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เงื�อนไขการรบัประกนัสินค้า 
• บรษิทัฯ จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�เกดิจากความบกพรอ่ง
ทางการผลติเทา่นั �น
• การรบัประกนัจะไมค่รอบคลมุความเสยีหายที�เกดิจากการใชง้าน 
การบาํรงุรกัษาและการตดิตั �งที�ไมถ่กูวธิ ีเชน่ รอยขดีขว่น ถลอก 
รอยตดั การชาํรดุจากการกระแทก อุบตัเิหตุหรอืจากวสัดุ
แปลกปลอมที�มากบันํ�า การใชส้ารเคมทีี�ไมเ่หมาะสม 
การซ่อมแซมผดิวธิแีละจากผูอ้ื�น นอกเหนือจากชา่งบรกิารของ
บรษิทัฯ รวมถงึความเสยีหายที�เกดิขึ�นจากอุบตัเิหตุการขนสง่ 
หรอืเหตุอื�น ๆ นอกเหนือจากตวัสนิคา้
• กรณทีี�สนิคา้ยงัอยูใ่นระยะประกนั แต่เกดิความชาํรดุอนัเกดิจาก
ความบกพรอ่งทางการผลติ บรษิทัฯ จะซ่อมแซมหรอืเหน็สมควร
เปลี�ยนเฉพาะอะไหลห่รอืตวัสนิคา้เทา่นั �น โดยความรบัผดิชอบ
จะไมค่รอบคลุมถงึความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยอื�นนอกเหนือจาก
ตวัสนิคา้
• บรษิทัฯ จะขอพจิารณาการรบัประกนัสนิคา้จากใบรบัประกนั 
ใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืหลกัฐานอื�น ๆ โดยนบัจากวนัที�ซื�อ

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี �ยนแปลงขอ้มลู รวมถงึความรบัผดิชอบ
สนิคา้ที �เสยีหายจากการบรกิาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า
* เงื�อนไขการรบัประกนัสนิคา้และการบรกิารเฉพาะในประเทศไทยเทา่นั �น
 
ทา่นสามารถตดิต่อเพื�อขอรบัการรบัประกนัสนิคา้ โดยตดิต่อผา่น
ตวัแทนที�ทา่นเลอืกซื�อผลติภณัฑ ์หรอืตดิต่อกบัทางบรษิทัโดยตรง

บริษทั วิลเลรอย แอนด ์บอค (ประเทศไทย) จาํกดั
��/�� อาคารชาํนาญเพญ็ชาต ิบซิเนส เซน็เตอร ์ถนนพระราม � 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ �����
โทรศพัท ์ : (��) ���-����
โทรสาร : (��) ���-����
อเีมล ์ : nahm.service@villeroy-boch.com

Warranty conditions 
• Warranty is applicable to manufacturing defects only.
• The warranty is valid on product that is installed and 
maintained according to nahm installation manual. The 
product must not be subjected to any alteration which is 
not contained in the installation manual accompanying the 
product.
• The warranty is limited to the repair or exchange of 
products supplied by nahm. Consequential damage and 
installation or removal costs are not covered by the 
warranty. nahm is not responsible for the consequences 
of negligent installation or usage.
• Customer will be requested to provide proof of purchase
 to obtain warranty service.

Warranty period

         Products                   Residential          Public Area

   
  
  
  

                 

         

Nahm reserves the right to change any information or services 
without prior inform.
* Warranty and service is only valid on products purchase 
within Thailand.
 
To obtain warranty service, please contact your dealers 
or contact Call Center with proof of purchase at ;

Villeroy & Boch (Thailand) Co.,Ltd. 
65/42 Chamnan Phenjati Business Center Bldg., 
Rama 9 Rd., Huaykwang BKK 10310 Thailand
Tel     : (02) 206-3400
Fax    : (02) 643-1570
Email : nahm.service@villeroy-boch.com 
          

2 Years      2 Years
ระยะเวลาการรบัประกนั

        ประเภทสนิคา้           ที�พกัอาศยั       พื�นที�สาธารณะ
 � ปี        � ปี

(Basin & Shower taps )
Taps

Ceramic valve 

Head / Hand Shower

Accessories

2 Years      2 Years

2 Years      2 Years

10 Years        2 Years

อุปกรณ์ประกอบก๊อกนํ�า 

ตวัก๊อกนํ�า

ฝักบวั

เซรามกิวาลว์ 

� ปี        � ปี

� ปี        � ปี

�� ปี                 � ปี

TVW60100100061
รูว์ ก็อกเด่ียวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
RUE Cold Tap
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TVW60100100061
รูว์ ก็อกเด่ียวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
RUE Cold Tap

คู่มือการใช้งาน
Product Manual

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

Standard applicable : Product meets the TIS standard at date of manufacture.



Introduction
All information is based on the latest product information 
available at the time of publication. Company reserves 
the right to make changes in product characteristics, 
or availability at any time without prior inform. Please leave
these instructions for the user. 

Notes

protective gear when installing.

debris before installation.

after installation.

Care and Cleaning

prevent any build-up of limescale.

necessary.

fittings. Spray it onto the soft cleaning cloth instead.

acid, formic acid or acetic acid as these can lead to product 
damage. The same applies to chlorine-based bleach 
cleaning agents.

cream, microfibre cloths).
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Installation

water supply pipes thoroughly to remove debris

turning on-off the water to check leakage.
 in the safe place for cleaning

 purpose.

 

Aerator key


