เอกสารลงทะเบียนแลกรับของสมนาคุณ ประจาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ราคาที่ปรากฎใน
at your side รวม VAT 7%

รุ่น

ประเภทผลิ ตภัณฑ์

ของสมนาคุณ
เลือกรับฟรี 1 รายการต่อรุน่ เท่านัน้

เครื่องพิ มพ์ฉลาก

c PT-D200RK

2,290 บาท

c Rilakkuma Tape (TZE-RY31)

เครื่องพิ มพ์ฉลาก

c PT-P300BT

1,990 บาท

c Premium Tape 1 pcs (TZE-PR831)

เครื่องพิ มพ์ฉลาก

c PT-D600

6,990 บาท

c บัตรกานัล Lotus มูลค่า 500 บาท

เครื่องพิ มพ์ฉลาก

c PT-E550WVP

9,990 บาท

c บัตรกานัล Lotus มูลค่า 500 บาท

เครื่องพิ มพ์ฉลาก

c QL-800

6,990 บาท

c Label- Tape : DK-22214 จานวน 1 ตลับ

เครื่องพิ มพ์ฉลาก

c QL-820NWB

8,990 บาท

c Label- Tape : DK-22214 จานวน 1 ตลับ

เครื่องสแกนเนอร์

c ADS-1700W

13,490 บาท

หมายเลขเครื่อง
(9 -15 หลัก สามารถดูได้จากหลังเครือ่ ง)

c บัตรกานัล Caltex มูลค่า 1,000 บาท
c บัตรกานัล Lotus มูลค่า 1,000 บาท
เครื่องสแกนเนอร์

c ADS-2800W

32,890 บาท

c รับ External HDD 1 TB มูลค่า 2,190 บาท

เครื่องสแกนเนอร์

c ADS-3600W

36,990 บาท

c รับ External HDD 1 TB มูลค่า 2,190 บาท

ราคาที่ปรากฎใน
ประเภทผลิ ตภัณฑ์

รุ่น

แลกรับของสมนาคุณ
at your side รวม VAT 7%

เครื่องเสียงคาราโอเกะ

c ชุดผลิ ตภัณฑ์ Basic Package

29,900 บาท

c ชุดไมโครโฟน NKN-300 พร้อมสายไมค์

เครื่องเสียงคาราโอเกะ

c ชุดผลิ ตภัณฑ์ Advance
Package

39,900 บาท

c ชุดไมโครโฟน NKN-300 พร้อมสายไมค์

โปรดระบุหมายเลขที่เครื่องผลิ ตภัณฑ์ แอมปลิ ฟาย รุ่น DAH-100
จานวน 25 หลัก

*** หากราคาสิ นค้าที่ซื้อ หรือราคาที่ระบุในสาเนาใบกากับภาษี ไม่ตรงกับราคาข้างต้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่สามารถให้เข้าร่วมรายการส่งเสริ มการขายนี้ ได้ ***
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะผูท้ ี่ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมเอกสารแนบตามเงื่อนไขครบสมบรูณ์ **

กรุณากรอกด้วยตัวบรรจง เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง
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เงือ่ นไขการรับของสมนาคุณ

1. เอกสารในการรับของสมนาคุณ ประกอบด้วย
1) เอกสารแลกรับของสมนาคุณทีก่ รอกรายละเอียดสมบูรณ์
2) สาเนาใบกากับภาษีเต็มรูปแบบ (ขอสงวนสิทธิ ์สาหรับบิลเงินสดทีไ่ ม่มภี าษีมลู ค่าเพิม่ และสินค้าทีซ่ ้อื พร้อม Ink tank) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561
3) [1]กรณี ที่ซื้อในนามบุคคลแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน [2] กรณี ที่ซื้อ ในนามนิ ติบคุ คลแนบสาเนาหน้ าแรกของหนังสือรับรองบริ ษทั ฯ/หจก./ทะเบียนการค้า
[3] กรณี ที่ซื้อในนามหน่ วยงานราชการ รัฐวิ สาหกิ จ แนบสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานของหน่ วยงาน
2. ติดต่อเพือ่ ขอรับของสมนาคุณได้ท่ี โดยแฟกซ์รายการตามข้อ1 กลับมาทีห่ มายเลข 02-665-7711 หรือ brotherpromotion@brother.co.th ตลอด 24 ชั ่วโมง
3. บริษทั จะทาการจัดส่งของสมนาคุณให้กบั ลูกค้าโดยตรงตามทีอ่ ยูท่ ก่ี รอกลงในเอกสารลงทะเบียนแลกรับของสมนาคุณ หลังจากได้รบั เอกสารครบถ้วนภายใน 14 วัน
โปรโมชันดั
่ งกล่าวสงวนสิทธิ ์สาหรับลูกค้า (End user) ที่ซี้อสิ นค้าในราคาปกติ อ้างอิ งจากแค็ตตาล็อก At Your Side ตุลาคม - ธันวาคม 2561
หรือ เอกสารลงทะเบียนแลกรับของสมนาคุณ ประจาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 เท่านัน้
4. ทัง้ นี้ไม่รวมถึงการขายราคาพิเศษ / ราคาโครงการหรือได้รบั ส่วนลดพิเศษจากทางร้าน ตัวแทนจาหน่ายไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ (ร้านค้าตัวแทนจาหน่ายไม่มสี ทิ ธิ ์เข้าร่วมรายการ)
5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีทผ่ี ซู้ ้อื มีขอ้ ตกลงกับร้านค้าตัวแทนจาหน่ายนอกเหนือโปรโมชันที
่ ก่ าหนด
6. ขอสงวนสิทธิในการจั
ดส่งของสมนาคุณซ้า กรณีทไ่ี ด้รบั การตีกลับจากไปรษณีย์ รวมถึงชือ่ และทีอ่ ยูไ่ ม่ชดั เจน และกรณีตรวจสอบพบว่ามีผลู้ งชือ่ เพือ่ รับของสมนาคุณแล้ว
์
7. เอกสารชุดนี้สาหรับลูกค้า (End user) เท่านัน้ ขอสงวนสิทธิการแลกรับจากร้านค้าตัวแทนจาหน่ายหรือการซื้อเพือ่ จาหน่ายต่อใดๆ ทัง้ สิน้ และไม่อนุญาตให้รา้ นค้าใช้
Voucher หน้าร้านให้ลกู ค้าไปก่อน แล้วค่อยมาทาเคลมกับทางบราเดอร์เองในภายหลัง
8. คาตัดสินของบราเดอร์ถอื เป็ นสิทธิขาดและสิน้ สุด

*** กรณี ส่งเอกสารแลกรับของสมนาคุณมาทาง FAX ลูกค้าจะต้องโทรมาตรวจสอบและยืนยันการรับ-ส่ง เอกสาร ข้อมูลทุกครัง้ ***
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี Brother Promotion Hot line (02) 665-7727 , (02) 665-7705 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-17.00น.)

* * * หมดเขตส่งเอกสาร เพื่อแลกรับของรางวัล วันที่ 15 มกราคม

2562 * * *

Brother Commercial (Thailand) Ltd. 21st Fl., Rasa Tower II, 555 Phaholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thaniland www.brother.co.th
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