
                                                      

 

Warranty Terms and Conditions 

Điều khoản và Điều kiện Bảo hành 

 

To whom it may concern:  

Điều khoản có thể liên quan: 

These warranty terms are applicable only for the following solar string inverters and residential hybrid inverter 

that were sold in Vietnam market.  

Các điều khoản bảo hành này chỉ áp dụng cho các dòng inverter hòa lưới và residential hybrid được bán tại thị 

trường Việt Nam. 

 

Applicable Models:  

For Solar Inverter SPI series:  

SPI3000-B2, SPI5000-B2, SPI6000-B2, SPI5K-B, SPI8K-B, SPI10K-B, SPI15K-B, SPI20K-B, SPI30K-B, 

SPI60K-B, SPI100K-B, SPI125K-B, SPI250K-B-H 

For Residential Hybrid Inverter SPH Series: 

SPH3600-BH-S, SPH5000-BH-S, SPH6000-BH-S  

For logger: EGEW-0002, EGEG-0003  

Warranty Period (Either Option A or Option B) 

 

 Product (Provided by KEHUA 

DATA CO., LTD.)  

Warranty from the 

Installation / 

commissioning date 

Warranty from the 

Shipment date 

SPI series Solar String inverter, SPH 

series Residential Hybrid Inverter  

60 (Sixty) months  62 (Sixty-two) months  

Wifi logger  12 (Twelve) months  14 (Fourteen) months  

 

Technical Service-Service system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEHUA Representative Office in Vietnam 

Contact person: Mr. Tran Dang Nam / Mr. Ben Lee / Mr. Huynh Quoc Huy 

Phone: (+84) 0333.305.301 / (+84)0934.00.8882 

Email: nam.tran@kehua.com / huy.huynh@kehua.com 

Address: Vinhomes Landmark Plus, Binh Thanh Dist, Vietnam 

KEHUA Service Center in Vietnam 

HCM City: Powertech Trading and Technology Co., Ltd 

Phone: (+84) 093.775.74.79 

Email: thovd@powertech.vn 

Address: 6c Huynh Tan Phat St, Phu Thuan Ward, Dist 7, HCMC 

Danang: Savina Power JSC  

Phone: (+84)090.540.94.29 

Email: tai.tranquoc@savinajsc.com 
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WARRANTY CONDITIONS  

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 

 

1. This warranty only applies to the original purchaser of the inverter and in non-transferable. In case of a 

faulty inverter during the agreed KEHUA warranty period, KEHUA will replace the inverter or parts 

of the inverter during the Warranty Period. Please report defective inverters with a brief error 

description to KEHUA or our local authorized distributor for logging and send your warranty card to 

KEHUA or our local authorized distributor by fax/email to process the warranty claim, and also please 

send the picture of damage components if available. 

Bảo hành này chỉ áp dụng cho người mua inverter mới ban đầu theo số serial của Inverter và không 

thể chuyển nhượng đối với inverter khác. Trong trường hợp inverter bị lỗi trong thời gian bảo hành 

Kehua đã thỏa thuận, Kehua sẽ thay thế inverter mới hoặc thay thế các bộ phận của inverter trong thời 

gian bảo hành cho khách hàng. Quý khách hàng vui lòng báo cáo Inverter bị lỗi kèm theo mô tả chi 

tiết lỗi cho kỹ sư dịch vụ của Kehua hoặc nhà phân phối được ủy quyền tại của Kehua tại Việt Nam để 

yêu cầu bảo hành, đồng thời vui lòng gửi kèm theo các hình ảnh lỗi, các bộ phận hư hỏng của Inverter. 

 

2. The business representative Kehua in Vietnam with address Vinhomes Landmark Plus, 208 Nguyen 

Huu Canh, Vinhomes Tan Cang, Binh Thanh District, HCMC, Vietnam or the Authorized Distributor 

of Kehua in Vietnam in HCMC is Powertech Trading and Technical Co., ltd with the address 6c 

Huynh Tan Phat St, Phu Thuan Ward, Dist 7, HCMC, Vietnam and in Da Nang is Savina Power JSC 

with the address 37 Hoang Hoa Tham St, Tan Chinh Ward, Thanh Khe District, Da Nang can be 

contacted for quick response. They are responsible to let the corresponding after-sales technical 

engineer remotely conduct online asking and get a Q&A. Kehua will support technical online 24/7 and 

in case need to replace the failure product within 48 hours. 

Văn phòng đại diện của Kehua tại Việt Nam tại địa chỉ Vinhomes Landmark Plus, 208 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Vinhomes Tân Cảng, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam hoặc Nhà phân phối ủy quyền của 

Kehua tại Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh là Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Powertech có địa 

chỉ 6c Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam, tại Đà Nẵng là công ty cổ 

phần năng lượng Savina với địa chỉ 37 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Chính, Quận Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng để được giải đáp nhanh chóng, có trách nhiệm cho kỹ sư kỹ thuật sau bán hàng tiến hành hỏi 

đáp trực tuyến và hỗ trợ tiếp nhận thông tin từ xa. Kehua sẽ hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến 24/7 và trong 

trường hợp cần thay thế sản phẩm hỏng hóc trong vòng 48 giờ. 

 

3. To make a claim under the warranty terms of KEHUA, you will need to supply us with the following 

information and documentation regarding the faulty inverter:  

Để khiếu nại theo các điều khoản bảo hành của KEHUA, quý khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi 

thông tin và tài liệu sau về Inverter bị lỗi như sau:  

 



                                                      

Product Model No. (Such as SPI-XXX) and serial number (e.g.: B507B0220A0F)  

Số mã sản phẩm (chẳng hạn như SPI-XXX) và số serial inverter (ví dụ: B507B0220A0F) 

Copy of the invoice and warranty certificate for the inverter.  

Bản copy hóa đơn và giấy chứng nhận bảo hành inverter 

Copy of the installation report, installation date.  

Bản copy của báo cáo lắp đặt, ngày lắp đặt. 

Error message on LCD screen (if available) and additional information regarding the fault/error.  

Thông báo lỗi trên màn hình LCD (nếu có) và thông tin bổ sung liên quan đến lỗi / lỗi. 

Detailed design information between the solar inverter and solar PV module.  

Thông tin thiết kế chi tiết hệ thống giữa inverter và tấm PV. 

 

4. KEHUA keeps the right to arrange the warranty service for end users and to use third parties for 

performing warranty works. 

Đối với dịch vụ bảo hành cho khách hàng sử dụng cuối, Kehua sẽ sắp xếp kỹ sư dịch vụ của Kehua hoặc 

sử dụng kỹ sư kỹ thuật sau bán hàng của đại lý ủy quyền Kehua để thực hiện các công việc bảo hành theo 

từng trường hợp cụ thể 

 

5. To provide excellent Service to end users, KEHUA service in Vietnam or Kehua Authorized Service 

Provider in Vietnam are requested to respond to your warranty claim no later than 01 (one) day from 

receiving the warranty claim via phone call or email. 

Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng cuối, kỹ sử dịch vụ của Kehua hoặc các nhà phân 

phối ủy quyền dịch vụ của Kehua tại Việt Nam được yêu cầu phản hồi yêu cầu bảo hành của khách hàng 

chậm nhất là 01 (một) ngày kể từ ngày nhận được thông tin yêu cầu bảo hành qua điện thoại hoặc email. 

 

6. Any defective or new defective part will be charged according to the remaining warranty period. 

Bất cứ sản phẩm lỗi bị thay thế mới hoặc thay thế một phần sẽ được tính theo thời gian bảo hành còn lại. 

 

7. Kehua only receives warranty inverter support at Kehua service centers in HCM City and Da Nang, 

the customer has to bear the cost of transporting the product from the Kehua service center to the 

construction site and opposite side in case Kehua service engineers confirm that the inverter will be 

covered under warranty. 

In case, the Inverter is being Warranty Exclusion items, the customer must bear the additional cost of 

new product replacement or replacement parts. 

Kehua chỉ nhận hỗ trợ bảo hành Inverter tại các trung tâm bảo hành của Kehua tại HCM và Đà Nẵng, 

khách hàng phải chịu chi phí vận chuyển từ trung tâm bảo hành Kehua đến chân công trình và ngược 

lại trong trường hợp kỹ sư dịch vụ của Kehua xác nhận Inverter sẽ được hỗ trợ bảo hành. 

Trong trường hợp Inverter nằm trong hạng mục Từ chối bảo hành, khách hàng phải chịu thêm chi phí 

thay thế sản phẩm mới hoặc các bộ phận thay thế cần thiết. 



                                                      

8. Cost related to Warranty Exclusions:  

Chi phí liên quan đến dịch vụ hỗ trợ ngoài phần bảo hành sản phẩm: 

The warranty for service is not covered by this product warranty. A service personnel of KEHUA will 

charge two hundred (200) USD/ day or twenty-five (25) USD/ hour, excluding the cost of travel and 

accommodation if End-user requests the on-site installation, replacement or maintenance. 

Chi phí dịch vụ này không nằm trong phần bảo hành sản phẩm, kỹ sư dịch vụ của KEHUA sẽ tính phí hai 

trăm (200) USD / ngày hoặc hai mươi lăm (25) USD / giờ, không bao gồm chi phí đi lại và ăn ở trong 

trường hợp khách hàng sử dụng cuối yêu cầu kỹ sư dịch vụ của Kehua tham gia trực tiếp vào việc lắp đặt, 

thay thế hoặc bảo trì hệ thống tại công trình. 

 

 

WARRANTY EXCLUSIONS  

TỪ CHỐI BẢO HÀNH 

Any defect caused by the following circumstances may not be covered by the manufacturer’s warranty:  

Bất kỳ hư hỏng nào do các trường hợp sau đây gây ra có thể không được bảo hành của nhà sản xuất: 

1) Unauthorized attempts to repair or modify the Product or Parts replacement; 

Tự ý sửa chữa hoặc tự ý điều chỉnh thông số cài đặt sản phẩm hoặc thay thế các bộ phận của Inverter khi 

không được sự đồng ý của kỹ sư dịch vụ Kehua. 

2) Damage caused by Non-compliance with the user manuals, installation guides and maintenance 

requirements  

Hư hỏng do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt và các yêu cầu bảo trì. 

3) Improper installation or testing.  

Cài đặt hoặc thử nghiệm không đúng cách. 

4) Damage caused by the incorrect electrical voltage or connection or unsuitable system design.  

Hư hỏng do sử dụng sai điện áp hoặc kết nối không chính xác hoặc thiết kế hệ thống không chính xác. 

5) Inappropriate on-site operation conditions (the normal condition datas as shown in product technical 

specifications). 

Các điều kiện vận hành tại chỗ không phù hợp (các thông số điều kiện bình thường như yêu cầu trong 

thông số kỹ thuật của sản phẩm). 

6) Damage caused by Force Majeure. 

Thiệt hại do Trường hợp bất khả kháng. 

 

 

 

 

 

 

 

Sign and Signature 

 

Vietnam Sales Director 


