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DANH MỤC CÁC TIÊU CHÍ CHÍNH
ĐƯỢC KHANG MINH CONSLAB THẠCH ANH (KMQ) BẢO HÀNH - BẢNG 1 

STT

1

2

3

4

5

Chỉ tiêu chất lượng

Độ ổn �ịnh màu 
sắc

Chống cháy lan

Khả năng chịu 
nhiệt bề mặt

Chống bám bẩn

Chống trầy xước 
bề mặt

Thời gian 
bảo hành

20 năm

1 năm

5 năm

1 năm

Vô hạn

10 năm

10 năm

2 năm

2 năm

2 năm

2 năm

2 năm

Vô hạn

Phạm vi ứng dụng

Ốp lát bên trong, khu 
vực khô.

Ốp lát bên trong, khu 
vực ẩm ướt.

Ốp ngoài nhà.

Lát sảnh ngoài nhà.

Mọi ứng dụng.

Mặt bàn ăn, lavabo...

Ốp bên trong.

Lát sàn, cầu thang bên 
trong.

Ốp bên ngoài.

Mặt bàn ăn, lavabo.

Lát sàn, cầu thang bên 
trong.

Bề mặt bàn ăn, Lavabo.

Ốp trong ngoài.

Điều khoản loại trừ

Chỉ áp dụng bảo hành với các hạng 
mục ốp lát bên trong nhà như sảnh, 
phòng khách, phòng ngủ, v.v. Không 
áp dụng cho ứng dụng trong �iều kiện 
ẩm ướt như toilet, phòng xông hơi, nhà 
tắm, v.v.
Mọi trường hợp trừ việc sử dụng các 
biện pháp vệ sinh, làm sạch không 
�úng cách (Theo Điều kiện bảo hành).

Áp dụng cho ứng dụng ốp tường phía 
ngoài công trình.

Áp dụng cho lát sảnh, hiên ngoài nhà.

Vô �iều kiện.

Áp dụng cho mọi trường hợp sử dụng 
nhiệt trong khoảng từ 0°C - 100°C. Lưu 
ý không áp dụng với những trường 
hợp cố tình phá hoại như �ốt, nung 
nóng, v.v.

Không dùng chất tẩy rửa mạnh (Theo 
Điều kiện bảo hành).

Theo Điều kiện bảo hành.

Theo Điều kiện bảo hành.

Theo Điều kiện bảo hành.

Tuân thủ quy trình thi công & bảo 
dưỡng do KMQ yêu cầu.

Tuân thủ quy trình thi công & bảo 
dưỡng do KMQ yêu cầu.

Vô �iều kiện.



ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
Những nội dung sau �ây �ược coi là thỏa thuận về �iều kiện bảo hành giữa khách hàng và CÔNG TY 
TNHH KHANG MINH CONSLAB THẠCH ANH (Sau 
ây gọi tắt là KMQ).

Khách hàng cam kết �ã �ọc, hiểu và �ồng ý với toàn bộ các �iều kiện bảo hành của sản phẩm �á 
nhân tạo CONSLAB THẠCH ANH (Sau �ây gọi tắt là CONSLAB THẠCH ANH). KMQ cam kết bảo hành 
cho tất cả các sản phẩm �á CONSLAB THẠCH ANH bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, từ 06 tháng 
�ến 20 năm tùy hạng mục ứng dụng �ược mô tả phía dưới �ây.

1. Chính sách bảo hành này chỉ áp dụng �ối với sản phẩm �á CONSLAB THẠCH ANH �ược sản xuất 
bởi KMQ và �ược phân phối qua các �ại lý chính thức của KMQ. Đối với dự án, công trình sau khi hoàn 
thiện khách hàng cần cung cấp thông tin �ầy �ủ & �ăng ký dịch vụ bảo hành theo hướng dẫn từ �ại 
lý hoặc nhà thầu thi công.

2. KMQ chỉ bảo hành cho các sản phẩm �ược lắp �ặt cố �ịnh tại công trình và không �ược dịch chuyển 
khỏi vị trí lắp �ặt ban �ầu.

3. KMQ chỉ bảo hành cho các sản phẩm �ã �ược khách hàng thanh toán �ầy �ủ.

4. Đối với sản phẩm dạng tấm hay sản phẩm hoàn thiện �ược cung cấp cho khách hàng, KMQ bảo 
hành mọi sản phẩm �ược chứng minh lỗi do chất lượng sản phẩm không �ảm bảo các tiêu chí �ược 
nêu trong Bảng 1.

5. KMQ chỉ bảo hành cho các sản phẩm �ược duy trì �úng cách theo Hướng dẫn sử dụng. Tất cả các 
yêu cầu bảo hành do lỗi sử dụng và/ hoặc xử lý sai cách sẽ không có hiệu lực với chính sách bảo hành 
này.

6. KMQ không bảo hành các lỗi gây ra do các �iều kiện sử dụng bất thường như các vết nứt vỡ từ quá 
trình shock nhiệt >100°C do việc �ặt trực tiếp các vật nóng lên bề mặt sản phẩm, các hư hại nhiệt do 
tia cực tím, các việc lạm dụng quá mức về vật lý hoặc hóa học, axit ăn mòn, các thiệt hại từ việc bảo 
dưỡng, bảo trì không �úng cách, các hư hỏng như các vết xước, mẻ, nứt hoặc gãy do sự lạm dụng của 
khách hàng.

7. KMQ không bảo hành các lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển, chế tác, lắp �ặt không �úng 
cách, không bảo hành cho �ộ bền cũng như hình dáng của các mối ghép nối. Để giải quyết các vấn 
�ề này, xin vui lòng liên hệ với �ơn vị chế tác/lắp �ặt.

8. KMQ không bảo hành các vết có thể xử lý �ược như dấu vân tay, vết �áy cốc, vết ố bẩn hoặc bất kỳ 
vết nào khác xảy ra trong quá trình sử dụng hàng ngày của quý khách. Ngoài ra, các vết bẩn mang 
tính Axit hoặc Kiềm mạnh ảnh hưởng tiêu cực tới bề mặt các sản phẩm từ CONSLAB THẠCH ANH như: 
rượu vang, các chất tẩy rửa mạnh �ược khuyến cáo không nên sử dụng. Các vết này rất khó �ể làm 
sạch nếu không �ược xử lý ngay trong vòng 06 giờ. Vui lòng xem kĩ bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm 
�ể bảo trì tốt nhất cho sản phẩm.

9. Đối với phần cốt, KMQ không bảo hành cho các sản phẩm �ã bị khắc, mài, giảm �ộ dày và thay �ổi 
bề mặt sản phẩm vì bất cứ mục �ích sử dụng nào. KMQ không khuyến khích những phương thức chế 
tác này vì nó có thể làm thay �ổi cơ lý tính của sản phẩm.KMQ chỉ bảo hành phần cốt nếu khách hàng 
tuân thủ �úng quy cách, kích thước lát sàn, ốp tường và quy trình kỹ thuật thi công do KMQ cung cấp.
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10. Đối với lớp mặt, KMQ không chịu trách nhiệm bảo hành �ối với trường hợp khách hàng thực hiện 
tiến hành mài sàn �ể tạo �ộ phẳng, liền khối nhưng không tuân thủ �úng quy �ịnh, yêu cầu kỹ thuật và 
hướng dẫn thi công của KMQ. KMQ không chịu trách nhiệm bảo hành cho các sản phẩm �ược thay 
�ổi và sửa chữa bởi các �ơn vị khác ngoài KMQ hoặc các �ại lý �ược chỉ �ịnh bởi KMQ. Ngoài ra KMQ 
không chịu trách nhiệm bảo hành cho bất kỳ sản phẩm hay vật dụng nào �ược lắp �ặt hay dính chặt 
bằng bất kỳ cách nào lên bề mặt của sản phẩm.

11. KMQ và các �ại lý của KMQ có thể cung cấp cho quý khách sản phẩm mẫu với mục �ích tham khảo. 
Tuy nhiên, màu sắc và thiết kế của sản phẩm thực tế có thể không �ồng nhất tuyệt �ối với sản phẩm 
mẫu �ã cung cấp, do �ó KMQ không áp dụng chính sách bảo hành cho sự khác biệt này. Ngoài ra, 
việc khách hàng thay �ổi ý �ịnh sau khi �ã lắp �ặt xong do không hài lòng về màu sắc, viền góc, kiểu 
cách hay do sở thích cá nhân cũng không thuộc chính sách bảo hành của KMQ. Do vậy, nếu quý khách 
có bất kỳ câu hỏi nào về mẫu mã và/hoặc thiết kế sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với KMQ hoặc 
�ại lý chính thức của KMQ �ể �ược giải �áp.

12. Chính sách bảo hành này không bao gồm việc yêu cầu sửa chữa các sản phẩm do có sự bổ sung 
hoặc sửa �ổi hệ thống �iện, �ường ống nước, tường, nền nhà....

13. KMQ không chịu trách nhiệm �ối với các lỗi gây ra một phần hay toàn bộ bởi các yếu tố bất khả 
kháng như thiên tai, �ộng �ất.; các lỗi do vị trí �ặt, thiết kế kiến trúc và kỹ thuật, cấu trúc di chuyển, các 
hành vi phá hoại hoặc tai nạn.

14. Sản phẩm �á CONSLAB THẠCH ANH có thành phần chủ yếu là �á thạch anh tự nhiên, �ược kết 
dính bởi chất liên kết vô cơ và tạo màu nhờ các bột màu vô cơ. Do vậy, một số vấn �ề liên quan �ến 
thuộc tính nguyên vật liệu như xuất hiện những chấm nhỏ trên bề mặt, phân bố hạt, biến �ổi màu sắc,... 
mà không ảnh �ến cấu trúc cũng như cơ lý tính sản phẩm sẽ không �ược coi là lỗi của nhà sản xuất và 
do vậy không nằm trong �iều khoản �ược bảo hành.



ĐIỀU KHOẢN
KHI THỰC HIỆN BẢO HÀNH
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1. Khi xảy ra sự cố mà khách hàng cho là do lỗi của nhà sản xuất, khách hàng cần thông báo yêu cầu 
bảo hành cho �ại lý gần nhất trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát hiện. Quá thời hạn này, 
KMQ không chịu trách nhiệm bảo hành.

2. Đối với các �ại lý, nhà thầu khi xảy ra sự cố tại công trình cần nhanh chóng thông báo bằng văn bản 
kèm các hình ảnh, video của sự cố gửi về Hotline của KMQ trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hiện. 
Hai bên sẽ cùng kiểm tra và �ánh giá nhằm �ưa ra phương án bảo hành nhanh và hiệu quả nhất cho 
khách hàng, dự án.

3. Trong quá trình thực hiện bảo hành, quý khách vui lòng tạo �iều kiện cho các �ơn vị chế tác, các �ại 
lý của KMQ kiểm tra tất cả vật liệu có thể hoặc �ang thuộc sản phẩm �ược yêu cầu bảo hành. Nếu 
không �ược cho phép, chúng tôi sẽ không tiến hành bảo hành cho sản phẩm.

4. Nếu xác �ịnh hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, KMQ hoặc các �ại lý của KMQ có quyền �ưa ra các 
quyết �ịnh liên quan �ến việc bảo hành, bao gồm việc sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm mới.

5. Chúng tôi chỉ bán sản phẩm ra thị trường dưới dạng �á tấm. Do vậy, trong trường hợp KMQ �ồng 
ý thay thế sản phẩm cho quý khách, KMQ sẽ chỉ chịu trách nhiệm cung cấp miễn phí �á tấm với số 
lượng tương �ương với số tấm �á bị lỗi. KMQ không chi trả chi phí vận chuyển, bóc dỡ, chế tác, lắp 
�ặt cũng như các chi phí liên quan �ến bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, �iển hình hoặc 
mang tính hậu quả nào bao gồm và không giới hạn, các thiệt hại về lợi nhuận, gián �oạn kinh doanh 
hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh do việc không thể sử dụng sản phẩm �á CONSLAB THẠCH 
ANH.

6. Màu sắc và thiết kế của từng sản phẩm có thể không �ồng nhất và sẽ có sự khác biệt giữa sản phẩm 
�ược thay thế so với sản phẩm ban �ầu. KMQ có quyền lựa chọn sản phẩm thay thế với màu sắc và 
kiểu dáng gần nhất với sản phẩm ban �ầu dựa trên nguồn hàng sẵn có của công ty. Trong trường hợp 
sản phẩm cần �ược thay thế �ã hết hàng hoặc �ã ngừng sản xuất, KMQ sẽ cung cấp sản phẩm thay 
thế phù hợp gần nhất với chất lượng và giá thành của sản phẩm ban �ầu.



HIỆU LỰC ÁP DỤNG
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Đây là bản chính sách bảo hành sản phẩm �á CONSLAB THẠCH ANH chính thức cho công trình nhà 
riêng, dự án, sản phẩm hoàn thiện và có thể thay thế bất kỳ chính sách bảo hành nào khác. Ngoài 
KMQ, không có bất cứ tổ chức, cá nhân, nhà phân phối hoặc �ại lý chế tác nào có quyền �ưa ra bất 
kỳ lời hứa hay cam kết về chính sách và �iều kiện bảo hành �ối với CONSLAB THẠCH ANH.

KMQ có quyền sửa �ổi, bổ sung nội dung của Chính sách bảo hành mà không cần thông báo tới 
khách hàng. Những quy �ịnh sửa �ổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực ngay khi �ược �ăng tải trên website 
của CÔNG TY TNHH KHANG MINH CONSLAB THẠCH ANH: www.khangminhstone.com và �ược áp 
dụng với tất cả các sản phẩm �ược KMQ bán ra từ sau thời �iểm �ó. Đối với những sản phẩm �ã �ược 
bán ra trước �ó, khách hàng có quyền lựa chọn hoặc tiếp tục áp dụng theo chính sách bảo hành cũ 
hoặc �ăng ký bảo hành theo chính sách bảo hành �iều chỉnh.

LUẬT ÁP DỤNG
Các �iều khoản của chính sách này chịu sự �iều chỉnh của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. KMQ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự khác biệt nào giữa pháp luật về bảo vệ 
người tiêu dùng của Việt Nam so với luật ở các quốc gia/ vùng lãnh thổ của khách hàng. Trong trường 
hợp có bất kỳ �iều khoản nào trong chính sách này bị tuyên bố là vô hiệu tại quốc gia/ vùng lãnh thổ 
của khách hàng, thì các �iều khoản khác trong chính sách này vẫn giữ nguyên hiệu lực và �ược áp 
dụng. Mọi tranh chấp liên quan �ến chính sách bảo hành này �ược giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền tại Việt Nam.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo hành, vui lòng liên hệ với các �ại lý nơi mà 
quý khách mua sản phẩm hoặc liên hệ trực tiếp với KMQ theo thông tin dưới �ây:

CÔNG TY TNHH KHANG MINH CONSLAB THẠCH ANH
Nhà máy sản xuất: Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Website: www.khangminhstone.com
Hotline: 0913 522 225
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CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
SẢN PHẨM ĐÁ TẤM CONSLAB THẠCH ANH
& CÁC SẢN PHẨM HOÀN THIỆN

Nhà máy sản xuất: Thị trấn Kiện Thê, Thanh Liêm, Hà Nam.
VP Hà Nội: SH 19, KDT Nam Trung Yên, Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội.

VP Đà Nẵng: Tầng 5 - Tòa nhà Sunrise Building - Số 25 đường 2/9, Đà Nẵng.
VP TP.HCM: Số 1011 QL1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM.
Hotline: 0913 522 225
Website: www.khangminhstone.com

CÔNG TY TNHH KHANG MINH CONSLAB THẠCH ANH


