เอกสารลงทะเบียนแลกรับบัตรคอนเสิ รต์ ฉลองครบรอบ 20 ปี Brother

ของสมนาคุณ
1

บัตรคอนเสิ รต์ จานวน
1 ใบ

2

บัตรคอนเสิ รต์ จานวน
2 ใบ

ข้อกาหนดเบือ้ งต้นใน
การรับบัตรคอนเสิ รต์
มูลค่าผลิ ตภัณฑ์ Brother
ในใบกากับภาษี เดียวกันเท่ากับ
หรือ มากกว่า 4,990 บาท
รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ ม

ระบุร่นุ เครื่องผลิ ตภัณฑ์
บราเดอร์

หากผลิ ตภัณฑ์บราเดอร์
เป็ นตัวเครื่องให้ระบุหมายเลขเครื่อง
หากเป็ นผลิ ตภัณฑ์
เป็ นวัสดุการพิ มพ์บ
ราเดอร์ให้แนบรูป
ถ่ายฮาโลแกรมข้าง
กล่อง พร้อมระบุชื่อ
รุ่นวัสดุการพิ มพ์
นัน้ ๆ

มูลค่าผลิ ตภัณฑ์ Brother
ในบัตรกากับภาษี เท่ากับ
หรือ มากกว่า 7,990 บาท
รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ ม

รายการละเอียดการจัดงานคอนเสิ รต์ ครบรอบ 20 ปี Brother
วันจัดงาน:
เปิ ดแลกรับบัตรคอนเสิรต์
เริม่ กิจกรรม
สถานทีจ่ ดั งาน:
ศิลปิ นรับเชิญ

วันเสาร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2560
ตัง้ แต่เวลา 14:00
ตัง้ แต่เวลา: 17:00
BCC Hall ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
ทาทา ยัง, มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, นิโคล เทริโอ และวงดนตรีพาราด็อกซ์

** บัตรคอนเสิ รต์ มีจานวนจากัด บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ สาหรับลูกค้าที่ส่งเอกสารครบถ้วน และถูกต้องตามเงือ่ นไขก่อนเท่านัน้ ***
กรุณากรอกด้วยตัวบรรจง เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง
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เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

1. เอกสารในการรับของสมนาคุณ ประกอบด้วย
1) เอกสารลงทะเบียนแลกรับของสมนาคุณทีก่ รอกรายละเอียดสมบูรณ์
2) สาเนาใบกากับภาษีเต็มรูปแบบทีร่ ะบุการซื้อผลิตภัณฑ์บราเดอร์ตงั ้ แต่ 4,990 บาทขึน้ ไปในใบเดียวกัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560
3) เอกสารประกอบทีจ่ าเป็ นดังต่อไปนี้
[1] กรณีทซ่ี ้อื ในนามบุคคลแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
[2] กรณีทซ่ี ้อื ในนามนิตบิ ุคคลแนบสาเนาหน้าแรกของหนังสือรับรองบริษทั ฯ/หจก./ทะเบียนการค้า
[3] กรณีทซ่ี ้อื ในนามหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ แนบสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานของหน่ วยงาน และ/หรือ เอกสารจากทางหน่ วยงานมอบอานาจให้เป็ นผูร้ บั ของสมนาคุณแทน
2. ส่งเอกสารทัง้ หมดเพือ่ ขอรับของบัตรคอนเสิรต์ โดยแฟกซ์รายการตามข้อ 1 กลับมาทีห่ มายเลข 02-665-7711 หรือ brotherpromotion@brother.co.th ตลอด 24 ชัวโมง
่
3. เมือ่ บริษทั ฯได้รบั เอกสารครบถ้วนจะทาการตรวจสอบเอกสารตามเงือ่ นไข เมือ่ เอกสารถูกต้องและครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯจะมอบให้ตวั แทนบริษทั คือ บริษทั เมกเกอร์โปรเจค จากัด
เป็ นผูจ้ ดั ส่งรหัสรับบัตรคอนเสิรต์ ผ่านช่องทาง SMS และ e-mail ภายใน 14 วันทาการ (ยังไม่มกี ารระบุทน่ี ั ่ง) ลูกค้าสามารถนารหัสทีไ่ ด้รบั พร้อมบัตรประชาชน
มารับบัตรได้ทห่ี น้างานตัง้ แต่แวลา 14:00 เป็ นต้นไป
4. โปรโมชั ่นดังกล่าวสงวนสิทธิส์ าหรับลูกค้า (End user) เท่านัน้ ห้ามมิให้มวี ตั ถุประสงค์สาหรับการซื้อเพือ่ จาหน่ ายต่อ ตัวแทนจาหน่ ายไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
(ร้านค้าตัวแทนจาหน่ ายไม่มสี ทิ ธิเข้
์ าร่วมรายการ)
5. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิสาหรับการการขายโครงการ หรือ รายการซื้อขายของบุคคล หรือ นิตบิ ุคคลทีซ่ ้อื สินค้าเพือ่ จาหน่ ายต่ออย่างเด็ดขาด
6. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีทผ่ี ซู้ ้อื มีขอ้ ตกลงกับร้านค้าตัวแทนจาหน่ ายนอกเหนือโปรโมชันที
่ ก่ าหนด
7. ขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดส่งของสมนาคุณซ้าหรือกรณีตรวจสอบพบว่ามีผใู้ ช้ Serial Number หรือ Hologram เพือ่ ลงทะเบียนแล้ว รวมถึงชือ่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ ไม่ชดั เจน
8. หากลูกค้าต้องการมอบบัตรคอนเสิรต์ ให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมงานแทน บุคคลทีม่ ารับบัตรแทนจะต้องมี รหัสรับบัตรคอนเสิรต์ , สาเนาบัตรประชาชนของลูกค้าให้บุคคลดังกล่าวมา
รับบัตรคอนเสิรต์ ทีห่ น้างาน และสาเนาบัตรประชาชนของบุคคลทีจ่ ะมารับบัตรแทนด้วย
9. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเงือ่ นไขรายการส่งเสริมการขาย, เปลีย่ นแปลง หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
์

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี Brother Promotion Hot line (02) 665-7705 , (02) 665-7709 , (02) 665-7710 , (02) 665-7727 , (02) 665-7757 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-17.00น.)

* * * หมดเขตส่งเอกสาร เพื่อแลกรับของรางวัล วันที่ 15 ตุลาคม 2560 * * *
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