
ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรรว่มกิจกรรม 
• จ ำกดัสิทธิลกูคำ้ 1 ทำ่น / 1 ของแถม / 1 รุน่สินคำ้ ตลอดรำยกำร 
• โปรโมชนัส ำหรบัสินคำ้ท่ีน ำเขำ้และจดัหน่ำยโดยบรษิัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส ์จ ำกดั เฉพำะรำ้นคำ้ท่ีรว่มรำยกำร
เทำ่นัน้ 
• ส ำหรบัลกูคำ้ท่ีซือ้สินคำ้รุน่ท่ีรว่มรำยกำร ภำยในระยะเวลำโปรโมชนั 13 มี.ค. 2563 – 17 พ.ค. 2563 

O ส  ำหรบัลกูคำ้ท่ีซือ้เครื่องปรบัอำกำศรุน่ Wind-Free™ Premium Plus (AR10TYAAAWKNST, 
AR13TYAAAWKNST) จะไดร้บั เครื่องฟอกอำกำศรุน่ Jupiter AX40R3020WU/ST มลูคำ่ 8,900 บำท 

O ส  ำหรบัลกูคำ้ท่ีซือ้เครื่องปรบัอำกำศรุน่ Wind-Free™ Premium (AR10TYCABWKNST, AR13TYCABWKNST, 
AR18TYCABWKNST, AR24TYCABWKNST) จะไดร้บั ไมโครเวฟ สีซิลเวอร ์รุน่ MG23K3575AS/ST มลูคำ่ 3,790 บำท  

O ส  ำหรบัลกูคำ้ท่ีซือ้สินคำ้รุน่ Wind-Free™ (AR10TYECBWKNST, AR13TYECBWKNST, AR18TYECBWKNST, 
AR24TYECBWKNST) จะไดร้บั Galaxy Fit สีด  ำ รุน่ SM-R370NZKATHO มลูคำ่ 3,290 บำท 

O ส  ำหรบัลกูคำ้ท่ีซือ้สินคำ้รุน่ S-Inverter Plus (AR10TYFYAWKNST, AR13TYFYAWKNST, AR15TYFYAWKNST, 
AR18TYFYAWKNST, AR24TYFYAWKNST) จะไดร้บั Galaxy Fit e สีด  ำ รุน่ SM-R375NZKATHO มลูคำ่ 1,290 บำท  

O ส  ำหรบัลกูคำ้ท่ีซือ้สินคำ้เครื่องฟอกอำกำศรุน่ Cube AX47R9080SS/ST จะไดร้บัแผน่ฟอกอำกำศ CFX-H100/GB 1 
ชดุ มลูคำ่ 3,590 บำท 

O ส  ำหรบัลกูคำ้ท่ีซือ้สินคำ้กลุม่เครื่องฟอกอำกำศรุน่ Blue Sky 

 AX90R7080WD/ST จะไดร้บัแผน่ฟอกอำกำศรุน่ CFX-C100/GB 2 ชดุ (ชดุละ 1,990 บำท) มลูคำ่ 3,980 บำท 

 AX60R5080WD/ST จะไดร้บัแผน่ฟอกอำกำศรุน่ CFX-D100/GB 1 ชดุ มลูคำ่ 2,990 บำท 

 AX40R3030WM/STจะไดร้บัแผน่ฟอกอำกำศรุน่ CFX-G100/GB 1 ชดุ มลูคำ่ 2,090 บำท 
O ส ำหรบัลกูคำ้ท่ีซือ้สินคำ้รุน่ 360 Cassette (AC071KN4PEH/TS, AC100KN4PEH/TS, AC125KN4PEH/TS, 

AC140KN4PEH/TS), Wind-Free 4-Way Cassette (AC052NN4DKH/TS, AC071NN4DKH/TS, AC090NN4DKH/TS, 
AC100NN4DKH/TS, AC120NN4DKH/TS, AC140NN4DKH/TS) จะไดร้บั Virus Doctor (MSD-CAN1) 1 ชดุ มลูคำ่ 2,500 
บำท 
• สินคำ้ท่ีรว่มรำยกำรลดรำคำมีดงันี ้สินคำ้รุน่ Wind-Free™ Plus 2019(AR10RYCXAWKNST, AR13RYCXAWKNST), 
S-Inverter Copper 2020 (AR10TYHYAWKNST, AR13TYHYAWKNST,AR18TYHYAWKNST,AR24TYHYAWKNST) และ 
S-Inverter 2020 (AR10TYHZCWKNST,AR13TYHZCWKNST,AR15TYHZCWKNST, AR18TYHZCWKNST, 
AR24TYHZCWKNST) 
• ลกูคำ้จะตอ้งลงทะเบียนรบัของแถมผำ่น https://www.ssthwarranty.com/healthysummer ใหค้รบถว้นภำยในวนัท่ี 30 
มิ.ย. 2563 
•  ในกำรลงทะเบียน ลกูคำ้ตอ้งแสดงใบก ำกบัภำษีเตม็รูปแบบจะตอ้งท่ีมีรำยละเอียด ครบถว้น (ช่ือผูซื้อ้, ช่ือรำ้นคำ้, รุน่
สินคำ้, รำคำสินคำ้, จ ำนวนสินคำ้, วนัท่ีซือ้ )(โดยแสดงวนัท่ีซือ้สินคำ้ภำยใน 13 มี.ค. 2563 – 17 พ.ค. 2563 เทำ่นัน้) ใบก ำกบั
ภำษีเตม็รูปแบบในนำมบรษิัทไมส่ำมำรถรว่มรำยกำรได ้



• ช่ือและเลขประจ ำตวัประชำชนผูซื้อ้ในใบก ำกบัภำษีเตม็รูปแบบ จะตอ้งตรงกบับตัรประชำชนท่ีลงทะเบียนรบัของแถม 
• ลกูคำ้ตอ้งกรอก Serial number (จะอยู่บรเิวณดำ้นขำ้ง/ดำ้นหลงัของสินคำ้) ของสินคำ้ 15 หลกั เม่ือท ำกำรลงทะเบียน 
• หลงัจำกลกูคำ้ลงทะเบียนและสง่หลกัฐำนถกูตอ้งครบถว้น ตำมเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ก ำหนด บรษิัทจะจดัสง่ของแถมให้
ลกูคำ้ภำยใน 60 วนั ตำมท่ีอยูท่ี่ลกูคำ้ลงทะเบียนไวเ้ท่ำนัน้ 
• กรณีมีลกูคำ้มีกำรคืนสินคำ้หลกั สิทธิในกำรรบัของแถมของลกุคำ้จะสิน้สดุทนัที โดยบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเรียก
คืนของแถม 
• สินคำ้ตวัโชวง์ดรว่มรำยกำรทกุกรณี 
• ของรำงวลัไมส่ำมำรถแลกเปล่ียนเป็นโอน/เปล่ียน/แลก/ทอน เป็นเงินสดและไมส่ำมำรถโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัผูอ่ื้นได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือยกเลิกรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
หำกมีกรณีพิพำท ค ำตดัสินของบรษิัทฯใหถื้อเป็นท่ีสิน้สดุ  
• เม่ือทำ่นท ำกำรลงทะเบียนแสดงควำมคิดเห็นนี ้ทำ่นยินยอมใหบ้ริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชเ้ปิดเผย โอนและจดัเก็บขอ้มลู
ของคณุ และสง่ขอ้มลูขำ่วสำรผำ่นทำง SMS และ Email ท่ีไดล้งทะเบียนไว ้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้มลูของคณุจะเป็นเป็นไป
ตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของซมัซุง ตรวจสอบรำยละเอียดเพิ่มเตมิไดท่ี้ https://www.samsung.com/th/info/privacy/ 
• ตรวจสอบหรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเตมิไดท่ี้ https://www.ssthwarranty.com/healthysummer  หรือมี ติดตอ่ 
Samsung Customer Contact Center 02-118-1888 วนั จ. – อ. 10.00น. – 19.00 น.  
 
ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขผอ่น 0% และเครดติเงินคืน 
พิเศษส ำหรบัลกูคำ้ KTC ผ่อน 0%นำนสงูสดุ 15 เดือน พรอ้ม เครดิตเงินคืนรวมสงูสดุ 18% / ตอ่ท่ี 1 รบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 5% 
จำกกำรผ่อนช ำระ 6 เดือนขึน้ไปส ำหรบัรำคำสินคำ้ 10,000- 19,999 บำท รบัเงินคืน 200 บำท, ส ำหรบัรำคำสินคำ้ 20,000- 
29,999 บำท รบัเงินคืน 600 บำท, ส ำหรบัรำคำสินคำ้ 30,000- 49,999 บำท รบัเงินคืน 1,200 บำท, ส ำหรบัรำคำสินคำ้ 50,000 
บำทขึน้ไป รบัเงินคืน 2,500 บำท /  จ  ำกดัเครดิตเงินคืนรวมสงูสดุ 20,000 บำท ตอ่สมำชิก 1 ทำ่น ตลอดรำยกำร / ตอ่ท่ี 2 แลก
รบัเงินคืนเพิ่มสงูสดุ 13% จำกกำรแลกคะแนน KTC FOREVER / KTC FOREVER ทกุ 1000 คะแนน แลกรบัเงินคืน 130 บำท 
จ ำกดักำรแลกคะแนนสงูสดุไมเ่กินรำยกำรผอ่นช ำระท่ีรว่มรำยกำร/ ลงทะเบียนรบัเงินคืนและแลกคะแนนรบัเงินคืนเคทีซี ภำยใน
วนัท่ีซือ้สินคำ้ สง่ SMS มำท่ี 0613845000 พิมพ ์CS เวน้วรรคตำมดว้ยหมำยเลขบตัรฯ หลกั16 ตำมดว้ยเครื่องหมำย # ตำม
จ ำนวนคะแนนท่ีตอ้งกำรแลก กรณีไมต่อ้งกำรแลกคะแนนใหใ้ส ่0 เชน่ CS4567123456789000#5000 หรือ RAN 
4567123456789000#0 / 1SMSตอ่ 1 รำยกำรผ่อนช ำระและไดร้บัขอ้ควำมยืนยนัรว่มรำยกำร  


