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CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 

HÀNG GIA DỤNG – ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH 
 

Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh (BMD) chịu trách nhiệm bảo hành – sửa chữa các sản 

phẩm của những thương hiệu do BMD độc quyền phân phối như sau: Candy, Whirlpool, Cuchen, 

Pensonic, Yage, SK Magic, Galanz và theo chính sách bảo hành – sửa chữa những thương hiệu khác do 

BMD cung cấp (LG, Sanco,…) 

BMD xin được thông báo về chính sách bảo hành sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 01.01.2021.  

Trong thời gian sử dụng nếu gặp bất kỳ trục trặc về lỗi kỹ thuật phát sinh nằm trong quy định của chính 

sách bảo hành, Khách hàng có thể liên lạc trực tiếp với Trung tâm bảo hành của Hãng để được trợ giúp. 

I. THỜI GIAN BẢO HÀNH 

Loại sản phẩm Sản phẩm Thời gian bảo hành 
Bảo hành  

tại nhà 

 

Sản phẩm Điện lạnh 

Máy giặt 

Hộ gia đình:       24 tháng  

Hộ kinh doanh:   06 tháng 

 

Máy sấy  

Máy rửa chén  

Tủ lạnh  

Sản phẩm Gia dụng 

Bếp đôi hồng ngoại - điện từ 

12 tháng 

 

Bếp ba hồng ngoại - điện tử  

Bếp hồng ngoại đôi  

Bếp điện từ đôi  

Máy hút khói  

Lò nướng âm  

Lò nướng dương ∅ 

Bếp điện từ đơn ∅ 

Bếp hồng ngoại đơn ∅ 

Lò vi sóng ∅ 

Nồi cơm điện ∅ 

Bình đun ∅ 

Máy sinh tố ∅ 

Máy ép trái cây ∅ 

Máy xay thịt ∅ 

Máy vắt cam ∅ 

Bàn ủi ∅ 

Nồi ủ ∅ 
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II. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ - BẢO HÀNH 

- Chính sách đổi trả: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua trên hóa đơn, nếu sản phẩm xảy ra sự cố kỹ 

thuật do lỗi sản xuất dưới điều kiện bình thường và qua kiểm tra xác nhận của kỹ thuật viên Hãng; 

- Chính sách bảo hành - sửa chữa chỉ áp dụng với các sản phẩm của BMD được mua & sử dụng tại 

Việt Nam; 

- Cơ sở xác định thời gian bảo hành:  

  Căn cứ vào ngày mua trên hóa đơn mua hàng, phiếu xuất kho, biên lai thu tiền, …; 

- Đối với tất cả các sản phẩm gia dụng được bảo hành 12 tháng và 24 tháng cho nhóm sản phẩm: máy 

giặt – máy sấy – máy rửa chén – tủ lạnh đối với hộ gia đình; 

- Đối với tất cả các sản phẩm (máy giặt, máy sấy, máy rửa chén) sử dụng cho hoạt động kinh doanh 

như dịch vụ giặt ủi, khách sạn, nhà hàng, công xưởng, spa, phòng khám, …ngoài mục đích phục vụ 

hộ gia đình, sản phẩm được bảo hành 06 tháng kể từ ngày mua. 

III. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH 

- Sản phẩm không còn trong thời gian bảo hành theo qui định; 

- Quy trình lắp đặt, sử dụng và bảo quản sai cách, sai với hướng dẫn sử dụng đính kèm theo từng sản 

phẩm; 

- Sản phẩm, thiết bị gặp sự cố rủi ro do thiên tai thời tiết, hỏa hoạn, môi trường nóng ẩm hay hư hỏng 

do quá trình vận chuyển; 

- Côn trùng xâm nhập làm hỏng sản phẩm (chuột, gián, kiến, mối, thằn lằn …); 

- Nguồn điện cấp cho sản phẩm không được ổn định, nằm ngoài khả năng cho phép: 220V ± 10V, hoặc 

tự ý thay thế/thiết kế dây nguồn không phù hợp; 

- Sản phẩm hỏng do sử dụng nguồn nước yếu, bẩn (máy giặt, máy rửa chén, máy lọc nước…); 

- Sản phẩm bị mất hoặc hỏng các phụ kiện mang tính cơ, động học, hao mòn bằng giấy, nhựa, kim 

loại, cao su, than… (ví dụ: lưỡi dao, túi bụi, than hoạt tính, bộ phận lọc các loại, ly, cối, remote…) 

hoặc các hình thức bên ngoài như móp méo, trầy xước, ố bẩn, ố vàng, gỉ sét…; 

- Phụ kiện đi kèm sẽ không được bảo hành; 

- Khách hàng tự ý sửa chữa, thay đổi cấu trúc sản phẩm; 

- Số seri và các dán nhãn bị tẩy xóa; 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN BẢO HÀNH 

- Tiếp nhận trước 17h sẽ được bảo hành trong 24 giờ đến 36 giờ làm việc (áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6); 

- Tiếp nhận sau 12h thứ 7, hoặc vào ngày Chủ nhật/ Lễ/Tết sẽ được bảo hành vào ngày làm việc tiếp 

theo. 
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V. HỖ TRỢ THÊM KHI CÓ PHÁT SINH 

Phòng Dịch vụ Hậu mãi BMD sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi trong thời gian 08 giờ làm việc bằng 

các hình thức: 

  E-mail cskh@bmd.vn hoặc Hotline 1900 1203 ; 

 Thời gian tiếp nhận thông tin trong giờ làm việc: 

 Từ 08:30 đến 17:30 (Thứ 2 đến Thứ 6)  

 Từ 08:30 đến 12:00 (Thứ 7) 

 Tổng đài tiếp nhận thông tin ngoài giờ làm việc : 

 Từ 08h đến 21h tất cả các ngày trong tuần; 

 Từ 08h đến 18h tất cả các ngày Lễ/Tết; 

Tp. Dịch vụ Hậu mãi Giám Đốc 
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