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Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành
Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử. 

II. Điều kiện được bảo hành
1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Úc.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng 
ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý: 

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại 

lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky. Sau đó đăng ký 

bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: KG <dấu cách> DL <dấu 
cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày 

sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày 

sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan 

thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline 1900555566 hoặc truy cập                                 

website https://baohanhdientu.kangaroo.vn

KitchenCare

THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES

THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo
Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. 
Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.
Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát 
sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng 
sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng 
dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,
Thank you very much for using Kangaroo products.
Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that 
you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. 
Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the 
products.

VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS

ĐIỆN LẠNH
FREEZER
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