ข้ อกําหนดและเงื่อนไข
รายการส่ งเสริมการขาย
EDM - Birthday Incentive 10 THB
ระยะเวลาส่ งเสริมการขาย
ตังแต่
้ วนั ที่ 28 ก.ย. 2563 จนถึงวันที่ 8 ต.ค. 2563
วิธีการร่ วมรายการส่ งเสริมการขาย
1.

มีบญ
ั ชีทรูมนั นี่วอลเล็ทและไม่ได้ ใช้ บริการทรูมนั นี่วอลเล็ทเป็ นระยะเวลาตังแต่
้ 30 (สามสิบ) วันเป็ นต้ นไป ก่อน 28 ก.ย.
2563

2.

มีวนั คล้ ายวันเกิดที่ได้ ลงทะเบียนไว้ กับบัญชีทรูมนั นี่วอลเล็ท ในช่วงวันที่ 28 ก.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 ต.ค. 2563

3.

อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ กับบัญชีทรูมนั นี่วอลเล็ท มีสถานะพร้ อมใช้ งานตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี ้

รายละเอียดของรางวัล
ผู้เข้ าร่ วมรายการส่งเสริ มการขายที่มีสิทธิได้ รับรางวัล จะได้ รับรางวัลเป็ นเงินจานวน 10 (สิบ) บาท เข้ าทรู มันนี่วอลเล็ท ตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1.

ผู้ที่มีสิทธิได้ รับรางวัลจะได้ รับอีเมลแจ้ งจากบริษัทเพื่อให้ กดตอบรับเงิน จานวน 10 (สิบ) บาท ผ่านทางอีเมลของผู้ที่มี
สิทธิได้ รับรางวัลที่ได้ ลงทะเบียนไว้ กับบัญชีทรูมนั นี่วอลเล็ท

2.

ผู้ที่มีสิทธิได้ รับรางวัลต้ องกดตอบรับเงินภายใน 3 (สาม) วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอีเมลดังกล่าว

3.

เมื่อผู้ที่มีสิทธิได้ รั บรางวัล กดตอบรั บเงิ นภายในระยะเวลาที่ กาหนด บริ ษัทจะโอนเงินรางวัล เข้ าทรู มัน นี่ วอลเล็ ท
ภายใน 5 (ห้ า) วันทาการ นับตัง้ แต่ วันที่ผ้ ูมีสิทธิได้ รับรางวัล กดตอบรับเงิน โดยเงินดังกล่าวจะหมดอายุการใช้ งาน
ภายใน 4 (สี่) วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับเงินเข้ าทรูมนั นี่วอลเล็ท

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่ งเสริมการขาย
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขนีม้ ีขึน้ เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมรายการส่งเสริ มการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้ าร่ วม
รายการส่งเสริ มการขาย “EDM - Birthday Incentive 10 THB” (“รายการส่ งเสริ มการขาย”) ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าร่วมรายการส่งเสริ ม
การขายจะต้ องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริ มการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริ มการขาย รางวัล
และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1.

รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี ้ จัดขึ ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จากัด (“บริษัท”)
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2.

ผู้เข้ าร่วมรายการส่งเสริ มการขายที่มีสิทธิได้ รับรางวัล คือ ผู้ที่ทาตามรายละเอียดวิธีการร่ วมรายการส่งเสริ มการขาย
และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริ มการขายถูกต้ องครบถ้ วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริ มการขายนี ้
เท่านั ้น

3.

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้ บริการที่ระบุวนั เกิดไว้ กับบัญชีทรู มนั นี่วอลเล็ท และมีวนั คล้ ายวันเกิดในช่วงระยะเวลาที่กาหนด
เท่านั ้น

4.

บริษัทจากัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมนั นี่วอลเล็ท
นอกจากนี ้ ผู้เข้ าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกาหนดระยะเวลาการใช้ รางวัล หากไม่ใช้ รางวัล
หรือใช้ รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร
โดยไม่จาเป็ น ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมรายการส่ง เสริ มการขายทราบ นอกจากนี ้ รางวัลที่ไม่ได้ ใช้ หรื อใช้ ไม่หมด ไม่
สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ ทงสิ
ั ้ ้น

5.

ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้ รับรางวัล หรือผู้ที่ได้ รับรางวัลภายใต้ รายการส่งเสริมการขายนี ้ (ก) ยกเลิกการชาระ
ค่าสินค้ าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชาระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนารางวัลไปใช้ ในเชิงธุรกิจ
หรื อโดยมิชอบ หรื อ (ค) กระทาผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริ มการขายนี ้ หรื อ (ง) กระทาการฉ้ อฉล
ทุจริ ต หรื อดาเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรื อ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผ้ ูที่มีสิทธิได้ รับรางวัล หรื อผู้ที่ได้ รับรางวัลไม่
สามารถอ้ างสิทธิในการได้ รับหรือใช้ รางวัลได้ บริ ษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้ รายการส่งเสริม
การขายนี ้ และ/หรือ ดาเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้ มอบให้ และ/หรือ ดาเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่
ต้ องแจ้ งให้ ทราบแต่อย่างใด

6.

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงระยะเวลารายการส่ง เสริ มการขาย, วิธีการร่ วมรายการส่ง เสริ มการขาย,
รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ
ในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ เกิดขึ ้น คาตัดสินของบริษัทถือเป็ นที่สิ ้นสุด

7.

รางวัลภายใต้ รายการส่งเสริ มการขายนี ้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรื อ เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ รวมถึง ไม่สามารถโอน
สิทธิในการได้ รับให้ แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

8.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ Call Center โทร.1240
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