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ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนัของ Enphase Energy - ขอ้เสนอทีใ่ชก้นัทั่วโลก 

กำรรบัประกนัทีจ่ ำกดั (“การรบัประกนัทีจ่ ากดั”) ของ Enphase Energy Inc. (“Enphase”) 

นีใ้หค้วำมคุม้ครองครอบคลุมถงึขอ้บกพรอ่งดำ้นฝีมอืกำรผลติและวสัดุของผลติภณัฑ ์Enphase ต่อไปนี ้( 

“ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความคุม้ครอง”) โดยมรีะยะเวลำกำรรบัประกนัทีบ่งัคบัใช ้(“ระยะเวลาการรบัประกนั” แต่ละคร ัง้) 

ซึง่ในบำงสถำนทีไ่ดม้อบเงือ่นไขเพิม่เตมิตำมทีก่ ำหนดไวด้ำ้นล่ำงนีเ้พือ่ควำมพงึพอใจ กำรรบัประกนันีบ้งัคบัใชก้บัผลติภณัฑ ์Enphase 

ทีแ่สดงรำยกำรไวด้ำ้นล่ำงนี ้เวน้แต่ Enphase ไดม้อบกำรรบัประกนัเฉพำะในบำงสถำนกำรณ ์

หรอืส ำหรบับำงภูมภิำคตำมทีก่ ำหนดไวใ้นเว็บไซตข์องเรำที ่http://www.enphase.com/warranty: 

 

• IQ7, IQ7 Plus, IQ7A:  10 ปีโดยเร ิม่นับจำก (i) 4 เดอืนกอ่นวนัทีผ่ลติภณัฑถ์ูกขนส่งออกจำก Enphase และ (ii) 

ตดิตัง้ผลติภณัฑใ์นสถำนทีต่ดิตัง้ด ัง้เดมิของผูใ้ช ้(“สถำนทีต่ดิตัง้เดมิ”) 

• Envoy:  2 ปีโดยเร ิม่นับจำก (i) 4 เดอืนกอ่นวนัทีผ่ลติภณัฑถ์ูกขนส่งออกจำก Enphase และ (ii) 

ตดิตัง้ผลติภณัฑใ์นสถำนทีต่ดิตัง้ด ัง้เดมิของผูใ้ช ้

• Envoy-S Standard, Envoy-S Metered, หมอ้แปลงจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ:  5 ปีโดยเร ิม่นับจำก (i) 4 

เดอืนกอ่นวนัทีผ่ลติภณัฑถ์ูกขนส่งออกจำก Enphase และ (ii) ตดิตัง้ผลติภณัฑใ์นสถำนทีต่ดิตัง้ด ัง้เดมิของผูใ้ช ้

• Envoy-S Standard, Envoy-S Metered, หมอ้แปลงจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ: 5 ปีโดยเร ิม่นับจำก (i) 4 

เดอืนกอ่นวนัทีผ่ลติภณัฑถ์ูกขนส่งออกจำก Enphase และ (ii) ตดิตัง้ผลติภณัฑใ์นสถำนทีต่ดิตัง้ด ัง้เดมิของผูใ้ช ้

 

กำรรบัประกนัทีจ่ ำกดัมผีลบงัคบัใชต้ำมชว่งระยะเวลำกำรรบัประกนัในกรณีทีผ่ลติภณัฑเ์ป็นไปตำมเงือ่นไขควำมพงึพอใจตำมเงือ่นไขต่อ

ไปนี:้ 

(1) Enphase จะอนุมตัผิูต้ดิต ัง้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย หรอืผูผ้ลติอุปกรณข์องแท ้(“ผูแ้ทนจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บัอนุญำต”) 

ซึง่ซือ้ผลติภณัฑด์งักล่ำวมำเพือ่จ ำหน่ำยต่ออกีทอดส ำหรบักำรตดิตัง้ในภูมภิำคทีไ่ดร้บักำรตดิตัง้ 

(2) เจำ้ของทีซ่ ือ้ผลติภณัฑจ์ำกผูแ้ทนจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บัอนุญำตในวนัที ่

หรอืหลงัจำกวนัทีท่ีผู่แ้ทนจ ำหน่ำยน้ันไดเ้ป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บัอนุญำต 

(3) ผลติภณัฑไ์ดร้บักำรเชือ่มต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตอย่ำงต่อเน่ืองผ่ำนทำงผลติภณัฑ ์Envoy™ 

(4) ผูแ้ทนจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บัอนุญำตทีเ่หมำะสมจะ (ก) ไดร้บัและใหป้ฏบิตัติำมรำยงำน กำรอนุญำต ใบอนุญำต 

ใบรบัรองและกำรรบัรอง (ทำงเทคนิคหรอือย่ำงอืน่) ซึง่ตอ้งเป็นไปตำมกำรตลำด กำรขำย กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก 

กำรกระจำยสนิคำ้ กำรตดิตัง้ กำรใช ้และกำรด ำเนินกำรของผลติภณัฑ ์Enphase ในสถำนทีท่ีน่ ำไปใช ้(ข) 

ไดร้บัและใหป้ฏบิตัติำมใบอนุญำตและกำรอนุญำตทัง้หมดซึง่ตอ้งอยู่ภำยใตก้ฎหมำยควบคุมกำรน ำเขำ้ 

และกำรส่งออกทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด และถำ้ Enphase ตอ้งกำรหลกัฐำนดงักล่ำว ใหย้ืน่หลกัฐำนของควำมพงึพอใจในขอ้ (ก) 

และ (ข) ดำ้นบนเพือ่ควำมพงึพอใจของ Enphase 

เรำขอแนะน ำใหผู้ใ้ชย้นืยนัควำมพึงพอใจตำมเงือ่นไขทีไ่ดก้ล่ำวมำแลว้ในขำ้งตน้ตลอดชว่งกำรขำย 

ในชว่งเวลำกำรรบัประกนั คุณสำมำรถโอนขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนัใหก้บัผูใ้ชท้่ำนอืน่ได ้(“ผูร้บัโอน”) 

ตรำบทีผ่ลติภณัฑน้ั์นยงัคงอยู่ในสถำนทีต่ดิตัง้เดมิ โดยผูร้บัโอนตอ้งยืน่ “แบบฟอรม์กำรเปลีย่นควำมเป็นเจำ้ของโซลำรเ์ซลล”์ ใหก้บั 

Enphase และช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนทีบ่งัคบัใชภ้ำยใน 30 วนันับจำกวนัทีโ่อนใหก้บัผูร้บัโอน  

กำรยืน่แบบฟอรม์นีม้คีวำมส ำคญัเพือ่ใหข้อ้จ ำกดัในกำรรบัประกนัมีผลคุม้ครองต่อไป 

อำจมกีำรปรบัค่ำธรรมเนียมทีก่ ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์กำรเปลีย่นเจำ้ของโซลำรเ์ซลลอ์ย่ำงมเีหตุผลเป็นคร ัง้ครำว (ตำมดุลยพนิิจของ 

Enphase)  แบบฟอรม์กำรเปลีย่นควำมเป็นเจำ้ของโซลำรเ์ซลลแ์ละค ำแนะน ำกำรช ำระเงินมใีหบ้รกิำรที ่

http://www.enphase.com/warranty Enphase 

สงวนสทิธิใ์นกำรใหก้ำรรบัประกนัแบบแยกต่ำงหำกซึง่จะใชบ้งัคบัในกรณีทีผ่ลติภณัฑน้ั์นตดิตัง้ในบำงภูมภิำคตำมทีไ่ดก้ ำหนดไวบ้นเว็บไ

ซตข์องเรำที ่http://www.enphase.com/warranty 

ในชว่งเวลำกำรรบัประกนั หำก Enphase พสิูจนไ์ดว้่ำควำมบกพรอ่งทีม่อียู่น้ันอยู่ในควำมคุม้ครองของกำรรบัประกนัทีจ่ ำกดั Enphase 

มสีทิธิท์ีจ่ะเลอืก (1) ซอ่ม หรอืเปลีย่นผลติภณัฑโ์ดยไม่คดิค่ำบรกิำร หรอื (2) 

http://www.enphase.com/warranty
http://www.enphase.com/warranty
http://www.enphase.com/warranty
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ใหเ้ครดติหรอืคนืเงินค่ำผลติภณัฑใ์หก้บัเจำ้ของของระบบเป็นจ ำนวนเงนิเท่ำกบัมูลค่ำจรงิ ณ เวลำทีเ่จำ้ของไดแ้จง้ควำมช ำรุดบกพรอ่งให ้

Enphase ทรำบโดย Enphase จะเป็นผูพ้จิำรณำ 

หำก Enphase เลอืกทีจ่ะซอ่ม หรอืเปลีย่นผลติภณัฑ ์Enphase มสีทิธิท์ีจ่ะใชช้ ิน้ส่วนใหม่ และ/หรอืซอ่มแซมใหม่ 

หรอืผลติภณัฑแ์บบเดมิหรอืปรบัปรุงใหม่ หำก Enphase ซอ่มหรอืเปลีย่นผลติภณัฑ ์

ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนัยงัคงน ำมำใชก้บัผลติภณัฑท์ีซ่อ่มแซม หรอืเปลีย่นใหม่โดยองิตำมระยะเวลำกำรรบัประกนัเดมิทีเ่หลอือยู่ หรอื 

90 วนันับจำกวนัที ่Enphase ไดร้บัผลติภณัฑท์ีซ่อ่มแซม หรอืเปลีย่นคนื ทัง้นีแ้ลว้แต่เวลำใดจะเกดิขึน้ทหีลงั 

ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนัครอบคลุมถงึเคร ือ่งทีเ่ปลีย่นแต่ไม่รวมถงึค่ำแรงทีเ่กีย่วกบั (1) ถอดผลติภณัฑอ์อก (2) (หำกม)ี 

กำรตดิตัง้ผลติภณัฑท์ีเ่ปลีย่นหรอืซอ่มแซมอกีคร ัง้ เท่ำทีบ่งัคบัใช ้

ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนันีย้งัครอบคลุมถงึค่ำขนส่งผลติภณัฑท์ีซ่อ่มแซม หรอืเปลีย่นทดแทนจำก Enphase 

ผ่ำนทำงผูใ้หบ้รกิำส่งสนิคำ้แบบปกตทิี ่Enphase เลอืก 

ไปยงัสถำนทีท่ีเ่รำใหก้ำรรบัรองกำรตดิตัง้ผลติภณัฑข์องเรำดงัทีไ่ดแ้สดงรำยกำรไวบ้นเว็บไซตข์องเรำที ่

http://www.enphase.com/warranty หรอืสถำนทีท่ี ่Enphase เลอืกไวไ้ปยงัตวัแทนจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บัอนุญำต (หรอืบรษิทัในเครอื) 

ทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนันีไ้ม่ครอบคลุม และ Enphase ไม่รบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยจำกกำรขนส่ง 

หรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรจดักำรทีผ่ดิพลำดโดยผูใ้หบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ 

ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนัไม่สำมำรถน ำไปใชไ้ดก้บั และ Enpahse จะไม่รบัผดิชอบต่อควำมบกพรอ่งใด ๆ 

หรอืควำมเสยีหำยกบัผลติภณัฑใ์ด ๆ ที:่ (1) เกดิจำกกำรใชผ้ดิประเภท ถูกละเลย ถูกดดัแปลงแกไ้ข ถูกเปลีย่นแปลง 

หรอืถูกท ำใหเ้สยีหำยอืน่ ๆ ทัง้ภำยในหรอืภำยนอก (2) ทีถู่กตดิตัง้ ด ำเนินกำร ดูแล ใชอ้ย่ำงไม่เหมำะสม 

รวมถงึกำรใชผ้ลติภณัฑใ์นสภำวะทีไ่ม่ไดอ้อกแบบมำใหใ้ช ้ใชใ้นสภำพแวดลอ้มทีไ่ม่เหมำะสม 

หรอืใชใ้นแบบทีต่รงขำ้มกบัทีร่ะบุอยู่ในคู่มอืผูใ้ช ้Enphase หรอืกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช ้(3) ทีต่อ้งเผชญิกบัไฟ น ้ำ 

กำรกดักรอ่นทั่วไป กำรตดิเชือ้ทำงชวีวทิยำ กำรกระท ำของธรรมชำต ิ

หรอืแรงดนัขำเขำ้ทีส่รำ้งสภำพกำรด ำเนินกำรทีเ่กนิกว่ำขอ้จ ำกดัสูงสุด หรอืต ่ำสุดดงัทีแ่สดงรำยกำรไวใ้นขอ้มูลจ ำเพำะของผลติภณัฑ ์

รวมถงึแรงดนัไฟฟ้ำขำเขำ้สูงจำกเคร ือ่งก ำเนิดไฟฟ้ำหรอืฟ้ำผ่ำ (4) ทีต่อ้งเผชญิกบัควำมเสยีหำยโดยไม่ต ัง้ใจ 

หรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัอนัเน่ืองมำจำกควำมบกพรอ่งขององคป์ระกอบอืน่ของระบบโซลำร ์(5) 

หำกเคร ือ่งหมำยประจ ำตวัดัง้เดมิ (รวมถงึเคร ือ่งหมำยกำรคำ้ หรอืหมำยเลขรหสัผลติภณัฑ)์ ของผลติภณัฑน้ั์นถูกท ำใหเ้สยีหำย 

ถูกดดัแปลงหรอืถูกน ำออกไป (6) ส ำหรบัโปรไฟลก์ำรจดักำรทรปิพอยท ์(Trip Point Management หรอื TPM) 

ทัง้ทีเ่ป็นแบบปรบัเปลีย่นฟังกช์นักำรโหลดล่วงหนำ้ หรอืกำรตัง้ค่ำล่วงหนำ้ 

ซึง่กำรปรบัเปลีย่นโปรไฟลน้ั์นเป็นเหตุใหผ้ลติภณัฑไ์ม่สำมำรถท ำงำนไดต้ำมปกต ิเสยีหำยหรอืไม่สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงเหมำะสม หรอื 

(7) หำกผลติภณัฑไ์ม่ไดล้งทะเบยีนกบั Enphase และ (ซึง่ผลติภณัฑน้ั์นคอืไมโครอนิเวอรเ์ตอร)์ เชือ่มต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตผ่ำน Envoy 

(ตำมทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นคู่มอืกำรด ำเนินกำรและกำรตดิตัง้โดยดูไดท้ี ่www.enphase.con) ภำยใน 45 วนัตดิต่อกนัตำมวนัทีเ่ร ิม่รบัประกนั 

และภำยหลงัทีไ่ดเ้ชือ่มต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตอย่ำงต่อเน่ือง  

ไม่ว่ำขอ้ก ำหนดใด ๆ ทีก่ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ 

ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนันีย้งัเป็นเงือ่นไขเกีย่วกบัเจำ้ของทีไ่ดร้บักำรคุม้ครองซึง่ลงทะเบยีนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บักำรประกนัภำยในสีส่บิหำ้ 

(45) วนันับจำกวนัแรกทีต่ดิตัง้ (“กำรลงทะเบยีน”) โดย (1) กรอกรำยละเอยีดทัง้หมดและส่งใบลงทะเบยีนกลบัคนื 

(ดูไดท้ีส่่วนสุดทำ้ยของขอ้จ ำกดักำรรบัประกนั) ไปยงัทีอ่ยู่ทีก่ ำหนดไวใ้นหวัขอ้ที ่2; (2) ลงทะเบยีนออนไลนท์ี ่

www.enphase.com/register-myproduct หรอื (3) ลงทะเบยีนผ่ำนทำงแอปพลเิคชนั Enlighten™ ของ Enphase 

เมือ่ซือ้ผลติภณัฑ ์Envoy และตดิตัง้เป็นส่วนหน่ึงของระบบแผงโซลำรเ์ซลล ์

ส่งใบลงทะเบยีนกลบัมำที:่  

Enphase Energy Inc.  

Attn: Product Registration NA  

Customer Service  

1819 S. Cobalt Point Way  

Meridian, ID 83642  

United States of America 

 

หำกเจำ้ของทีไ่ดร้บัควำมคุม้ครองเป็นผูท้ีอ่ำศยัอยู่ในเขตอ ำนำจทีห่ำ้มกำรเชือ่มต่อ Envoy 

หรอืใบลงทะเบยีนทีส่่งกลบัคนืเป็นเงือ่นไขบงัคบักอ่นต่อควำมคุม้ครองกำรรบัประกนัใด ๆ ทีเ่สนอภำยใตข้อ้จ ำกดัในกำรรบัประกนันี ้

กำรเชือ่มต่อกบั Envoy ดงักล่ำว และ/หรอืขอ้ก ำหนดกำรลงทะเบยีนตำมทีไ่ดอ้ธบิำยแลว้ขำ้งตน้ไม่อำจใชไ้ด ้

http://www.enphase.com/warranty
http://www.enphase.con/
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ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนันีไ้ม่ครอบคลุมถงึขอ้บกพรอ่งต่อควำมสวยงำม ทำงเทคนิคหรอืกำรออกแบบ หรอืขอ้บกพรอ่งทีไ่ม่มอีทิธพิล 

หรอืมผีลกระทบต่อกำรผลติกระแสไฟฟ้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม หรอือยู่ในรูปแบบ ควำมเหมำะสม หรอืกำรท ำงำนทีเ่สือ่มลงของผลติภณัฑ ์

ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนันีไ้ม่ครอบคลุมถงึค่ำใชจ่้ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรถอดออก 

กำรตดิตัง้หรอืกำรแกปั้ญหำของระบบไฟฟ้ำของเจำ้ของ ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนันีม้มีูลค่ำไม่มำกเกนิกว่ำรำคำดัง้เดมิของผลติภณัฑ ์

หำกตอ้งกำรรบับรกิำรซอ่มแซม หรอืเปลีย่นผลติภณัฑ ์รบัเครดติ หรอืขอคนืเงนิ (แลว้แต่กรณี) ภำยใตข้อ้จ ำกดัในกำรรบัประกนันี ้

เจำ้ของตอ้งปฏบิตัติำมกระบวนกำรอนุมตักิำรคนืสนิคำ้ซึง่ดูรำยละเอยีดไดท้ีน่ี่  เวน้แต่ Enphase 

ไดใ้หค้ ำแนะน ำอย่ำงจ ำเพำะต่อเจำ้ของผลติภณัฑ ์

ไม่เชน่น้ันเจำ้ของผลติภณัฑต์อ้งส่งผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัควำมคุม้ครองทีร่อ้งเรยีนว่ำมคีวำมช ำรุดบกพรอ่งในบรรจภุณัฑเ์ดมิ 

หรอืเทยีบเท่ำไปที ่Enphase  หำก Enphase ไม่ไดร้บัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัควำมคุม้ครองทีร่อ้งเรยีนว่ำมคีวำมช ำรุดบกพรอ่งภำยใน 60 

วนัดงัที ่Enphase ไดใ้หห้มำยเลขกระบวนกำรอนุมตักิำรคนืสนิคำ้กบัเจำ้ของผลติภณัฑต์ำมกระบวนกำรอนุมตักิำรคนืสนิคำ้ Enphase 

จะออกใบเสรจ็ใหก้บัเจำ้ของผลติภณัฑแ์ละเจำ้ของจะตอ้งช ำระเงินตำมรำยกำรรำคำล่ำสุดของผลติภณัฑ ์หรอืชิน้ส่วนใหม่ดงักล่ำว  

เรำขอแนะน ำใหเ้จำ้ของผลติภณัฑใ์ชบ้รกิำรกำรตดิตำมตรวจสอบเพือ่ใหค้วำมคุม้ครองต่อผลติภณัฑ ์ 

กระบวนกำรอนุมตักิำรคนืสนิคำ้ยอมใหเ้จำ้ของผลติภณัฑส์รำ้งป้ำยผนึกไปรษณียแ์บบช ำระล่วงหนำ้เพือ่กำรส่งคนื    

Enphase ขอสงวนสทิธิโ์ดยชดัแจง้ในกำรแปลงหนีใ้หม่ 

หรอืมอบหมำยสทิธแิละหนำ้ทีภ่ำยใตข้อ้ตกลงกำรรบัประกนันีใ้หก้บับรษิทัอืน่ทีแ่สดงควำมเชีย่วชำญและมแีหล่งทรพัยำกรทีจ่ ำเป็นในกำร

ถอดถอนขอ้ผูกพนัภำยใตข้อ้ตกลงนีอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนันีเ้ป็นกำรรบัประกนัทีพ่เิศษเฉพำะที ่Enphase มอบให ้

และในกรณีทีก่ฎหมำยอนุญำตซึง่ท ำขึน้เป็นพิเศษเพือ่แทนทีก่ำรรบัประกนัอืน่ใดโดยชดัแจง้หรอืเป็นนัย ชอบดว้ยกฎหมำยหรอือืน่ ๆ 

รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัชือ่ คุณภำพ สภำพกำรใชป้ระโยชนใ์นเชงิพำณิชย ์ควำมเหมำะสมในกำรใชง้ำนเฉพำะอย่ำง 

หรอืกำรไม่ละเมดิสทิธบิตัรหรอืกำรรบัประกนัตำมควำมถูกตอ้ง เพยีงพอหรอืเหมำะสมในทำงเทคนิคหรอืขอ้มูลอืน่ ๆ 

ทีใ่หใ้นคู่มอืหรอืเอกสำรอืน่ ไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม Enphase จะไม่รบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยเป็นพเิศษ ควำมเสยีหำยโดยตรง 

ควำมเสยีหำยทำงออ้ม ควำมเสยีหำยจำกอุบตัเิหตุ หรอืควำมเสยีหำยทีเ่กีย่วเน่ือง ควำมสูญเสยี รำคำหรอืค่ำใชจ้่ำย 

แต่ท ำใหเ้กดิขึน้ไม่ว่ำทำงสญัญำ หรอืกำรละเมดิ รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัควำมสูญเสยีทำงเศรษฐกจิใด ๆ 

ควำมสูญเสยีหรอืควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิ หรอืกำรบำดเจ็บของบุคคลใด 

ในกรณีกำรรบัประกนัโดยปรยิำยนีต้อ้งเป็นไปตำมกฎหมำยทีบ่งัคบัใชก้บัผลติภณัฑ ์

ซึง่กำรรบัประกนัโดยปรยิำยดงักล่ำวจะถูกจ ำกดัตำมระยะเวลำกำรรบัประกนัเท่ำทีก่ฎหมำยก ำหนดไว ้

ในบำงภูมภิำคไม่อนุญำตใหม้กีำรจ ำกดัหรอืกำรยกเวน้ในกำรรบัประกนัโดยปรยิำย หรอืในชว่งเวลำกำรรบัประกนัโดยปรยิำย 

หรอืกำรจ ำกดัหรอืกำรยกเวน้จำกควำมเสยีหำยโดยอุบตัเิหตุ หรอืไม่ไดต้ ัง้ใจ ดงัน้ันกำรจ ำกดัหรอืกำรยกเวน้ขำ้งตน้จงึไม่มผีลบงัคบัใช ้

ขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนันีใ้หส้ทิธทิำงกฎหมำยบำงประกำรแกเ่จำ้ของ และเจำ้ของอำจมสีทิธอิืน่ ๆ 

ซึง่อำจแตกต่ำงกนัออกไปขึน้อยู่กบัแต่ภูมภิำค กำรอนุญำตขอ้จ ำกดัในกำรรบัประกนัโดย Enphase 

อยู่ภำยใตเ้งือ่นไขตำมขอ้ตกลงโดยเจำ้ของและผูร้บัโอนทีไ่ดร้บัอนุญำตตำมขอ้ก ำหนด เงือ่นไขและขอ้บงัคบัไว ้ณ ทีนี่ ้  

https://enphase.com/en-us/warranty/gl?_ga=2.129995461.851860565.1614110889-1253310725.1604510588

