ข้อกําหนดและเงือ่ นไข
รายการส่งเสริมการขาย
รับรางวัลเงิน 5 บาท เข้าทรูมนั นี่วอลเล็ท เพียงเปิ ดและคลิกรับเงินผ่านอีเมลแคมเปญโปรลับสาหรับคุณ
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
เปิ ดอีเมลหัวข้อ “อีเมลรับรางวัล เพียง เปิ ดและคลิก” หรือ “โปรลับจากทรูมนั นี่วอลเล็ท” หรือ “โปรลับสาหรับคุณ” ที่ได้รบั จาก
บริษัทในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และกดรับรางวัลผ่านอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ก่อนเวลา 23.59
นาฬิกา
รางวัล
เงินจานวน 5 (ห้า) บาท เข้าบัญชี TrueMoney Wallet ที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลที่ใช้กดเพื่อรับรางวัลตามวิธีการร่วมรายการ
ส่งเสริมการขาย
รายละเอียดเงือ่ นไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขนีม้ ีขึน้ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วม
รายการส่งเสริมการขาย “รับรางวัลเงิน 5 บาท เข้าทรูมนั นี่วอลเล็ท เพียงเปิ ดและคลิกรับเงินผ่านอีเมล แคมเปญโปรลับสาหรับ
คุณ
” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี ้ ผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลา
รายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1.

รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี ้ จัดขึน้ โดย บริษัท ทรู มันนี่ จากัด (“บริษทั ”)

2.

ผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รบั รางวัล คือ ผูท้ ่ีทาตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี ้
เท่านัน้

3.

รายการส่งเสริมการขายนีส้ งวนสิทธิเฉพาะผูท้ ่ีได้รบั “อีเมลรับรางวัล เพียง เปิ ดและคลิก ” หรือ “โปรลับจากทรูมันนี่
วอลเล็ท” หรือ “โปรลับสาหรับคุณ” จากบริษัทในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

4.

ผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รบั รางวัล เมื่อผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทาการกดรับรางวัลผ่าน
อีเมลที่ได้รบั จากบริษัทภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ก่อนเวลา 23.59 นาฬกิ า
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5.

ผูม้ ีสิทธิได้รบั รางวัลจะต้องใช้รางวัลที่ได้รบั ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 23.59 นาฬิกา

6.

บริษัทจากัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการ
ขาย

7.

ผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รบั รางวัล จะได้รบั รางวัลภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นับตัง้ แต่การ
ทารายการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขดั ข้อง หรือเหตุอนั อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีท่ีบริษัทตรวจ
พบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดาเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้
โดยทันที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
นอกจากนี ้ ผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีวา่ ในกรณีท่มี ีการกาหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล
หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี ้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่
สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทงั้ สิน้

8.

ในกรณีท่บี ริษัทพบว่าผูท้ ่มี ีสิทธิได้รบั รางวัล หรือผูท้ ่ไี ด้รบั รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี ้ (ก) ยกเลิกการชาระ
ค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชาระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนารางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ
หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทาผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี ้ หรือ (ง) กระทาการฉ้อฉล
ทุจริต หรือดาเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผูท้ ่ีมีสิทธิได้รบั รางวัล หรือผูท้ ่ีได้รบั รางวัลไม่
สามารถอ้างสิทธิในการได้รบั หรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรบั รางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริม
การขายนี ้ และ/หรือ ดาเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดาเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด

9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย,
รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ
ในกรณีท่มี ีขอ้ โต้แย้งใดๆ เกิดขึน้ คาตัดสินของบริษัทถือเป็ นที่สนิ ้ สุด

10.

รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี ้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ รวมถึง ไม่สามารถโอน
สิทธิในการได้รบั ให้แก่บคุ คลอื่น และไม่สามารถใช้รว่ มกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

11.

ผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็ นข้อมูลของตนและเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ขอ้ มูลของผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทัง้ เรียกร้องค่าเสียหายต่อผูเ้ ข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

12.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี Call Center โทร.1240
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