
Extended Warranty Registration Form

Extended Local Service Warranty Conditions

The products will be repaired without any charge for Sony Thai imported VAIO during 
the period of warranty under the same warranty condition as the original warranty. 

1. This Sony warranty applies to this product excluding supplied accessories such as 
batteries provided that this product:

has been purchased in Thailand from a Sony authorized dealer
has been installed, operated and maintained in accordance with the instructions 
contained in the operation manual supplied with the product.
is taken for service to an authorized Sony Service Center in Thailand.

2. This Sony warranty does not apply to this product in case this product:
has been damaged by wear and tear, misuse, abuse accidents, natural disasters, 
fires, lightening pollution, insects or animals.
has been broken, scratched, on both products and either warranty sticker voids
has been tampered or repaired by anyone other than by Sony Authorized Service 
Center

3. Sony and its Authorized Service Center will charge labor and parts, if against the 
above conditions, for work done where the product is found to be in good working 
order.

4. This warranty valid only for local service support.
5. The service warranty does not including home service and delivery service.
6. The maximum of warranty period, including original warranty, is limited to 3 years.

    This warranty does not cover transportation charge, if the unit is sent to Sony Service  
    Center. The owner is responsible for the cost of transportation and the risk of 
    damage or loss in transit.

เง่ือนไขการขยายการรับประกันบริการ

บริการการรับประกันสินคานี้ครอบคลุมเฉพาะตัวสินคาที่นําเขาโดย บริษัท โซน่ี ไทย จํากัด
โดยจะไดรับการดูแลรักษาหรือซอมโดยไมมีคาใชจายใดๆ

1. การรับประกันนี้จะไมครอบคลุมถึงอุปกรณมาตราฐานเชนแบตเตอรร่ี โดยจะตองเปนเคร่ืองท่ี:
ซ้ือจากตัวแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงต้ังในประเทศไทย
ไดรับการติดตั้ง ใชงานและดูแลรักษาตามคําแนะนําที่ระบุไวในคูมือการใชงานท่ีใหมาพรอมกับ
สินคา
เขารับบริการจากศูนยบริการท่ีไดรับการแตงต้ังในประเทศไทย

2. การรับประกันจะไมครอบคลุมในกรณีที่สินคา
สึกหรอจากการใชงานตามปรกติ เสียหายจากการใชงานโดยไมถูกวิธี อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
ไฟไหม ฟาผา มลพิษ แมลง หรือสัตวอื่นๆ
ไดมีรอยบุบ แตก ขีดขวนรุนแรง หรือ มีการฉีกขาดของสติ๊กเกอรรับประกันการบริการ
ไดรับการดัดแปลง ซอมแซม โดยบุคคลภายนอกที่ไมใชศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจากโซน่ี

3. บริษัท โซน่ี ไทย จํากัดและศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้ง สงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาบริการ
และคาอะไหลในการซอมเพ่ือใหสินคากลับมาใชงานไดตามปรกติ ในกรณีที่สินคาถูกใชงานผิด
ไปจากเงื่อนไขการรับประกันตามที่ระบุไวขางตน

4. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะบริการภายประเทศเทาน้ัน
5. การรับประกันสินคาไมครอบคลุมถึงคาใชจายในการขนสงเพ่ือเขารับบริการ ณ.ศูนยบริการโซน่ี
6. ระยะเวลาการรับประกันรวมถึงการรับประกันเดิมมีระยะสูงสุดไมเกิน 3 ป

เจาของสินคาตกลงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการขนสง รวมถึงความเสี่ยงภัยใดๆที่อาจเกิดข้ึน
ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายหรือสูญหายระหวางขนสง

Model: Serial no.:

ขอมูลสําหรับการติดตอ / Contact Information
(ทานตองกรอกขอมูลอีเมลหรือเบอรโทรศัพทมือถือเปนอยางนอยเพื่อท่ีบริษัทสามารถติดตอทานกลับ
ไดใน กรณีที่อาจ มีปญหาเกิดข้ึน / You must fill in at least mobile phone number or e-mail)

ขอมูลสมาชิก My Sony / My Sony member information
คุณเปนสมาชิก My Sony หรือไม / Are you My Sony member ? 

วันที่ซ้ือสินคา (วัน/เดือน/ป)
Date of Purchase

ขอมูลสวนตัว / Personal information
ชื่อ* ( นาย / นาง / นางสาว)  นามสกุล* 

Your Citizen ID* D.O.B*

Name (Mr. / Mrs. / Miss) Surname

**ไดรับทราบและตกลงตามเงื่อนไขการรับประกัน**
Agreed to the conditions of extended warranty ……………………………………….. Customer's Signature

ลงชื่อ

เลขที่ใบเสร็จช่ือรานคา
Shop name Receipt no.

บริษัท โซน่ี ไทย จํากัด ศูนยบริการขอมูล 2126 ถนน เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2715-6111, www.sony.co.th

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสํานักงานใหญ บัญชีออมทรัพย    101-0-77044-2

ธนาคารไทยพาณิชย สาขา ถ.เพชรบุรีตัดใหม บัญชีออมทรัพย   043-2-24140-0

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถ.เพชรบุรีตัดใหม บัญชีออมทรัพย   028-2-40694-2

VGN -
VGC -

2. รุนที่เปนประกันแบบ 2 ปอยูแลว สามารถซื้อประกัน เพิ่มไดเพียง 1 ป โดยไมได

หมายเลขบัตรประชาชนของทาน* วันเกิด (วัน/เดือน/ป)*
Noไมใชใช,  Yes

วิธีการชําระเงิน (PAY-IN)

ขั้นตอนการซื้อ Extended Warranty

+1 yr package (2,490.00 Baht)

+1 yr package (MySony) (1,990.00 Baht)

+2 yrs package (3,990.00 Baht)

+2 yrs package (MySony) (3,490.00 Baht)

ทานสามารถโอนเงินเขาบัญชี บจก.โซน่ี ไทย ตามหมายเลขบัญชีธนาคาร

Bangkok Bank PCL. (BBL)

Siam Commercial Bank PCL. (SCB)

Kasikorn Bank PCL. (Kasikorn)

Purchasing process
1. กรอกขอมูล รุนของเครื่องพรอมหมายเลขประจําเครื่อง

Fill the Model & Serial number of VAIO
2. กรอกขอมูล สวนตัวพรอมเบอรโทรศัพทติดตอ

Fill Personal information & Contact Information

4. แฟกสเอกสารดังตอไปน้ี ไปยัง บจก.โซนี่ ไทย
Send the following document to SONY THAI CO.,LTD via FAX

PAY-IN to SONY THAI  ฺBank Account

Extended Warranty Package

3. โอนเงินเขาบัญชี บจก.โซนี่ ไทย ตาม Package ที่ซื้อ
PAY-IN to SONY THAI Account

ใบเสร็จการซื้อเครื่อง (Receipt of purchase VAIO)
เอกสารการชําระ/โอนเงิน   (Pay-in Receipt )
แบบฟอรม ( Extended Warranty Registration Form)

 D      D      M      M       Y      Y      Y       Y

D

อําเภอ/เขต
City

จังหวัด
Province

ที่อยู
Address

เบอรโทรศัพท: บาน ............................................. 
Telephone

Moblie phone
มือถือ*  .................................................................

รหัสไปรษณีย
Zip Code ……………………………………..….

........................................................................... ................................................  

D M M Y YYY

หมายเลขประจําเครื่องรุน

FAX:- 0-2715-6022

พรอมลายเซ็น Signature is a must

ขอกําหนดในการซื้อ/Condition of purchase:
1. ขอสงวนสิทธในการขยายประกันสําหรับรุนที่นําเขาโดย บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด เทาน้ัน

รับสวนลด 500 บาท จากการลงทะเบียน MySony เน่ืองจากไมไดรับสิทธขยายประกัน 3 เดือน
3. กําหนดใหทําการซื้อบริการขยายประกัน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อท่ีระบุในใบเสร็จเทาน้ัน

2. with 2 years warranty can only purchase 1 year extended

1. Applicable for Sony Thai imported VAIO only.

warranty without 500 Baht discount from MySony register.

3. Can be purchased within 30 days only.


