတ မ ာ်းအာ်း မည  ည  အသ ကာင ်းသ ကာင  မ  

ပပြုပပင သပပာင ်းလဲပခင ်း မပပြုလိုပ ရပါ။ 

2. Any part of Electrical and electronic products/equipment is removed, altered, tampered, 

adjusted, modified, dismantled, repaired or handled in any way by any person not authorized by 

Pansonic are not covered by this warranty card. 

 

၃။ ဤအာမခနံ င   ပတ  က ၍ သအာက ပါအသပခအသနမ ာ်းတွင  အာမခံအက ှိြု်းခံစ္ာ်းခွင   ရရ ှိမည မဟိုတ ပါ။ 

(က) ပစ္စည ်းမ ာ်း  ယ ယူပှိိုို့သဆာင ရာမ  ပြစ္ သပေါ်လာသ ာ ပ က စ္ ်းမှုမ ာ်းအတကွ  ဆာ်းဗစ္ စ္င တာတွင  

တာဝန မရ ှိပါ။ ဤအာမခံအက ှိြု်းခံစ္ာ်းခွင  မရ ှိပါ။ 

(ခ) မ ာ်းယွင ်းစ္ွာတပ ဆင အ ံို်းပပြုပခင ်း၊ လျှပ စ္စ္  ဓာတ အာ်းသဆာင  တက ပခင ်း၊  ံို်းစ္ွဲ ူ ဂရိုမပပြုမှုသ ကာင   

 ံသခ ်းတက ပခင ်း၊  တ မ တ ထာ်းသ ာ အှိမ  ံို်းပစ္စည ်းမ ာ်း စ္ ်းပွာ်းပြစ္  ံို်းစ္ွဲပခင ်း၊ မသလ ာ ည သ ာ 

ပပြုပပင ထှိန ်း ှိမ ်းမှုပံိုစ္မံ ာ်းသ ကာင   ထှိခှိိုက ပ က စ္ ်းသ ာအစ္ှိတ အပှိိုင ်းပစ္စည ်းမ ာ်းန င   ပတ  က ၍ 

ဤအာမခအံက ှိြု်းခံစ္ာ်းခွင  မရ ှိပါ။ 

(ဂ)  ဘာဝသဘ်းအနတရယ ၊ ရန  ူမ ှိြု်း(၅)ပါ်း၊ အပခာ်းမသမျှာ လင  သ ာအသပခအသန(စ္စ္ ပဲွ၊ အဓှိကရိုဏ ်း)၊ 

လျှပ စ္စ္ မ ်းအာ်း မတည ငငှိမ မှုတှိိုို့သ ကာင   ထှိခှိိုက ပ က စ္ ်းသ ာ စ္က ပစ္စည ်းမ ာ်း၏ အစ္ှိတ အပှိိုင ်းမ ာ်းန င  ပတ  က ၍ 

ဤအာမခ ံအက ှိြု်းခံစ္ာ်းခွင  မရ ှိပါ။ 

(ဃ) ဝယ ယူ ူအပါအဝင  အပခာ်းတစ္ ဦ်းတစ္ သယာက မ  စ္က ပစ္စည ်းအာ်း ပပြုပပင သပပာင ်းလဲ ပပင ဆင ထာ်းပါက 

ဤအာမခအံက ှိြု်းခံစ္ာ်းခွင   မရ ှိပါ။  

(င) LCD/LED TV မ ာ်း၊ Panel မ ာ်းတွင  ံို်းစ္ွဲ ူသ ကာင  အစ္င ်းသ ကာင ်းမ ာ်းထင ပခင ်း၊ အက ကွဲရာထင ပခင ်း၊ 

ဆာ်းသပါက ပခင ်းမ ာ်းန င   ပက  က ၍ ဤအာမခံအက ှိြု်းခံစ္ာ်းခွင  မရ ှိပါ။ 

(စ္) စ္က  Series နံပါတ မ ာ်းအာ်း ပပြုပပင သပပာင ်းလဲထာ်းပခင ်း၊ ခွာယူထာ်းပခင ်းသတွွေ့ရ ှိပါက 

ဤအာမခအံက ှိြု်းခံစ္ာ်းခွင  မရ ှိပါ။  

https://www.youtube.com/watch?v=oKf3YmsE9iU


(ဆ)  က ဆှိိုင ရာနှိိုင ငံဥပသေအရ တရာ်းဝင ပှိိုို့သဆာင ထာ်းပခင ်း (အခွန ထမ ်းသဆာင ထာ်းပခင ်း) 

တရာ်းဝင အ ှိအမ တ ပပြုကိုမပဏ မ  တင  ွင ်းထာ်းပခင ်းမရ ှိသ ာ ပစ္စည ်းမ ာ်းအတကွ  

ဤအာမခအံက ှိြု်းခံစ္ာ်းခွင  မရ ှိပါ။  

(ဇ) ပလပ စ္တစ္ အစ္ှိတ အပှိိုင ်းမ ာ်း၊ သလစ္စ္ ဆန ခါမ ာ်း၊ န ်း ကပ ၊ အလ အပအြံို်းအကာမ ာ်း၊ အပှိိုပစ္စည ်းမ ာ်း၊ 

အသဝ်းထှိန ်းခလိုတ ၊ ကူရ င ၊ ကရူ င အြံို်းမ ာ်း၊ စ္ိုတ ပပတ နှိိုင သ ာအစ္ှိတ အပှိိုင ်းမ ာ်း  ံသခ ်းတက ပခင ်း၊ 

သရသလတှိိုက စ္ာ်းပခင ်း၊ စ္ွန ်းထင ်းပခင ်း၊ ပါဝါသကဘယ လ ကကှိြု်း၊ သရစ္စ္ ဆန ခါ၊ ပလပ စ္တစ္ မ က န  စ္ာအြံို်း၊ 

သရဝင ပှိိုက ၊ သရထွက ပှိိုက ၊ ဝါယာကကှိြု်းမ ာ်း၊ အမှိှုက အှိတ မ ာ်း၊ ဓါ်း ွာ်းမ ာ်း၊ ရာဘာစ္ ်းအြံို်းမ ာ်း၊ ြန ထည ခကွ မ ာ်းန င   

အပခာ်း Accessories ပစ္စည ်းမ ာ်း၊ ပ က စ္ ်းသပ ာက ဆံို်းမှုန င   ပါတ  က ၍ ဤအာမခအံက ှိြု်းခံစ္ာ်းခွင  မရ ှိပါ။ 

3. This warranty card does not include the following - 

(A) Accidents which occur during shipping, handling, transporting and damage resulting 

therefrom. 

(B) Malfunction or damage due to product misuse, abuse, abnormal voltage, stain, overuse, 

as commercial use or negligence by the customer, or to any use of the product other than that 

described in the operating instruction manual. 

(C) Malfunction or damage due to fire, earthquake, flood, lightning or any other natural 

disaster, war or any disturbance (revolution, riot, etc), unforeseen accidents, corrosions, rusting 

or any other external factors. 

(D) The maintaining of any one including the customer who are not authorized from 

Panasonic. 

(E) Smashed or crack LCD/LED Panel, moisture or front glass. 

(F) Products whose serial numbers have been changed, tampered with or removed. 

(G) Any item which is bought at the unofficial Authorized Distributors and dealers. 

(H) Consumable items and accessories such as cables, cord assembly, remote control unit, 

antenna, batteries, battery pack, adaptors, external parts and extruded parts such as cabinets, 

front glass panel, casing cover, frame lid and levers, plugs, socket, control knobs and buttons, 

filters and dust bags, inner pan. 

 

၄။ Panasonic မ  Data သဆာ ြ ဝဲမ ာ်းအာ်း Customer ၏ ညွှန  ကာ်းခ က အရ Backup လိုပ ရာတွင  

သပ ာက ဆံို်းပါက Panasonic Service Center တွင  တာဝန မရ ှိပါ။  

4.    Panasonic is not responsible for any loss or recovery of data or software. 

 

၆။ ဤအာမခကံတ ပပာ်းန င   ပတ  က ၍ အပငင ်းပွာ်းမှုသပေါ်သပါက ခဲ ပါက Panasonic (Myanmar)၏ 

တရာ်း ပြင   ဆံို်းပြတ ခ က  ည  ာ သန က ဆံို်းအတည ပြစ္ ပါ ည ။  

5. Regarding coverage of warranty, if arguement arises, the fair decision of Panasonic 

(Myanmar) will be the final. 

 

၅။ စကပ်စ္စည ်းခ   ျို့ယွင််းမှုအတွက် အာမခံကတ်ပ ာ်းတွင ် ါရ  သ ာ စည််းကမ််းခ က်မ ာ်းအတ ိုင််း တ က စာွ 

သ ာငရွ်က်သ ်းမည်ပြစ်ပ  ်း မည် ည ်နည််းန င မ်ျှ သနာကထ် ်စက်အ စ်တစ်လံို်း အစာ်းထ ို်းလဲလ ယ်သ ်းမည် 



မဟိုတ် ါ။  ွင််းကိုနက်န   ်တ်ခ က်မ ာ်းသ ကာင  ် ာမနထ်က်  ို၍  ကန   ်ကာသ ာအ  ိုပစ္စည ်းသစာင သ်နရပခင််းမ ာ်း 

သ ေါ်သ ါက်ခဲ  ါက အာမခံ က်တမ််းအတွင််း အက ံ ်းဝငသ် ာ ပစ္စည ်းမ ာ်းအာ်း ယာယ အစာ်းထ ို်းသ ်းမှုမ ာ်းပြင  ်

ဝနသ် ာငသ် ်း ါ ည်။   ို  ရာတွင ်Customer မ  အ ံို်းပ  စဉ်ကာလအတွင််း ယာယ ပစ္စည ်း၏ 

ထ ခ ိုက်  က်စ ်းမှုမ ာ်းအတွက် Customer ဘက်မ  သ ်းသ ာငရ်မည်ပြစ် ါ ည်။  

6. Panasonic will not make replacement or exchange of between defected and new set. 

For delay of waiting for the spare parts on long time, due to import restriction. Panasonic will 

provide the customer with temporary items depends on the Warranty Period. Any loss or issue 

on temporary items while the customer using, the responsibility is the customer side. 

 

၇။  Customer မှ မှတ ်ပ ုံတင်ထ ားသ    Warranty Information မ  ား ပါရ ှှိ ည  ် ( က) Warranty 

Registration န ပါတ ်နှင  ်   ုံား စ ွဲ ူ၏  စက ်Warranty Register န ပါတ ် ( ခ ) စက၏်  Model ၊ စက ်န ပါတ ် နှင ် အတ ူ 

Customer ၏  Email လှိပ်စ မ  ားက ှိုံ Online မှတ ဆ င  ် မှတပ် ုံတင်နှိုံင်ပပ ား Customer မှလည်ား Email မှတဆ င ် 

Confirmation ပပန်လည်ရ ရ ှှိနှိုံင်ပါ ည်။ 

 

7. Please note that online warranty registration will be applicable, so warranty is registered 

only upon the customer receiving confirmation e-mail that expressly (i) states that the Warranty 

is successfully registered and sets out your Warranty registration number, and (ii) reconfirms the 

Product’s model and serial number and your e-mail address. 

 


