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LG SOLAR MODULE LIMITED WARRANTY
The limited warranties specified below (hereinafter “Limited Warranty”) apply to LG Solar Module models listed under Section 11
below (hereinafter “Module(s)”) sold by LG Electronics Inc. (hereinafter “LG”) and installed by a licensed contractor under
applicable local and state laws, and extend only to the original end use purchaser who purchased lawfully and subsequent owner(s)
of the facility / project site at the location on which the Module(s) is originally installed (all such persons hereinafter referred to as
“Customer”). The warranty start date ("Warranty Start Date") shall be the date of purchase by the original end use purchaser. If the
Customer is unable to provide adequate documentation of the original purchase, the Warranty Start Date shall be ninety (90) days
after the Module(s) was manufactured.

1. 15 Years Limited Warranty for Module(s)
LG will, at its sole discretion, repair, replace the Module(s) if it proves to be defective in material or workmanship for a period ending
15 years from the Warranty Start Date under normal application, installation, use and service conditions.

2. 25 Years Limited Warranty for Power Output
LG warrants that for a period of one (1) year from Warranty Start Date the actual power output of the module will be no less than
97.5% of the labeled power output. From the second year, the warranty for power output will decline annually by 0.4% in each of
the remaining 24 years, so that during 25th year, an actual output of at least 87.9% of the nameplate power output specified on the
Module will be achieved. The power output values shall be those measured under LG’s standard test conditions as follows: (a) light
spectrum of AM 1.5; (b) an irradiation of 1000 W per m2 and; (c) a cell temperature of 25 degrees centigrade at right angle
irradiation.
If the Module does not meet the warranted power output levels set out above when measured by LG or by an independent
measuring institute agreed to prior to testing by LG under Standard Test Conditions (‘STC’) such as IEC 61215 taking into account a
±3% measurement tolerance range, LG will, at its sole and absolute discretion, either (i) repair the Module(s); (ii) supplement such
deficiency in power by either: (a) providing additional Module(s) to the Customer, or (b) replacing the Module(s); or (iii) Refund the
difference between guaranteed minimal power output and actual power output (measured by LG under the STC above) multiplied by
the then current market price of the Module(s) or a comparable model at the time of the Customer’s claim.

3. How this Limited Warranty Applies
The remedies set forth in this Limited Warranty shall be the sole and exclusive remedies, and the original warranty period in this
Limited Warranty shall not extend beyond the period set forth therein, nor will a new warranty period begin, upon repair, replacement
or pro-rated refund due to power loss at LG’s sole discretion provided under this Limited Warranty.
Repair or replacement will be made with new, refurbished or re-manufactured Module(s) or parts and the replaced Module(s) or parts
shall become the property of LG. In the event the Module(s) is no longer available, LG reserves the right, at its sole discretion, to
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deliver new, refurbished or remanufactured Module(s) that may differ in size, color, shape, model number, and/or power level.

This Limited Warranty covers the transportation cost for reshipment of any repaired or replaced Module(s) to the Customer site, but
does NOT cover the transportation cost and risk including shipping damage or loss for return of the Module(s) to LG or LG’s
authorized agent and any other costs associated with installation, removal, or re-installation of the Module(s). If Module(s) returned
to LG is found not to be defective or this Limited Warranty has expired, the Customer is responsible to pay for return shipping cost.

4. Limited Warranty Exclusions
4-1.

This Limited Warranty does NOT apply to Module(s):

(a) Sold and/or installed outside the geographic territory of [Vietnam];
(b) Sold AS IS or WITH ALL FAULTS or consumables; or
(c) That had a serial number or any part thereof altered, defaced or removed.
(d) Color variation of cells or Module(s) that does not affect the power output.

4-2. This Limited Warranty also does NOT apply to Module(s) which have been subjected to:
(a) Damage and/or failure caused by use on a mobile unit including, but not limited to, vehicles, vessels, etc.;
(b) Damage and/or failure caused by non-compliance with national and local electric codes;
(c)

Damage and/or failure caused by installations not in conformance with the Module(s) specifications, installation manuals ,
operation manuals, or labels attached to the Module(s);

(d) Damage and/or failure caused by improper wiring, installation, or handling;
(e) Damage and/or failure caused by devices and/or parts other than the Module(s) or by mounting methods of such devices and/or
parts;
(f)

Damage and/or failure caused by improper or incorrectly performed maintenance, operation or modification;

(g) Damage and/or failure caused by removal from the original place of installment;
(h) Damage and/or failure caused by repairs not in accordance with LG’s instructions;
(i)

Damage and/or failure caused by inappropriate handling during storage, packaging or transportation;

(j)

Damage and/or failure caused by external shock such as flying objects or external stress;

(k) Damage and/or failure caused by direct contact with environmental pollution such as soot, acid rain or industrial chemicals
including ammonia;
(l)

Damage and/or failure caused by direct contact with salt water or underground water containing lime component or

petrochemicals;
(m) Damage and/or failure caused by natural forces (earthquakes, tornados, floods, lightning, hurricanes, heavy snow, etc.) and fire,
power failures, power surges or other unforeseen circumstances that are beyond LG’s control;
(n) Damage and/or failure caused by terrorist acts, riots, war or other man-made disasters;
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(o) Damage and/or failure caused by external stains or scratches that do not affect power output;
(p) Damage and/or failure caused by sound, vibration, rust, scratching, or discolorations that are the result of normal wear and tear,
aging or continuous use;
(q) Damage and/or failure caused by Module(s) installed in a location that exceeds operating conditions.

5. Limitation of Warranty Scope
EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THE MODULE(S) IS LIMITED IN DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.
UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL LG BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST GOODWILL, LOST REVENUES OR PROFITS, WORK STOPPAGE, MODULE(S)
FAILURE, IMPAIRMENT OF OTHER GOODS, COSTS OF REMOVAL AND REINSTALLATION OF THE MODULE(S), LOSS OF
USE, INJURY TO PERSONS OR PROPERTY ARISING OUT OR RELATED TO THE MODULE(S). LG’S TOTAL LIABILITY, IF
ANY, DAMAGES OR OTHERWISE, SHALL NOT EXCEED THE INVOICE VALUE PAID BY THE CUSTOMER FOR THE
MODULE(S) OR SERVICE(S) FURNISHED, WHICH IS THE SUBJECT OF A CLAIM OR DISPUTE.
SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR
ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS
MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY GIVES THE CUSTOMER SPECIFIC LEGAL RIGHTS; CUSTOMERS
MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

6. Assertion of Claims
The assertion of claims under this Limited Warranty presupposes that the Customer has (i) informed the authorized
reseller/distributor of our Module(s) in writing of the alleged claim, or that; (ii) this written notification has-been sent directly to the
address stated in Section 7 below in the event that the authorized reseller/distributor no longer exists (e.g. due to discontinuance of
business or bankruptcy). Any such assertion of claims must be accompanied by the original sales receipt as the proof of purchase
and time of purchase of LG Module(s). The assertion of the claim must occur within thirty (30) days from the date that the claim is
identified. The return of Module(s) may only occur after the written authorization of LG has been given.

7. Obtaining Warranty Performance
Customers who believe they have a justified claim covered by this Limited Warranty must immediately notify the authorized LG
representative, or contact LG directly by writing to:

LG Electronics Inc.
Solar Business Division
20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, Republic of Korea
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Customer may also contact LG via its web-site at www.lg-solar.com.

8.

Force Majeure

LG shall not be responsible or liable to Customer or any third party for any non-performance or delay in performance of any terms
and conditions of sale, including this Limited Warranty, due to acts of God, war, strikes, riots, unavailability of suitable and sufficient
labor, material, capacity, technical, yield failures or any other unforeseen event beyond LG’s control, including, without li mitations,
any technological, physical event or condition which is not reasonably known or understood at the time of sale of the Module(s) or
the claim.

9. Disputes
Except to the extent prohibited by applicable law, the Customer agrees she/he will not bring any action, regardless of form, arising
out of or in any way connected with this Limited Warranty, more than one (1) year after the cause of action has occurred.

10. Severability
If a part, provision or section of this Limited Warranty, or its application to any person or circumstance is held invalid, void or
unenforceable, such holding shall not affect this Limited Warranty and all other parts, provisions, clauses or applications shall
remain, and, to this end, such other parts, provisions, clauses or applications of the Limited Warranty shall be treated as severable.

11. Validity
This Limited Warranty is valid from July 1, 2020 sold to specific Customer(s) and shall apply to below Modules.

“LG365S1W(C)-U6, LG370S1W(C)-U6, LG375S1W(C)-U6”
“LG440S2W(C)-U6, LG445S2W(C)-U6, LG450S2W(C)-U6”

LG holds the right to amend the provisions, clauses or applications of this Limited Warranty from time to time without notice; however
such changes would not be retrospective.
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CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI
SẢN PHẨM TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
CỦA LG
Bảo hành có điều kiện dưới đây (sau đây gọi là “Bảo hành có điều kiện”) áp dụng đối với các model tấm pin
năng lượng mặt trời của LG được liệt kê ở Phần 11 dưới đây (sau đây gọi là “Các tấm pin”)) do LG Electronics
Inc (sau đây gọi là “LG”) bán và được lắp đặt bởi một nhà thầu được cấp phép theo luật pháp hiện hành của địa
phương và nhà nước, và chỉ áp dụng đối với bên mua hàng hợp pháp cuối cùng và (các) chủ sở hữu về sau của
công trình/địa điểm dự án tại địa điểm mà (các) tấm pin được lắp đặt ban đầu (tất cả những người như vậy sau
đây gọi là “Khách hàng”). Ngày bắt đầu bảo hành (“Ngày bắt đầu bảo hành”) sẽ là ngày khách hàng mua. Nếu
Khách hàng không thể cung cấp đầy đủ hồ sơ mua hàng gốc, Ngày bắt đầu bảo hành sẽ là chín mươi (90) ngày
kể từ khi (các) tấm pin được sản xuất.

1.

Bảo hành 15 năm đối với (các) tấm pin

LG sẽ được toàn quyền sửa chữa, thay thế (các) Tấm pin nếu chúng phát sinh lỗi về vật liệu hoặc lỗi do sản xuất
trong thời hạn 15 năm kể từ Ngày bắt đầu bảo hành ở các điều kiện vận hành, lắp đặt, sử dụng và bảo trì bình
thường.

2.

Bảo hành 25 năm đối với công suất đầu ra

LG bảo đảm trong thời hạn một (1) năm kể từ Ngày bắt đầu bảo hành công suất đầu ra thực tế của tấm pin sẽ
không dưới 97,5% công suất đầu ra ghi trên nhãn mác. Từ năm thứ hai trở đi, công suất đầu ra đảm bảo chỉ giảm
0,4% mỗi năm trong 24 năm còn lại để công suất đầu ra thực tế tại năm thứ 25 tối thiểu đạt 87,9% công suất đầu
ra ghi trên biển thông số của tấm pin. Giá trị công suất đầu ra phải là giá trị đo được tại điều kiện thử nghiệm tiêu
chuẩn của LG như sau: (a) quang phổ AM 1,5; (b) bức xạ 1000 W/ m2 và; (c) nhiệt độ cell 25 0C tại bức xạ phù
hợp
Nếu Tấm pin không đáp ứng các mức công suất đầu ra bảo đảm nêu trên khi đo được bởi LG hoặc một tổ chức
đo lường độc lập được chỉ định theo tiêu chuẩn thử nghiệm của LG theo Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn
(“STC”) như là IEC 61215 đảm bảo giới hạn dung sai đo lường ±3%, LG sẽ có toàn quyền hoặc (i) sửa chữa
(các) tấm pin; (ii) bổ sung sự thiếu hụt về công suất bằng cách: (a) cung cấp thêm (các) tấm pin cho Khách hàng
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hoặc (b) thay thế (các) tấm pin; hoặc (iii) hoàn lại tiền cho mức chênh lệch giữa công suất đầu ra tối thiểu bảo
đảm và công suất đầu ra thực tế (đo được bởi LG tại STC nói trên) nhân với giá thị trường hiện hành của (các)
Tấm pin hoặc model tương đương tại thời điểm khiếu nại của Khách hàng.

3.

Áp dụng bảo hành có điều kiện này

Các biện pháp được nêu ra trong Bảo hành có điều kiện này là các biện pháp khắc phục duy nhất và thời hạn bảo
hành ban đầu trong Bảo hành có điều kiện này sẽ không vượt quá kéo dài và không áp dụng một thời hạn bảo
hành mới trong trường hợp sửa chữa, thay thế hoặc hoàn tiền theo tỷ lệ do tổn hao công suất theo quyền quyết
định của LG như được quy định trong Bảo hành có điều kiện này.
Việc sửa chữa hoặc thay thế sẽ được thực hiện bằng cách đổi tấm pin – bộ phận bị lỗi với sản phẩm mới hoặc sản
phẩm trưng bày hoặc sản phẩm được tái sản xuất và (các) tấm pin hoặc bộ phận được thay thế sẽ thuộc quyền sở
hữu của LG. Trong trường hợp (các) Tấm pin không sẵn có, LG có quyền cung cấp (các) Tấm pin mới, tân trang
hoặc sản xuất lại mà khác về kích thước, màu sắc, hình dạng, số model và/hoặc mức công suất.

Bảo hành có điều kiện này bao gồm chi phí vận chuyển đối với vận chuyển lại bất kỳ (các) Tấm pin được sửa
chữa hoặc thay thế tới địa điểm của Khách hàng nhưng KHÔNG bao gồm chi phí vận chuyển và rủi ro như hư
hại hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển để trả (các) Tấm pin về LG hoặc đại diện được ủy quyền của LG
trong trường hợp khách hàng tự ý gửi tấm pin mà không được sự đồng ý từ LG và bất kỳ chi phí nào khác liên
quan đến lắp đặt, tháo dỡ hoặc lắp đặt lại (các) Tấm pin. Nếu (các) Tấm pin được trả về LG bị phát hiện là không
bị lỗi hoặc Bảo hành giới hạn này đã hết hạn, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận
chuyển trả hàng.

4.

Miễn trừ bảo hành có điều kiện

4-1. Bảo hành có điều kiện này KHÔNG áp dụng đối với (các) Tấm pin:
(a)

Được bán và/hoặc lắp đặt bên ngoài lãnh thổ địa lý của Việt Nam;

(b)

Được bán trong tình trạng bị hư hỏng hoặc bị lỗi hoặc bán theo dạng vật tư tiêu hao; hoặc

(c)

Có số seri hoặc bất kỳ bộ phận nào bị thay đổi, chỉnh sửa hoặc tháo bỏ.
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(d)

Sự thay đổi màu của các cell hoặc (các) Tấm pin mà không ảnh hưởng đến công suất đầu ra.

4-2. Bảo hành có điều kiện này cũng KHÔNG áp dụng đối với (các) Tấm pin bị:
(a)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do sử dụng trên phương tiện vận tải bao gồm không giới hạn xe cộ, tàu thuyền, v.v.;

(b)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do không tuân thủ các qui phạm điện của quốc gia và địa phương;

(c)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do lắp đặt không tuân thủ thông số kỹ thuật của (các) Tấm pin, hướng dẫn lắp đặt,
hướng dẫn vận hành hoặc nhãn mác trên (các) Tấm pin;

(d)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do đấu nối, lắp đặt hoặc vận hành không đúng cách;

(e)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do các thiết bị và/hoặc bộ phận ngoài (các) Tấm pin hoặc do cách lắp đặt thiết bị
và/hoặc bộ phận đó;

(f)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do bảo trì, vận hành hoặc sửa đổi thực hiện không thích hợp hoặc không đúng cách;

(g)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do tháo dỡ khỏi vị trí lắp đặt ban đầu;

(h)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do sửa chữa không đúng chỉ dẫn của LG;

(i)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do xử lý không đúng cách trong quá trình bảo quản, đóng gói hoặc vận chuyển;

(j)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do va đập bên ngoài như là các vật thể bay hoặc tác động bên ngoài;

(k)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do tiếp xúc trực tiếp với ô nhiễm môi trường như là muội, mưa axít hoặc hóa chất công
nghiệp bao gồm amoniac;

(l)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do tiếp xúc trực tiếp với nước muối hoặc nước ngầm chứa thành phần axit hoặc hóa dầu;

(m)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do thảm họa tự nhiên (động đất, lốc xoáy, lũ lụt, sét đánh, bão lớn, mưa tuyết lớn, v.v.)
và hỏa hoạn, sự cố nguồn điện, sốc điện hoặc các trường hợp không thể lường trước khác vượt quá khả năng
kiểm soát của LG;

(n)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do các hành động khủng bố, bạo loạn, chiến tranh hoặc thảm họa do con người gây ra;

(o)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do các vết ố bẩn hoặc xước bên ngoài mà không ảnh hưởng tới công suất đầu ra;

(p)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do tiếng ồn, rung, gỉ, xước hoặc phai màu do hao mòn bình thường, già hóa hoặc sử
dụng liên tục;

(q)

Hỏng hóc và/hoặc lỗi do (các) Tấm pin được lắp đặt tại vị trí vượt quá điều kiện vận hành.
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5.

Giới hạn phạm vi bảo hành

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÉP LUẬT CHO PHÉP, TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH DÙ LÀ
NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ LIÊN
QUAN TỚI TẤM PIN SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI CỦA BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN
NÀY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, LG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ BỒI
THƯỜNG THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC DO HẬU QUẢ BAO GỒM KHÔNG GIỚI
HẠN TỔN THẤT LỢI THẾ THƯƠNG MẠI, TỔN THẤT DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN, NGỪNG
HOẠT ĐỘNG, LỖI (CÁC) TẤM PIN, GIẢM SÚT GIÁ TRỊ CỦA CÁC HÀNG HÓA KHÁC, CHI PHÍ
THÁO DỠ VÀ LẮP ĐẶT LẠI (CÁC) TẤM PIN, TỔN THẤT SỬ DỤNG, THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI
HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN (CÁC) TẤM PIN. TOÀN BỘ TRÁCH
NHIỆM PHÁP LÝ, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, NẾU CÓ, HOẶC CÁC TRÁCH NHIỆM KHÁC CỦA
LG KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ HÓA ĐƠN ĐƯỢC KHÁCH HÀNG THANH TOÁN CHO (CÁC)
TẤM PIN HOẶC (CÁC) DỊCH VỤ CUNG CẤP, ĐỐI TƯỢNG CỦA KHIẾU NẠI HOẶC TRANH CHẤP.
MỘT SỐ KHU VỰC KHÔNG CHO PHÉP MIỄN TRỪ HOẶC HẠN CHẾ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ HOẶC GIỚI HẠN THỜI HẠN CỦA BẢO HÀNH NGẦM ĐỊNH,
VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN HOẶC MIỄN TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ
KHÁCH. BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆNNÀY MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG NHỮNG QUYỀN LỢI
HỢP PHÁP CỤ THỂ; KHÁCH HÀNG CŨNG CÓ CÁC QUYỀN LỢI KHÁC TÙY THEO TỪNG KHU
VỰC.

6.

Quy trình bảo hành

Quy trình Bảo hành có điều kiện như sau: Khách hàng đã (i) thông báo bằng biên bản bảo hành cho đại lý/nhà
phân phối (các) Tấm pin về hoặc; (ii) thông báo bằng biên bản này đã được gửi trực tiếp tới địa chỉ ghi trong
Phần 7 dưới đây trong trường hợp đại lý/nhà phân phối được ủy quyền không còn hoạt động (ví dụ: do ngừng
hoạt động kinh doanh hoặc phá sản). Bất kỳ biên bản bảo hành nào đều phải được đính kèm bản gốc biên lai bán
hàng làm bằng chứng mua hàng và thời điểm mua (các) Tấm pin LG. Quy trình bảo hành phải được thực hiện
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trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát hiện ra vấn đề khiếu nại. Chỉ được trả lại (các) Tấm pin sau khi có
sự đồng ý bằng văn bản của LG.

7.

Yêu cầu thực hiện bảo hành

Các khách hàng thuộc diện hưởng chính sách bảo hành có điều kiện này phải thông báo ngay cho đại diện được
ủy quyền của LG hoặc liên hệ trực tiếp với LG bằng cách gửi thông báo bằng văn bản tới:
Công ty LG Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội.
Bộ phận kinh doanh sản phẩm năng lượng mặt trời
Lầu 35, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, Quận 1, Tp HCM
Công ty LG Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh.
Bộ phận kinh doanh sản phẩm năng lượng mặt trời
Lầu 5, 233 Đồng Khởi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp HCM
Khách hàng cũng có thể liên hệ LG qua trang web của LG tại
www.lg-solar.com.
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8.

Trường hợp bất khả kháng

LG sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý trước Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ
việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ điều khoản và điều kiện bán hàng nào, bao gồm Bảo hành
có điều kiện này do Thiên tai, chiến tranh, đình công, bạo loạn, không có đủ lao động, nguyên vật liệu, năng lực
thích hợp hoặc hỏng hóc kỹ thuật hoặc do oằn và bất kỳ sự kiện nào không lường trước nằm ngoài khả năng
kiểm soát của LG, bao gồm không giới hạn bất kỳ sự kiện hoặc tình trạng công nghệ hoặc vật lý mà không xác
định được một cách hợp lý tại thời điểm bán (các) Tấm pin hoặc khiếu nại.

9.

Tranh chấp

Ngoại trừ phạm vi luật pháp cho phép, Khách hàng nhất trí không kiện tụng dưới mọi hình thức phát sinh hoặc
liên quan đến Bảo hành có điều kiện này trong vòng quá một (1) năm kể từ sau khi phát sinh nguyên nhân kiện
tụng.

10.

Hiệu lực từng phần

Nếu một phần, điều khoản hoặc mục của Bảo hành giới hạn này hoặc việc áp dụng phần, điều khoản hoặc mục
đó đối với bất kỳ người hoặc trường hợp nào không có giá trị hoặc hiệu lực thi hành, sự mất hiệu lực này sẽ
không ảnh hưởng đến Bảo hành có điều kiện và tất cả các phần, điều khoản, khoản hoặc việc áp dụng khác vẫn
giữ nguyên giá trị và các phần, điều khoản, khoản hoặc việc áp dụng khác đó của Bảo hành có điều kiện sẽ được
coi là có hiệu lực tách biệt.

11.

Hiệu lực

Bảo hành giới hạn này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đối với (các) Khách hàng cụ thể và sẽ áp dụng
đối với các Tấm pin dưới đây.
“LG365S1W(C)-U6, LG370S1W(C)-U6, LG375S1W(C)-U6”
“LG440S2W(C)-U6, LG445S2W(C)-U6, LG450S2W(C)-U6”
LG bảo lưu quyền được sửa đổi các điều khoản, khoản hoặc việc áp dụng Bảo hành giới hạn này tùy từng thời
điểm mà không cần thông báo; tuy nhiên, những thay đổi như vậy sẽ không có hiệu lực hồi tố.
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