เอกสารลงทะเบียนแลกรั บของสมนาคุณ ช็อปช่วยชาติ ( 16Nov-3Dec' 2017 )
ประเภทผลิ ตภั ณฑ์
เครื อง Ink Jet
เครื อง Ink Jet

รุ่น
 DCP-T300
 MFC-T800W ซือพร้อม
BT-6000BK,BT-5000C/M/Y ครบ 1 ชุด

ของสมนาคุณ
เลือกรั บฟรี 1 รายการต่อรุ่นเท่านั น
 บั ตรกํานัล Central มูลค่า 200 บาท
 บั ตรกํานัล Big C มูลค่า 200 บาท
 บั ตรกํานัล Lotus มูลค่า 200 บาท
 บั ตรกํานัล Central มูลค่า 1,500 บาท
 บั ตรกํานัล Big C มูลค่า 1,500 บาท
 บั ตรกํานัล Lotus มูลค่า 1,500 บาท

หมายเลขเครือง
(9 -15 หลั ก สามารถดูได้จากหลั งเครื อง)

กรุณากรอกด้วยตั วบรรจง เพือความสะดวกในการจั ดส่ง

ชือ - นามสกุล (ผู้ซือ )......................................................................................................................................................................................................................................
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จั งหวั ด............................................................................................. รหั สไปรษณีย์..................................................................แฟกซ์.............................................................
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บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ เฉพาะผู ้ทีลงทะเบียนและกรอกข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมเอกสารแนบตามเงือนไขครบสมบรูณ์
เงือนไขการรั บของสมนาคุณ
1. เอกสารในการรั บของสมนาคุณ ประกอบด้วย
1) เอกสารแลกรั บของสมนาคุณที กรอกรายละเอี ยดสมบูรณ์
2) สําเนาใบกํากั บภาษีเต็มรูปแบบ (ขอสงวนสิทธิ สําหรั บบิลเงิ นสดที ไม่ม ี ภาษีมูลค่าเพิมและสินค้าที ซือพร้อInk
ม tank) ระหว่างวั นที 16 พฤศจิ กายน - 3 ธั นวาคม 2560
3) [1]กรณี ทีซือในนามบุคคลแนบสําเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชน [2] กรณี ทีซือ ในนามนิ ติ บุคคลแนบสําเนาหน้ าแรกของหนังสือรั บรองบริ ษัทฯ/หจก./ทะเบียนการค้า
[3] กรณี ทีซือในนามหน่ วยงานราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ แนบสําเนาบั ตรประจํ าตั วพนักงานของหน่ วยงาน
2. ติดต่อเพื อขอรั บของสมนาคุณได้ที โดยแฟกซ์รายการตามข้ อ1 กลั บมาที หมายเลข 02-665-7711 หรื อ brotherpromotion@brother.co.th ตลอด 24 ชั วโมง
3. บริ ษัทจะทําการจั ดส่งของสมนาคุณให้ก ั บลูกค้าโดยตรงตามที อยู่ที กรอกลงในเอกสารลงทะเบียนแลกรั บของสมนาคุณหลั งจากได้ร ั บเอกสารครบถ้วนภายใน 14 วั น
โปรโมชั นดั งกล่าวสงวนสิทธิ สําหรั บลูกค้(End
า user) ทีซีอสิ นค้าในราคาปกติ อ้างอิ งจากแค็ ตตาล็ อก At Your Side ประจํ าเดือนตุลาคม - ธั นวาคม 2560
4. ทั งนีไม่รวมถึงการขายราคาพิเศษ/ราคาโครงการหรื อได้ร ั บส่วนลดพิเศษจากทางร้าน ตั วแทนจําหน่ายไม่สามารถร่วมรายการนีได้(ร้านค้าตั วแทนจําหน่ายไม่ม ี สิทธิ เข้ าร่วมรายการ
)
5. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในความรั บผิ ดชอบใด ๆ ในกรณีที ผู้ซือมี ข้ อตกลงกั บร้านค้าตั วแทนจําหน่ายนอกเหนืปรโมชั
อโ นที กําหนด
6. ขอสงวนสิทธิ ในการจั ดส่งของสมนาคุณซํา กรณีที ได้ร ั บการตีกลั บจากไปรษณีย์ รวมถึงชื อและที อยู่ไม่ช ั ดนเจและกรณีตรวจสอบพบว่ามี ผู้ลงชื อ เพื อรั บของสมนาคุณแล้ว
7. เอกสารชุดนีสําหรั บลูกค้า (End user) เท่านั น ขอสงวนสิทธิ การแลกรั บจากร้านค้าตั วแทนจําหน่ายหรื อการซือเพื อจําหน่ายต่อใดๆ ทั งสิและไม่
น อนุญาตให้ร้านค้าใช้
Voucher หน้าร้านให้ลูกค้าไปก่อน แล้วค่อยมาทําเคลมกั บทางบราเดอร์เองในภายหลั ง
8. คําตั ดสินของบราเดอร์ถือเป็ นสิทธิ ขาดและสินสุด

สอบถามรายละเอี ยดเพิมเติมได้ทีBrother Promotion Hot line (02) 665-7705 , (02) 665-7710 (จั นทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-17.00น.)
* * * หมดเขตส่งเอกสาร เพือแลกรั บของรางวั ลวั นที 15 ธั นวาคม 2560 * * *
Brother Commercial (Thailand) Ltd. 21st Fl., Rasa Tower II, 555 Phaholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thaniland www.brother.co.th
บริ ษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี ยล(ประเทศไทย) จํากั ด ชั น21 รสาทาวเวอร์ 2, 555 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุจ ั กร เขตจตุจ ั กร กรุงเทพฯ10900

