
THÔNG BÁO TĂNG THỜI GIAN BẢO HÀNH 

 ĐỐI VỚI THIẾT BỊ GIA DỤNG LỚN 
        Để khách hàng thêm an tâm và hưởng quyền lợi hậu mãi tốt nhất khi lựa chọn sản phẩm 
của Häfele, kể từ ngày 1.3.2021, Häfele sẽ tăng thời gian bảo hành từ 2 năm lên 3 năm đối với 
các thiết bị gia dụng lớn mang thương hiệu Häfele. Bao gồm: 

- Bếp điện âm (bếp từ, bếp điện, bếp kết hợp) 
- Máy hút mùi (tất cả các dòng) 
- Lò nướng âm tủ và lò vi sóng âm tủ 
- Máy rửa chén (tất cả các dòng) 

       Trong đó, chính sách mới sẽ áp dụng cho tất cả sản phẩm xuất kho Häfele từ ngày 
1.12.2020. Thời gian bảo hành 3 năm sẽ được tính từ ngày kích hoạt bảo hành hoặc từ ngày 
mua hàng tại đại lý hoặc showroom chính thức của Häfele. 

       Đặc biệt, thời gian bảo hành cũng được cập nhật đối với các sản phẩm đã được kích hoạt 
từ ngày 1.12.2020 trở về sau (không kể thời gian xuất kho). 

        Đối với sản phẩm xuất kho Häfele trước ngày 1.12.2020, Häfele vẫn giữ thời gian bảo hành 
2 năm, tính từ ngày kích hoạt bảo hành hoặc từ ngày mua hàng tại đại lý hoặc showroom chính 
thức của Häfele. 

      Để kích hoạt bảo hành sản phẩm, khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 5 cách thức sau: 
Thông qua tin nhắn SMS;  đăng ký trực tiếp trên website CSKH hoặc qua hotline 1800 1797 của 
Häfele Việt Nam; dùng ứng dụng Hafele eService; Zalo Chat 

Xem thêm về điều kiện bảo hành cho các sản phẩm tại đây. 

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ, vui lòng liên hệ hotline (miễn cước) 1800 1797. 
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Dùng ứng dụng 

 

Hafele 
eSevice 

APP 
 

(Tương thích 
hệ điều hành 

Android & IOS) 
 

B1: Tải ứng dụng Hafele eService tại kho ứng dụng  
http://bit.ly/2OlmJJY 

 

HOẶC http://apple.co/2N711ci 

 
 
B2: Mở ứng dụng  vào mục Kích Hoạt Bảo hành 
B3: Quét mã vạch. 
B4: Sau khi mã vạch ghi nhận số máy, khách hàng nhập thông tin 
đầy đủ và chọn kích hoạt 

 

 
Tổng đài Chăm 

Sóc Khách 
Hàng 

18001797 

Khách hàng gọi tổng đài 18001797 (Miễn cước, T2 – CN 8:00 – 
20:00) và cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu để được hỗ trợ 
kích hoạt bảo hành. 
 
HOẶC khách hàng gửi email đến support@hafele.com.vn với đầy đủ 
thông tin bên dưới để được hỗ trợ: 

- Số serial kèm hình ảnh tem serial 
- Tên – Số Điện Thoại 
- Ngày mua hàng kèm hình ảnh hóa đơn mua hàng 

 

 

Tổng đài SMS 
 

8083 

Khách hàng dùng điện thoại, nhắn tin SMS đến tổng đài 8083.  
Cú pháp 
 
- Kích hoạt: Soạn cú pháp 
  HVNDK_Số seri máy và gửi 8083 
 
- Kiểm tra: Soạn cú pháp 
  HVNKT_Số Seri máy và gửi   8083 
 
(“_” là dấu khoảng trắng. Cước tin nhắn theo nhà mạng) 
 

 

Website 

CSKH 
HAFELE 

VN 

B1: Dùng thiết bị có kết nối internet và truy cập vào website: 

https://cskh.hafelevietnam.com.vn/  

B2: Chọn mục KÍCH HOẠT BẢO HÀNH   Kích hoạt bảo hành 

B3: Điền đầy đủ thông tin  

B4: Bấm Đăng ký 

   

 

HAFELE 
VN ZALO 

PAGE 

 

B1: Khách hàng dùng ứng dụng Zalo Chat  

B2: Scan QR Code của HAFELE VIETNAM ZALO PAGE 

B3: Chọn DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG  

B4: Chọn KÍCH HOẠT BẢO HÀNH hoặc Hỗ Trợ Kích Hoạt Bảo Hành 

B5: Cung cấp đầy đủ thông tin  

 


