
Chính sách bảo hành   

Hệ thống Hero Guitar Shop có chính sách bảo hành cho từng dòng sản phẩm của hệ thống cụ thể 

như sau:   

● Sản phẩm đàn Guitar:   

Dòng đàn Basic: 6 tháng   

Dòng đàn cơ bản: 12 tháng   

Dòng Standard trở lên: 24 tháng  

● Sản phẩm đàn Ukulele   

Dòng Ukulele Soprano màu: 6 tháng   

Dòng Ukulele gỗ: 12 tháng   

● Sản phẩm trống Cajon   

Dòng trống Cajon thường: 6 tháng   

Dòng trống Cajon tốt: 12 tháng  

*Những trường hợp không được bảo hành:   

Những sản phẩm không được mua hoặc không thể chứng minh mua tại HERO GUITAR shop.  

Sản phẩm hết thời hạn bảo hành.  

Phiếu bảo hành bị rách hoặc bị sửa đổi, không điền thông tin hoặc thông tin trên phiếu không trùng 

khớp với sản phẩm.  

Sản phẩm bị hư hỏng do tác động cơ học, hóa học hoặc lỗi của 1 bên thứ 3  

Sản phẩm có dấu hiệu bị tác động, chỉnh sửa mà không phải do đội ngũ của Hero Guitar thực hiện.  

*Trường hợp sửa chữa tính phí:   

Trường hợp sản phẩm Quý khách mua HERO GUITAR nhưng nằm trong Những trường hợp 

không được bảo hành nêu ở trên thì chúng tôi sẽ nhận sửa chữa có tính phí (nếu Quý khách yêu 

cầu).  

Đàn mua tại Hero shop sẽ được ưu đãi về giá cả thay thế, sữa chữa khi hết thời gian bảo hành. 

Chính sách bảo dưỡng:  

Hệ thống đàn Hero Guitar Shop có lịch trình bảo dưỡng đàn miễn phí đối với dòng Standard trở 

lên trong vòng 1 năm như sau:   

  



    

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền . 

  

Sản phẩm bị LỖI  

(do nhà sản xuất) 

Thời gian trả sản phẩm Phí trả/đổi hàng 

 7 ngày đầu tiên  1 đổi 1 miễn phí 

 Từ ngày 8   Sẽ được kỹ thuật của shop 

xem xét kiểm tra và định giá.   

Sản phẩm BỊ LỖI DO 

NGƯỜI SỬ DỤNG 
Sản phẩm bị rơi, va chạm, ma xát với vật cứng làm trầy xước, 

cấn móp, sản phẩm bị thấm nước,...theo quy định từ chối bảo 

hành từ nhà sản xuất sẽ không được đổi trả   

  

           Điều kiện đổi trả và hoàn tiền  

Còn đầy đủ hộp hoặc bao da sản phẩm  

Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm.  

Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có).  

*Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào 

khác.  

  


