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I. QUY ĐỊNH CHUNG

Áp dụng đối với sản phẩm đá Conslab Thạch Anh ứng dụng vào hạng mục ốp lát nội thất, cầu thang, bàn trà, 
bàn bếp, bàn đảo, bàn ăn, lavabo…được sản xuất bởi Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh và được 
phân phối bởi các đại lý chính thức của Công ty và được dán tem bảo hành điện tử. 

1. Thông tin liên hệ.
Mọi liên quan đến công tác bảo hành quý khách hàng liên hệ:
 - Số tổng đài : 19000269 (Nhánh số 2)
 - Email: dvkh@khangminhgroup.com

2. Kích hoạt bảo hành.
 - Sau khi công trình hoàn thiện, khách hàng cần cung cấp thông tin đầy đủ & đăng ký dịch vụ bảo hành điện 
tử theo hướng dẫn từ đại lý, nhà thầu thi công hoặc người của Công ty để Trung tâm dịch vụ khách hành tiến 
hành kích hoạt bảo hành cho quý khách hàng:
 - Khách hàng kiểm tra thông tin bảo hành qua tin nhắn SMS bằng cách: Soạn cú pháp KMQ (mã số thẻ bảo 
hành) Gửi đến tổng đài 8085 

 1900 0269 Serial: PT2YN6RE99

TEM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ CONSLAB THẠCH ANH
Cào nhẹ lớp bạc, Soạn tin: KMQ (mã số) Gửi 8085

để kích hoạt, kiểm tra sản phẩm

Nơi cào

CONSLAB THẠCH ANH

 1900 0269 Serial: PT2YN6RE99

TEM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ CONSLAB THẠCH ANH
Cào nhẹ lớp bạc, Soạn tin: KMQ (mã số) Gửi 8085

để kích hoạt, kiểm tra sản phẩm

Nơi cào

66889999

TRƯỚC CÀO SAU CÀO
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ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

1. Điều kiện được bảo hành sản phẩm:
     • Sản phẩm được bảo hành phải còn trong thời gian bảo hành được tính kể từ ngày thi công lắp đặt xong 
và được kích hoạt chế độ bảo hành điện tử.
     • Sản phẩm được lắp đặt cố định tại công trình, không dịch chuyển khỏi vị trí lắp đặt ban đầu.
     • Sản phẩm được khách hàng thanh toán đầy đủ.
     • Sản phẩm được sử dụng đúng cách, theo đúng hướng dẫn.
     • Các lỗi được bảo hành cụ thể: Bề mặt tấm bị biến màu tự nhiên, thấm ố, nứt, trầy xước,cong vênh sau 
khi xác định được các lỗi trên do lỗi từ nhà sản xuất.
     • Sản phẩm đủ điều kiện bảo hành phải thoả mãn các điều kiện không nằm trong những điều khoản liệt kê 
ở hạng mục “Điều kiện không được bảo hành sản phẩm”.

2. Điều kiện không được bảo hành sản phẩm:
     • Sản phẩm hết thời gian bảo hành quy định của Công ty
     • Các lỗi gây ra do các điều kiện sử dụng bất thường như các thiệt hại từ việc bảo dưỡng, bảo trì không 
đúng cách, các hư hỏng như các vết xước, mẻ, nứt hoặc gãy do lỗi của khách hàng.
     • Các lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển, chế tác, lắp đặt thi công không đúng cách, không bảo hành 
cho độ bền cũng như hình dáng của các mối ghép nối tác động do thợ thi công.
     • Các vết bị bám bẩn do lỗi từ việc sử dụng của các loại hóa chất có tính Axit mạch để tẩy rửa làm hỏng bề 
mặt sản phẩm.
     • Nứt vỡ từ quá trình bề mặt tấm bị sốc nhiệt >100 độ C do đặt trực tiếp các vật dụng nóng lên trên bề mặt 
sản phẩm.
     • Sản phẩm đã bị khắc, mài, giảm độ dày và bị thay đổi bề mặt vì bất cứ mục đích sử dụng nào.
     • Sản phẩm được thay đổi và sửa chữa bởi các đơn vị khác hoặc các đại lý chưa được chỉ định bởi Công ty.
     • Khách hàng mài, đánh bóng sàn tạo độ phẳng nhưng không tuân thủ đúng quy trình yêu cầu kỹ thuật và 
hướng dẫn thi công của Công ty.
     • Các lỗi gây ra một phần hay toàn bộ bởi các yếu tố bất khả kháng như thiên tai, động đất, cháy nổ, các 
lỗi do vị trí lắp đặt, thiết kế kiến trúc - kỹ thuật, cấu trúc di chuyển, các hành vi phá hoại hoặc tai nạn khác.
     • Đối với các hạng mục thi công ốp, lát ngoài trời không bảo hành các lỗi phát sinh như Nứt, bám bẩn, trầy 
sước, biến màu

II. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
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HỖ TRỢ BẢO HÀNH

1. Trong quá trình sử dụng, nếu sản phẩm bị lỗi kỹ thuật được xác định từ nhà sản xuất, khách hàng cần 
thông báo cho Đại lý, nhà thầu thi công hoặc gọi điện theo đến số tổng đài 19000269 (nhánh số 2) cho Công 
ty để thông báo tình trạng.

2.  Khi xảy ra sự cố, Đại lý hoặc nhà thầu thi công cần kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân, nhanh chóng thông 
báo bằng văn bản kèm theo hình ảnh về Công ty để đánh giá trong vòng 05 ngày, hai bên sẽ cùng kiểm tra 
đánh giá sự cố lỗi nhằm đưa ra phương án bảo hành nhanh và hiệu quả nhất cho khách hàng.

3. Với những sản phẩm đã hết thời gian bảo hành: Công ty sẵn sàng hỗ trợ khách hàng với mức chi phí thấp 
để đảm bảo chất lượng sản phẩm tiếp tục sử dụng.

III. HỖ TRỢ BẢO HÀNH

•Bảo hành 36 tháng (3 năm) kể từ ngày hoàn thiện lắp đặt sản phẩm và kích hoạt tem bảo hành điện tử với 
hạng mục Cầu thang trong nhà (bao gồm cả Mặt bậc, cổ bậc, len tường cầu thang).

•Bảo hành 24 tháng (2 năm) kể từ ngày hoàn thiện lắp đặt sản phẩm và kích hoạt tem bảo hành điện tử với 
tất cả các hạng mục ứng dụng nội thất (ngoài hạng mục Cầu thang) như: Lát sàn, Bàn bếp, Bàn ăn, Bàn trà, 
Lavabo, Ốp tường, các ứng dụng nội thất.

•Công ty Khang Minh sẽ giải quyết thông tin bảo hành sản phẩm của khách hàng trong vòng từ (01 ngày) đến 
7 ngày (bẩy ngày) làm việc kể từ ngày tiếp nhận thông tin (Trừ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết).

IV. THỜI GIAN BẢO HÀNH

Đây là chính sách bảo hành chính thức cho sản phẩm đá Conslab Thạch Anh, áp dụng cho hạng mục được 
công bố. Ngoài Công ty, không có bất cứ tổ chức, cá nhân hoặc nhà thầu nào có quyền đưa ra bất kỳ lời hứa 
hay cam kết nào khác về chính sách và điều kiện bảo hành đối với sản phẩm Conslab Thạch Anh.

Công ty có quyền chủ động sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hành. Các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) sẽ 
được áp dụng ngay cho công trình mới. Các công trình đã thi công & được cấp sổ bảo hành trước đó thì giữ 
nguyên chính sách bảo hành đã ban hành.

V. IV. HIỆU LỰC ÁP DỤNG
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2. TỔNG QUAN VỀ KHANG MINH CONSLAB THẠCH ANH

1. Làm sạch bề mặt thường xuyên
Việc vệ sinh bề mặt đúng cách và thường xuyên sẽ giúp sản phẩm luôn bóng đẹp làm tăng độ bền sản phẩm. 
Do vậy quý khách nên nắm rõ những cách vệ sinh hợp lý và giữ gìn trong quá trình sử dụng.
Trong quá trình sử dụng, bề mặt sản phẩm có thể xuất hiện các vết bẩn thông thường như: trà, café, dung 
dịch màu thực phẩm, nước hoa quả, rượu vang, nước giải khát, các loại sơn, sơn móng tay, dầu máy móc và 
các loại mực bút viết… chỉ cần vệ sinh bằng khăn và nước sạch sinh hoạt (có nồng độ PH trung tính từ 6-8) 
để vệ sinh.

• Làm sạch các vết bẩn khó vệ sinh
Với các vết bẩn khó vệ sinh, nên sử dụng khăn sạch, chất tẩy rửa có nồng độ PH trung tính (từ 6 đến 8) để 
tiến hành vệ sinh bề mặt sản phẩm,sau đó dùng nước sinh hoạt vệ sinh lại toàn bộ bề mặt sản phẩm, không 
sử dụng các loại hóa chất chất tẩy rửa có tính kiềm hoặc Axít mạnh như: Chanh, dấm ăn, nước tẩy rửa Vim, 
Duck,Gift, Con vịt Tracatu…. 

Lưu ý: Nếu sử dụng các chất tẩy rửa chuyên dụng khác ngoài các chất có tính Axit mạnh như nêu  trên, quý 
khách hãy thử trước một vùng nhỏ trên bề mặt sản phẩm. Nếu không xuất hiện các vết sùi, mờ, do biến đổi 
màu, giảm độ bóng… quý khách có thể sử dụng để tẩy rửa nhanh trên toàn bộ bề mặt sản phẩm.

• Làm sạch các vết bẩn bám khô
Với các vết bám khô trên bề mặt sản phẩm như bã cao su, sơn móng tay, sơn vẽ, thức ăn… có thể sử dụng 
dao dọc giấy hay miếng nhựa cứng mỏng để tách bỏ vết bẩn ra khỏi bề mặt. Sau đó dùng khăn sạch vệ sinh 
lại bề mặt bằng nước sạch.

2.Một số lưu ý, khuyến cáo khi sử dụng sản phẩm
• Sản phẩm có độ cứng đạt trên 6 Mohs, có khả năng chống trầy xước cao. Nhưng để bề mặt sản phẩm luôn 
trong trạng thái tốt, độ bền cao hơn cần lưu ý không cắt, chà xát, cào xước trực tiếp lên trên bề mặt sản 
phẩm tránh va đập mạnh như: Chặt thực phẩm cứng (Chặt chém xương,chân giò, chặt gà, vịt…)
• Không để các loại thực phẩm, đồ đông lạnh lên trên bề mặt sản phẩm
• Có thể sử dụng vật kê, lót nhằm tránh các vết xước không mong muốn.
• Khuyến cáo không sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa mạnh trên bề mặt sản phẩm như: Chanh,dấm ăn, nước 
tẩy rửa bồn cầu mạnh Vim, Duck,Gift, Con vịt Tracatu….. Nếu sự cố xảy ra, cần nhanh chóng vệ sinh ngay và 
triệt để bằng nước sạch.

VI. HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC VÀ BẢO DƯỠNG

CÔNG TY KHANG MINH CONSLAB THẠCH ANH
VP Hà Nội: SH 19, KDT Nam Trung Yên, Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội.
VP Đà Nẵng: Số 26, Đường Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ,TP Đà Nẵng.
VP TP.HCM: Số 1011 QL1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
Nhà máy: Thôn Tân Lâm, TT Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Tổng đài hỗ trợ: 19000269 (Nhánh số 2)
Hotline: 0913 522 225

MỌI THẮC MẮC VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ



Nhà máy 1
Nhà máy 2
Điện thoại

Trụ sở chính
CN Đà Nẵng
CN TPHCM

: KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
: Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
: 022 6627 1440

: SH19, Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội
: 26 Trịnh Đình Thảo, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
: 1011 Quốc lộ 1A, P Thới An, Q 12, TPHCM

TTDVKH :    1900 0269        dvkh@khangminhstone.com


