ข้ อกํ าหนดและเงื0 อนไข
รายการส่ งเสริ มการขาย
“TrueMoney DigiPet”
ระยะเวลาส่ งเสริ มการขาย
ตั 3งแต่ วันที; 4 ธั นวาคม 2562 ถึ งวั นที; 30 มิ ถุ นายน 2563
วิ ธีการร่ วมรายการส่ งเสริ มการขาย
ผู้ ใช้ งานแอปพลิ เคชั น TrueMoney Wallet มี สิ ทธิ ได้ รั บรางวั ลดั งต่ อไปนี 3
สิ ทธิ รั บ Digi Food เมื; อทํ าตามรายละเอี ยดและเงื; อนไขการรั บสิ ทธิ Digi Food ที; ปรากฎในตารางด้ านล่ าง
และกติ กาการเล่ น TrueMoney DigiPet
สิ ทธิ เปิ ด Lucky Egg เพื; อรั บรางวั ลเงิ นคื น เมื; อทํ าตามรายละเอี ยดและเงื; อนไขการรั บสิ ทธิ เปิ ด Lucky Egg
และรางวั ลเงิ นคื น และกติ กาการเล่ น TrueMoney DigiPet
รายละเอี ยดเงื0 อนไขของรายการส่ งเสริ มการขาย
ข้ อกํ าหนดและเงื; อนไขนี 3มีขึ 3นเพื; อให้ ผู้ เข้ าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายทราบถึ งรายละเอี ยดและเงื; อนไขต่ างๆ ในการเข้ าร่ วม
รายการส่ งเสริ มการขาย “TrueMoney DigiPet” (“รายการส่ งเสริ มการขาย”) ทั 3งนี 3 ผู้ เข้ าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายจะต้ อง
ยอมรั บและตกลงในรายละเอี ยดระยะเวลารายการส่ งเสริ มการขาย วิ ธีการร่ วมรายการส่ งเสริ มการขาย รางวั ล และรายละเอี ยด
เงื; อนไขดั งต่ อไปนี 3
1.

รายการส่ งเสริ มการขายดั งกล่ าวนี 3 จั ดขึ 3นโดย บริ ษัท ทรู มั นนี; จํ ากั ด (“บริ ษัท”)

2.

ผู้ เข้ าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายที; มี สิ ทธิ ได้ รั บรางวั ล คื อ ผู้ ที; ทํ าตามรายละเอี ยดวิ ธีการร่ วมรายการส่ งเสริ มการขาย
และรายละเอี ยดเงื; อนไขของรายการส่ งเสริ มการขายถู กต้ องครบถ้ วน ภายในระยะเวลารายการส่ งเสริ มการขายนี 3
เท่ านั 3น

3.

เงื; อนไขการใช้ รางวั ลเป็ นไปตามรายละเอี ยดที; ปรากฎในตาราง และกติ กาการเล่ น TrueMoney DigiPet เว้ นแต่ เกิ ด
เหตุ ขัดข้ อง หรื อเหตุ อันอยู่ เหนื อการควบคุ มของบริ ษั ท และในกรณี ที; บริ ษั ทตรวจพบว่ าเกิ ดความผิ ดพลาดในการให้
รางวั ล บริ ษั ทมี สิ ทธิ ดํ าเนิ นการยกเลิ กการให้ รางวั ล และ/หรื อการเรี ยกรางวั ลคื นได้ โดยทั นที โดยไม่ ต้ องแจ้ งให้
ผู้ เข้ าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายทราบแต่ อย่ างใด
นอกจากนี 3 ผู้ เข้ าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายทราบดี ว่ าในกรณี ที; มี การกํ าหนดระยะเวลาการใช้ รางวั ล หากไม่ ใช้ รางวั ล
หรื อใช้ รางวั ลไม่ หมด ภายในระยะเวลาที; กํ าหนด บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิ กของรางวั ล ตามที; บริ ษัทเห็ นสมควร
โดยไม่ จํ าเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผู้ เข้ าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายทราบ นอกจากนี 3 รางวั ลที; ไม่ ได้ ใช้ หรื อใช้ ไม่ หมด ไม่
สามารถแลกเปลี; ยนเป็ นเงิ นสด หรื อสิ; งอื; นใดได้ ทั 3งสิ 3น

4.
5.

บริ ษัทจํ ากั ดสิ ทธิ ในการเข้ าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขาย 1 (หนึ; ง) สิ ทธิ ต่ อ 1 (หนึ; ง) หมายเลขบั ตรประชาชน
ในกรณี ที; บริ ษัทพบว่ าผู้ ที; มี สิ ทธิ ได้ รั บรางวั ล หรื อผู้ ที; ได้ รั บรางวั ลภายใต้ รายการส่ งเสริ มการขายนี 3 (ก) ยกเลิ กการชํ าระ
ค่ าสิ นค้ าและ/หรื อบริ การ และ/หรื อขอคื นเงิ นที; ชํ าระ หรื อ (ข) มี เจตนา หรื อ พฤติ กรรม ที; จะนํ ารางวั ลไปใช้ ในเชิ งธุ รกิ จ

หรื อโดยมิ ชอบ หรื อ (ค) กระทํ าผิ ดเงื; อนไขใดเงื; อนไขหนึ; งของรายการส่ งเสริ มการขายนี 3 หรื อ (ง) กระทํ าการฉ้ อฉล
ทุ จริ ต หรื อดํ าเนิ นการใดๆ อั นผิ ดต่ อกฎหมาย หรื อ (จ) มี เหตุ อื; นใดที; ผู้ ที; มี สิ ทธิ ได้ รั บรางวั ล หรื อผู้ ที; ได้ รั บรางวั ลไม่
สามารถอ้ างสิ ทธิ ในการได้ รั บหรื อใช้ รางวั ลได้ บริ ษั ทสงวนสิ ทธิ ในการตั ดสิ ทธิ รั บรางวั ลใดๆ ภายใต้ รายการส่ งเสริ ม
การขายนี 3 และ/หรื อ ดํ าเนิ นการเรี ยกคื นรางวั ลที; ได้ มอบให้ และ/หรื อ ดํ าเนิ นการอื; นใดตามที; บริ ษั ทเห็ นสมควร โดยไม่
ต้ องแจ้ งให้ ทราบแต่ อย่ างใด
6.

บริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี; ยนแปลงระยะเวลารายการส่ งเสริ มการขาย, วิ ธี การร่ วมรายการส่ งเสริ มการขาย,
รางวั ล และรายละเอี ยดเงื; อนไข และ/หรื อรายละเอี ยดอื; นใด โดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ผู้ เข้ าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายทราบ
ในกรณี ที; มี ข้ อโต้ แย้ งใดๆ เกิ ดขึ 3น คํ าตั ดสิ นของบริ ษัทถื อเป็ นที; สิ 3นสุ ด

7.

รางวั ลภายใต้ รายการส่ งเสริ มการขายนี 3 ไม่ สามารถแลก คื น และ/หรื อ เปลี; ยนเป็ นเงิ นสดได้ รวมถึ งไม่ สามารถโอน
สิ ทธิ ในการได้ รั บให้ แก่ บุคคลอื; น และไม่ สามารถใช้ ร่ วมกั บรายการส่ งเสริ มการขายอื; นได้

8.

ผู้ เข้ าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขายรั บรองว่ าข้ อมู ลที; ใช้ ในการยื นยั นตั วตนเป็ นข้ อมู ลของตนและเป็ นข้ อมู ลที; ถู กต้ อง
หากบริ ษั ทตรวจสอบพบว่ าข้ อมู ลดั งกล่ าวเป็ นข้ อมู ลเท็ จ และ/หรื อไม่ ใช่ ข้ อมู ลของผู้ เข้ าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขาย
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิ กการให้ รางวั ล รวมทั 3งเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายต่ อผู้ เข้ าร่ วมรายการส่ งเสริ มการขาย

9.

สอบถามรายละเอี ยดเพิ; มเติ มได้ ที; Call Center โทร.1240

รายละเอี ยดและเงื0 อนไขการรั บสิ ทธิ Digi Food
รายการ

รั บค่ า
ประสบการณ์
(EXP)

รั บค่ า
พลั งงาน
(HP)

เงื0 อนไข

1

ซื อ3 สิ นค้ าที; ร้ านค้ าชั 3นนํ า (offline) เช่ น เซเว่ นอี เลฟเว่ น
, แมคโดนั ล, Afteryou หรื ออื; นๆ โดยชํ าระผ่ าน
เครื; องรั บชํ าระ TrueMoney Wallet

25

25

- ยอดชํ าระตั 3งแต่ 20 (ยี; สิบ) บาทขึ 3นไป
- จํ ากั ดสิ ทธิ การรั บ Digi Food 1 (หนึ; ง)
ชิ 3น ต่ อ 1 (หนึ; ง) การใช้ จ่ าย

2

ซื 3 อ สิ นค้ าออนไลน์ เช่ น Lazada, True iService,
MOL หรื ออื; นๆ และชํ าระด้ วย TrueMoney Wallet

25

25

- ยอดชํ าระตั 3งแต่ 20 (ยี; สิบ) บาทขึ 3นไป
- จํ ากั ดสิ ทธิ การรั บ Digi Food 1 (หนึ; ง)
ชิ 3น ต่ อ 1 (หนึ; ง) ผู้ ให้ บริ การ ต่ อ 1 (หนึ; ง)
วั น

3

ซื 3 อ สิ นค้ าบน Google Play Store หรื อ Apple App
Store โดยชํ าระผ่ าน TrueMoney Wallet

25

25

- ยอดชํ าระตั 3งแต่ 20 (ยี; สิบ) บาทขึ 3นไป
- จํ ากั ดสิ ทธิ การรั บ Digi Food 1 (หนึ; ง)
ชิ 3น ต่ อ 1 (หนึ; ง) การใช้ บริ การ Google
Play Store หรื อ Apple App Store ต่ อ
1 (หนึ; ง) วั น

4

ซื 3 อ บั ตรเงิ นสด TrueMoney ผ่ านแอปพลิ เคชั น
TrueMoney Wallet

15

15

- ยอดชํ าระตั 3งแต่ 20 (ยี; สิบ) บาทขึ 3นไป
- จํ ากั ดสิ ทธิ การรั บ Digi Food 1 (หนึ; ง)
ชิ 3น ต่ อ 1 (หนึ; ง) การใช้ จ่ าย

5

เติ มเงิ นมื อถื อทรู มูฟ เอช และชํ าระผ่ านแอปพลิ เคชั น
TrueMoney Wallet

15

15

- ยอดชํ าระตั 3งแต่ 20 (ยี; สิบ) บาทขึ 3นไป
- จํ ากั ดสิ ทธิ การรั บ Digi Food 1 (หนึ; ง)
ชิ 3น ต่ อ 1 (หนึ; ง) การใช้ จ่ าย

6

ซื 3อแพ็ กเกจอิ นเตอร์ เน็ ตทรู มู ฟ เอช แพ็ กเกจใดก็ ได้
ผ่ านแอปพลิ เคชั น TrueMoney Wallet หรื อผ่ าน
เว็ บไซต์ topping.truemoveh.com โดยชํ าระรวมกั บ
บิ ลทรู (สํ าหรั บผู้ ใช้ บริ การโทรศั พท์ เคลื; อนที; ทรู มู ฟ
เอช ในระบบรายเดื อน) หรื อตั ดผ่ านเงิ นในซิ ม
(สํ าหรั บผู้ ใช้ บริ การโทรศั พท์ เคลื; อนที; ทรู มู ฟ เอช ใน
ระบบเติ มเงิ น) มู ลค่ าตั 3งแต่ 20 (ยี; สิบ) บาทขึ 3นไป

7

ซื 3 อ แอปพลิ เคชั น ไอเทม สติ กเกอร์ หรื อสิ นค้ า
ออนไลน์ ต่ างๆ ด้ วยบั ตร WeCard Mastercar หรื อ
TrueDigital Card มู ลค่ าตั 3งแต่ 20 (ยี; สิบ) บาทขึ 3นไป

8

- ยอดชํ าระตั 3งแต่ 20 (ยี; สิบ) บาทขึ 3นไป
- จํ ากั ดสิ ทธิ การรั บ Digi Food 1 (หนึ; ง)
ชิ 3น ต่ อ 1 (หนึ; ง) การใช้ จ่ าย

15

15

25

25

ชํ าระค่ าสิ นค้ าและ/หรื อบริ การตามใบแจ้ งหนี 3 ที;
ปรากฏบนแอปพลิ เคชั น TrueMoney Wallet ผ่ าน
แอปพลิ เคชั น TrueMoney Wallet หรื อเติ มเงิ นบั ตร
Easy Pass ตั 3งแต่ 200 (สองร้ อย) บาทขึ 3นไป

25

25

- ยอดชํ าระตั 3งแต่ 200 (สองร้ อย) บาท ขึ 3น
ไป
- จํ ากั ดสิ ทธิ การรั บ Digi Food 1 (หนึ; ง)
ชิ 3น ต่ อ 1 (หนึ; ง) การใช้ จ่ าย

9

โอนเงิ นระหว่ างบั ญชี TrueMoney Wallet หรื อหรื อ
จ่ ายเงิ นผ่ าน QR True Point&Pay ผ่ านแอปพลิ เคชั น
TrueMoney Wallet

5

5

- ยอดโอนขั 3 น ตํ; า 20 (ยี; สิ บ) บาท ต่ อการ
โอน 1 (หนึ; ง) ครั 3ง
- จํ ากั ดสิ ทธิ การรั บ Digi Food 1 (หนึ; ง)
ชิ 3น ต่ อ 1 (หนึ; ง) วั น

10

โอนเงิ นออกผ่ านพร้ อมเพย์ ผ่ านแอปพลิ เคชั น
TrueMoney Wallet

5

5

- ยอดโอนขั 3นตํ; า 100 (หนึ; งร้ อย) บาท ต่ อ
การโอน 1 (หนึ; ง) ครั 3ง
- จํ ากั ดสิ ทธิ การรั บ Digi Food 1 (หนึ; ง)
ชิ 3น ต่ อ 1 (หนึ; ง) วั น

- ยอดชํ าระตั 3งแต่ 20 (ยี; สิบ) บาทขึ 3นไป
- จํ ากั ดสิ ทธิ การรั บ Digi Food 1 (หนึ; ง)
ชิ 3น ต่ อ 1 (หนึ; ง) การใช้ จ่ าย

11

โอนเงิ นออกผ่ านธนาคารใดก็ ได้ ผ่ านแอปพลิ เคชั น
TrueMoney Wallet

5

5

- ยอดโอนขั 3นตํ; า 100 (หนึ; งร้ อย) บาท ต่ อ
การโอน 1 (หนึ; ง) ครั 3ง
- จํ ากั ดสิ ทธิ การรั บ Digi Food 1 (หนึ; ง)
ชิ 3น ต่ อ 1 (หนึ; ง) วั น

12

บ ริ จ า ค เ งิ น มู ล นิ ธิ ต่ า ง ๆ ผ่ า น แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น
TrueMoney Wallet

5

5

- ยอดบริ จาคขั 3 น ตํ; า 20 (ยี; สิ บ) บาท ต่ อ
การบริ จาค 1 (หนึ; ง) ครั 3ง
- จํ ากั ดสิ ทธิ การรั บ Digi Food 1 (หนึ; ง)
ชิ 3น ต่ อ 1 (หนึ; ง) การบริ จาค

รายละเอี ยดและเงื0 อนไขการรั บสิ ทธิ เปิ ด Lucky Egg และรางวั ลเงิ นคื น
( ตารางนี Wมีผลจนถึ งวั นที0 10 ก.พ. 2563 เวลา 23:59 )
Lucky Egg

Stage Level ในการรั บ Lucky Egg

สะสมระดั บค่ าประสบการณ์ (EXP)
/ ตั วละคร

มู ลค่ าเงิ นคื น

ใบที; 1

เมื; อจบ Level 5

35

5 บาท

ใบที; 2

เมื; อจบ Level 10

120

5 บาท

ใบที; 3

เมื; อจบ Level 15

255

10 บาท

ใบที; 4

เมื; อจบ Level 20

450

10 บาท

ใบที; 5

เมื; อจบ Level 25

720

30 บาท

รายละเอี ยดและเงื0 อนไขการรั บสิ ทธิ เปิ ด Lucky Egg และรางวั ลเงิ นคื น
( ตารางนี Wมีผลตั Wงแต่ วั นที0 11 ก.พ. 2563 เวลา 00:00 เป็ นต้ นไป )
Lucky Egg

Stage Level ในการรั บ Lucky Egg

สะสมระดั บค่ าประสบการณ์ (EXP)
/ ตั วละคร

มู ลค่ าเงิ นคื น

ใบที; 1

เมื; อจบ Level 5

35

5 บาท

ใบที; 2

เมื; อจบ Level 10

130

5 บาท

ใบที; 3

เมื; อจบ Level 15

335

10 บาท

ใบที; 4

เมื; อจบ Level 20

760

10 บาท

ใบที; 5

เมื; อจบ Level 25

1450

30 บาท

