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GIỚI THIỆU

»»»···«««

Xe của quý khách được bảo hành theo các điều khoản, điều kiện nêu ra trong sổ này tại Công ty HAECO cũng
như các Đại lý được HAECO ủy quyền và các đại lý  HYUNDAI ủy quyền.

Bạn hãy giữ SỔ TAY BẢO HÀNH BẢO DƯỠNG này như một bộ phận không tách rời của phương tiện, nếu
bạn bán phương tiện này, xin trao nó cho người chủ phương tiện mới.

Khi gặp bất cứ trục trặc nào về xe của bạn, hãy đưa xe đến các trạm dịch vụ gần nhất được HAECO ủy quyền
hoặc Công ty HAECO và nhớ mang theo cuốn sổ này để được giải quyết. Những sửa chữa được thực hiện tại nơi
khác, ngoài Hệ thống bảo dưỡng của HAECO phải được sự chấp thuận trước của

Xin chân thành cảm ơn !
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Để nhận được sự giúp đỡ, đề nghị Quý khách tiến hành các bước sau:

Bước 1: Liên hệ với Đại lý ủy quyền của HAECO nơi bạn mua xe hoặc các đại lý gần bạn nhất. Các Đại lý của
chúng tôi sẽ có trách nhiệm đối với việc bảo hành bảo dưỡng cho chiếc xe của bạn.

Bước 2: Trong trường hợp Bạn không liên hệ được với Đại lý của HAECO, đề nghị hãy liên hệ trực tiếp với Công
ty HAECO qua đường dây nóng để nhận được sự hỗ trợ.

Để phục vụ Quý khách một cách nhanh chóng và hiệu quả, xin hãy chuẩn bị và cung cấp cho Đại lý ủy
quyền hoặc Công ty HAECO những thông tin sau đây:

1. Tên, địa chỉ và số điện thoại của quý khách.

2. Số khung, số máy, số công tơ mét hiện tại.

3. Mô tả chính xác những sự cố xảy ra trên xe của bạn, kèm ảnh chụp (nếu có).
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CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE CỦA CÔNG TY HAECO

Phạm vi bảo hành
Thời hạn bảo hành

Thời gian Quãng đường

Tại các trạm dịch vụ ủy quyền của
HAECO trên toàn quốc 18 tháng 150.000 km

Điều kiện Tùy theo điều kiện nào đến trước và theo từng hạng mục sau sổ
bảo hành này

*Lưu ý: Quý khách hàng vui lòng xem kỹ danh mục bảo hành cụ thể trong bảng kê linh kiện bảo hành của sổ này.
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MỤC LỤC

1. Phạm vi bảo hành

2. Chính sách bảo hành

3. Các chi tiết được bảo hành

4. Các chi tiết không được bảo hành

5. Các đối tượng ngoài phạn vi bảo hành

6. Trách nhiệm của chủ xe
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1. PHẠM VI BẢO HÀNH

Chế độ bảo hành này có hiệu lực trong thời gian bảo hành, Đại lý ủy quyền hoặc Công ty HAECO sẽ thực
hiện những công việc thay thế, sửa chữa những chi tiết hư hỏng gây ra bởi khiếm khuyết của vật liệu, kỹ thuật và
tay nghề của công nhân.

Nhà bảo hành:

● Đại lý ủy quyền của HAECO và Công ty HAECO nhận bảo hành mọi xe do chính công ty HAECO sản
xuất đóng mới.

● HAECO là tên viết tắt của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Ô Tô Thống Nhất Thừa Thiên Huế.
● Xe HAECO gồm các loại xe khách do Công ty HAECO sản xuất.

Khởi điểm:

Thời hạn bảo hành được tính bắt đầu từ ngày xe được bàn giao cho người mua đầu tiên.
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2. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đại lý ủy quyền của HAECO và HAECO có trách nhiệm trong việc khắc phục các lỗi kỹ thuật thuộc các chi
tiết được bảo hành.

Việc bảo hành sẽ được thực hiện miễn phí cho khách hàng khi khách hàng tuân thủ đúng và đầy đủ các điều
khoản trong Sổ tay hướng dẫn sử dụng. Đồng thời ghi chép đầy đủ các lần bảo dưỡng định kỳ vào Nhật ký bảo
dưỡng sửa chữa trong Sổ tay bảo hành sửa chữa.

Trong thời gian sửa chữa khắc phục sự cố, Công ty HAECO không chịu trách nhiệm bồi thường về những
tổn thất có liên quan tới việc xe ngưng hoạt động.

Thời hạn bảo hành cho xe HAECO được quy định riêng cho từng loại xe và ghi rõ trong bảng Chế độ bảo
hành xe HAECO.

HAECO sẽ chịu trách nhiệm triệu hồi sản phẩm lỗi về vấn đề liên quan đến lỗi thiết kế, lỗi sản xuất, cảnh
báo hay hướng dẫn không phù hợp trên thị trường.
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3. CÁC CHI TIẾT ĐƯỢC BẢO HÀNH THEO QUY ĐỊNH RIÊNG:

Các hệ thống dưới đây sẽ được bảo hành 09 tháng hoặc 50.000km:

● Hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống sưởi kính chắn gió.
● Ắc quy

Các hệ thống dưới đây sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành riêng của nhà sản xuất nó:

● Hệ thống phát hình ảnh, âm thanh (Tivi, đầu đĩa, ổ cứng, âm ly…)
● Lốp xe
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4. CÁC CHI TIẾT KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

▪ Kính xe các loại.

▪ Lõi lọc gió, lọc dầu bôi trơn, lọc nhiên liệu.

▪ Các loại dây đai.

▪ Đĩa ly hợp, má phanh, chổi gạt mưa.

▪ Bóng đèn các loại

▪ Các chổi than của các loại mô tơ.

▪ Keo, phớt, joăng, ống bọc cao su, vòng đệm, phớt dầu, nút xả dầu, nút xả nước.

▪ Bulông và đai ốc, các tem chỉ dẫn, các loại nắp chụp.

▪ Các trang bị khác do khách hàng lắp thêm.
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5. ĐỐI TƯỢNG NGOÀI PHẠM VI BẢO HÀNH

Những hư hỏng do tai nạn, thao tác sai hay cải tạo phương tiện
Chế độ bảo hành này không thực hiện cho những hư hỏng do tai nạn, thao tác sai, cải tạo xe mà không được sự

đồng ý của HAECO.
Những hư hỏng do điều kiện môi trường
Chế độ bảo hành này không thực hiện cho những hư hỏng do điều kiện môi trường như các chất bẩn trong

không khí, bão tố, sét thiên tai và các nguyên nhân bất khả kháng khác.
Những hư hỏng do bảo dưỡng sai hay bảo dưỡng không đầy đủ
Các đại lý được ủy quyền của HAECO từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:
▪ Việc bảo dưỡng và vận hành không thực hiện đúng theo Sổ tay hướng dẫn sử dụng.
▪ Việc sử dụng nhiên liệu, các chất bôi trơn và làm mát không đúng theo Sổ tay hướng dẫn sử dụng.
▪ Việc sử dụng các chi tiết, phụ tùng không chính hãng.
▪ Tự ý tháo rã các chi tiết, cụm chi tiết nghi ngờ hư hỏng khi chưa có sự đồng ý của HAECO.
▪ Đồng hồ đo quãng đường xe chạy bị ngắt liên kết hay số cây số xe chạy đã bị điều chỉnh.

Phụ phí
Những chi phí, thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại về thời gian, hay những thiệt hại thương hại, chi phí thuê xe, thuê

khách sạn là không được chi trả.
Chi phí kéo xe
Chế độ bảo hành này không chi trả các chi phí kéo xe.
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6. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ XE

1. Bảo dưỡng
Quý khách có trách nhiệm tuân theo đúng các chỉ dẫn trong Sổ tay Lái xe để vận hành hoàn hảo và theo đúng các
yêu cầu bảo dưỡng được mô tả. 

Kiểm tra hằng ngày là những công việc nhỏ, đơn giản thực hiện đúng theo thói quen trước khi khởi động hàng ngày
để phòng ngừa trước những hư hỏng và giữ xe của bạn luôn trong tình trạng hoạt động tốt, việc kiểm tra gồm
những công việc sau:

▪ Kiểm tra nước làm mát.
▪ Kiểm tra mức dầu máy.
▪ Kiểm tra sự rò rỉ dầu hộp số, cầu sau.
▪ Kiểm tra mức dầu phanh.
▪ Kiểm tra ắc quy.
▪ Kiểm tra nước rửa kính.
▪ Kiểm tra áp suất hơi lốp, sự hao mòn hư hỏng, bulong bánh xe.
▪ Kiểm tra sự làm việc của hệ thống tín hiệu và trang bị điện.
▪ Kiểm tra sự rò rỉ của nhiên liệu.
▪ Kiểm tra hành trình tự do và làm việc của côn, phanh.
▪ Kiểm tra hiệu quả làm việc của phanh tay.
▪ Kiểm tra hệ thống treo.
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2. Dịch vụ bảo hành 
Để nhận được dịch vụ bảo hành, Quý khách có trách nhiệm đưa xe HAECO đến Trạm Bảo dưỡng HAECO gần
nhất ở điều kiện 5.000 km đầu tiên. 
Trong trường hợp những khiếm khuyết được bảo hành mà Quý khách không thể đưa xe đến trạm bảo dưỡng, Quý
khách liên hệ tới đại lý bán xe yêu cầu trợ giúp. Những sửa chữa được thực hiện tại nơi khác, ngoài Trạm Bảo
dưỡng HAECO, phải được sự chấp thuận trước đó của HAECO

3. Biên bản bảo dưỡng 
Quý khách có trách nhiệm theo đúng lịch trình bảo dưỡng và đảm bảo việc bảo dưỡng theo lịch trình được thực
hiện và xác nhận của Trạm bảo dưỡng HAECO. 
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CÁC ĐẠI LÝ ĐƯỢC HAECO ỦY QUYỀN

MIỀN NAM:

1) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG Ô TÔ THUẬN PHÁT

Địa chỉ: 437/13A Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Showroom: Số 785 Quốc Lộ13, Khu Phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 6682.6565 Fax: (028) 6283.6599

Giám đốc: NGUYỄN XUÂN TUẨN Điện thoại: 0919.676.859

2) CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Ô TÔ SÀI GÒN AAA

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)62871480 Fax: (028)62871481

Giám đốc: Thiều Văn Khanh Điện thoại: 0917.396.279

3) CÔNG TY TNHH MTV DV DL NGỌC THẮNG

Địa chỉ: 502 Lã Xuân Oai, P. Long Trường, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc: Nguyễn Văn Thọ Điện thoại: 0908339293/ 0913838177
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`MIỀN TRUNG:

1) CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ THỐNG NHẤT THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó tổng giám đốc: Thái Văn Ngọc Điện thoại: 0935.884.906

MIỀN BẮC:

1, XÍ NGHIỆP TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ HÀ NỘI – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

Địa chỉ: 158 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại: 0983. 669.991
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PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH
Liên ………….... giữ

Loại xe: Ô tô khách Nhãn hiệu: HAECO Số loại:.......................... Màu sơn:
Số đăng ký Số bình điện:
Số khung

Số máy
Ngày giao xe Ngày …… Tháng ……. Năm ……. / Số km lúc mua: ………………..km

Công ty sở hữu xe

Địa chỉ Công ty

Xác nhận của chủ xe

Tôi xin xác nhận rằng xe đã được giao
trong điều kiện hoạt động tốt, đầy đủ
phụ kiện: Hộp đồ nghề, chìa khóa, sách
HDSH, Sổ BH-BD.
Tôi đã nhận được thông báo về thời hạn
bảo hành như đã nêu trên.

Ngày………..tháng…………năm………….
Chữ ký của chủ xe

Mã số đại lý bán xe Tên Đại lý bán xe

Ký nhận của công ty sở hữu Ký nhận của đại lý bán xe
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PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH
Liên ………….... giữ

Loại xe: Ô tô khách Nhãn hiệu: HAECO Số loại:.......................... Màu sơn:
Số đăng ký Số bình điện:
Số khung

Số máy
Ngày giao xe Ngày …… Tháng ……. Năm ……. / Số km lúc mua: ………………..km

Công ty sở hữu xe

Địa chỉ Công ty

Xác nhận của chủ xe

Tôi xin xác nhận rằng xe đã được giao
trong điều kiện hoạt động tốt, đầy đủ
phụ kiện: Hộp đồ nghề, chìa khóa, sách
HDSH, Sổ BH-BD.
Tôi đã nhận được thông báo về thời hạn
bảo hành như đã nêu trên.

Ngày………..tháng…………năm………….
Chữ ký của chủ xe

Mã số đại lý bán xe Tên Đại lý bán xe
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Ký nhận của công ty sở hữu Ký nhận của đại lý bán xe

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH
Liên ………….... giữ

Loại xe: Ô tô khách Nhãn hiệu: HAECO Số loại:.......................... Màu sơn:
Số đăng ký Số bình điện:
Số khung

Số máy
Ngày giao xe Ngày …… Tháng ……. Năm ……. / Số km lúc mua: ………………..km

Công ty sở hữu xe

Địa chỉ Công ty

Xác nhận của chủ xe

Tôi xin xác nhận rằng xe đã được giao
trong điều kiện hoạt động tốt, đầy đủ
phụ kiện: Hộp đồ nghề, chìa khóa, sách
HDSH, Sổ BH-BD.
Tôi đã nhận được thông báo về thời hạn
bảo hành như đã nêu trên.

Ngày………..tháng…………năm………….
Chữ ký của chủ xe
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Mã số đại lý bán xe Tên Đại lý bán xe

Ký nhận của công ty sở hữu Ký nhận của đại lý bán xe

NHẬT KÝ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA

Ngày Số Km Công việc đã thực hiện Mã số, chủng loại vật tư Trạm dịch vụ
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NHẬT KÝ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA

Ngày Số Km Công việc đã thực hiện Mã số, chủng loại vật tư Trạm dịch vụ
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NHẬT KÝ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA

Ngày Số Km Công việc đã thực hiện Mã số, chủng loại vật tư Trạm dịch vụ
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NHẬT KÝ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA

Ngày Số Km Công việc đã thực hiện Mã số, chủng loại vật tư Trạm dịch vụ
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