ข้ อกําหนดและเงื่อนไข
รายการส่ งเสริมการขาย
รับรางวัลเงิน 5 บาท เข้ าทรูมนั นี่วอลเล็ท เพียงเปิ ดและคลิกรับเงินผ่านอีเมลแคมเปญโปรลับสาหรับคุณ
ระยะเวลาส่ งเสริมการขาย
ตังแต่
้ วนั ที่ 28 ก.ย. 2563 จนถึงวันที่ 6 ต.ค. 2563
วิธีการร่ วมรายการส่ งเสริมการขาย
เปิ ดอีเมลหัวข้ อ “อีเมลรับรางวัล เพียง เปิ ดและคลิก” หรือ “โปรลับจากทรูมนั นี่วอลเล็ท” หรือ “โปรลับสาหรับคุณ” ที่ได้ รับจาก
บริษัทในวันที่ 28 ก.ย. 2563 และกดรับรางวัลผ่านอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 ก่อนเวลา 23.59 นาฬิกา
รางวัล
เงินจานวน 5 (ห้ า) บาท เข้ าบัญชี TrueMoney Wallet ที่ลงทะเบียนด้ วยอีเมลที่ใช้ กดเพื่อรับรางวัลตามวิธีการร่ วมรายการ
ส่งเสริมการขาย
รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่ งเสริมการขาย
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้มีขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้ าร่วม
รายการส่งเสริมการขาย “รับรางวัลเงิน 5 บาท เข้ าทรูมนั นี่วอลเล็ท เพียงเปิ ดและคลิกรับเงินผ่านอีเมล แคมเปญโปรลับสาหรับ
คุณ
” (“รายการส่ งเสริ มการขาย”) ทัง้ นี ้ ผู้เข้ าร่ วมรายการส่งเสริ มการขายจะต้ องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลา
รายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1.

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

2.

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

3.

รายการส่งเสริมการขายนี ้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้ รับ “โปรลับสำหรับคุณ” จำกบริษทั ในวันที่ 28 ก.ย. 2563

4.

ผู้เข้ าร่วมรายการส่งเสริ มการขายจะมีสิทธิได้ รับรางวัล เมื่อผู้เข้ าร่วมรายการส่งเสริมการขายทาการกดรับรางวัล ผ่ าน
อีเมลที่ได้ รับจากบริษัทภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 ก่อนเวลา 23.59 นาฬกิ า

5.

ผู้มีสิทธิได้ รับรางวัลจะต้ องใช้ รางวัลที่ได้ รับภายในวันที่ 6 ต.ค. เวลา 23.59 นาฬิกา
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6.

บริ ษัทจากัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริ มการ
ขาย

7.

ผู้เข้ าร่ วมรายการส่ง เสริ มการขายที่ มีสิทธิไ ด้ รับรางวัล จะได้ รับรางวัล ภายในวันที่ 2 ต.ค. 2563 นับตัง้ แต่การท า
รายการเสร็ จสมบูรณ์ เว้ นแต่เกิดเหตุขัดข้ อง หรื อเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริ ษัท และในกรณีที่บริ ษัทตรวจ
พบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้ รางวัล บริษัทมีสิทธิดาเนินการยกเลิกการให้ รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคื นได้
โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
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

8.

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

9.

บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ 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

10.

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

11.

ผู้เข้ าร่ วมรายการส่งเสริ มการขายรับรองว่าข้ อมูลที่ใช้ ในการยืนยันตัวตนเป็ นข้ อมูลของตนและเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ อง
หากบริ ษัทตรวจสอบพบว่าข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลเท็จ และ/หรื อไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้ าร่ วมรายการส่งเสริ มการขาย
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ รางวัล รวมทังเรี
้ ยกร้ องค่าเสียหายต่อผู้เข้ าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

12.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ Call Center โทร.1240
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