
เงื่อนไขโปรโมช่ัน 

 ลูกค้าสามารถลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy Note10 หรือ Samsung Galaxy Note10+ ความจุ 256GB 

ล่วงหน้าผ่านทาง https://www.samsung.com/th/smartphones/galaxy-note10/buy ระหว่างวนัท่ี 8 

สิงหาคม 2562 – 23 สิงหาคม 2562 สิทธิการลงทะเบียนซือ้มีจ านวนจ ากดั ล าดบัการซือ้นบัจากค าสงัซือ้ท่ีช าระ

เงินเสร็จสมบรูณ์เทา่นัน้ 

 ลกูค้าท่ีลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy Note10+ ความจ ุ256 GB จะได้รับสทิธิอพัเกรดความจเุป็น 512 GB 

 ลกูค้าท่ีลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy Note10 รับฟรี Galaxy Buds สีขาว มลูค่า 4,990 บาท 

 ลกูค้าท่ีลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy Note10INote10+ รับฟรี voucher code มลูค่า 1,500 บาท จ านวน 1 

code เพ่ือใช้ซือ้สินค้าผ่านทาง https://shop.samsung.com/th/  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และสิทธิ

รับประกันหน้าจอนาน 1 ปี ในกรณีตก แตกร้าว เม่ือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift ภายในเวลาท่ี

ก าหนด 

 พิเศษ ส าหรับลกูค้าท่ีลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy Note10+ สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหมไ่ด้ 

 จ ากดัการซือ้สนิค้าเพียง 1 ชดุ ตอ่ 1 ค าสัง่ซือ้ 

 

 การจัดส่งสนิค้าและของสมนาคุณ 

- ในกรณีท่ีสัง่ซือ้ Samsung Galaxy Note 10 บริษัทฯ จะเร่ิมจดัส่งสินค้าพร้อมของสมนาคุณ ให้แก่ท่านตัง้แต่

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  

- ในกรณีท่ีสัง่ซือ้ Samsung Galaxy Note 10+ ความจ ุ256 GB บริษัทฯ จะเร่ิมจดัส่ง Samsung Galaxy Note 

10+ 512 GB  ตามระยะเวลาดงันี ้

1.ส าหรับค าสัง่ซือ้ท่ีช าระเงินเสร็จสมบรูณ์ระหว่างวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ 

จะเร่ิมจดัสง่สนิค้าให้แก่ทา่นตัง้แตว่นัท่ี 22 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

2.ส าหรับค าสัง่ซือ้ท่ีช าระเงินเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562 

บริษัทฯ จะเร่ิมจดัสง่สนิค้าให้แก่ทา่นตัง้แตว่นัท่ี 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  

โดยผู้ขนส่งของบริษัทฯ จะติดต่อลกูค้าเพ่ือนัดหมายการส่งสินค้า หากไม่สามารถติดต่อลกูค้าได้ บริษัทฯ ขอ

ยกเลิกค าสัง่ซือ้และคืนเงินให้แก่ท่าน และถือว่าท่านสละสิทธิการรับของสมนาคณุและสิทธิพิเศษต่าง  ๆ อีกทัง้บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิในการไมช่ดเชยให้ในทกุรณี และหากทา่นต้องการสนิค้าทา่นจะต้องท ารายการสัง่ซือ้เข้ามาใหม่ 

- บริษัทฯ จะจดัส่ง voucher code มลูค่า 1,500 บาท จ านวน 1 code ทาง Email address ท่ีลกูค้าได้

ลงทะเบียนไว้ตอนสัง่ซือ้สินค้า ภายใน 10 วันหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว โดย voucher 

code ดังกล่ า วสามารถ ใ ช้ ซื อ้ สิ น ค้ า ไ ด้ เ ฉพาะอุปกร ณ์สวมใส่  และอุปกร ณ์ เส ริมของ โทรศัพ ท์  บน 

https://shop.samsung.com/th/ ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562- 30 กนัยายน 2562 เท่านัน้ โดยการซือ้สินค้า 1 
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ครัง้ ใช้ voucher code ได้เพียง 1 code และต้องซือ้สินค้าท่ีมีมลูค่ามากกว่า voucher code เท่านัน้ หากท่านกรอก

รายละเอียด Email address ผิดพลาดและไม่ได้ใช้ voucher code ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ

การใช้ voucher code และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะไมอ่อก voucher code ให้แก่ทา่นใหม ่

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าการ

พิจารณาและค าตดัสินของบริษัทฯ เป็นท่ีสิน้สดุ 

 หากบริษัทฯ ตรวจพบวา่มีการทจุริต หรือมีการกรอกรายละเอียดท่ีผิดพลาด หรือท าผิดเง่ือนไข จะถือวา่ทา่นหมด

สิทธิในการรับของสมนาคณุและสิทธิพิเศษอื่น ๆ  

 สีของ Samsung Galaxy Note10INote10+ ในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อน

ลงทะเบียนซือ้ 

 ของสมนาคณุหรือสทิธิพิเศษตา่งๆ ไมส่ามารถแลกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสิง่ของอ่ืนได้ 

 โปรโมชัน่นีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนได้ 

 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี Call Center 02-689-3232 ทกุวนัตลอด 24 ชม. หรือ ติดตอ่ผ่าน

ช่องทาง Live Chat บน Samsung Online Shop 

 

เงื่อนไขรับสทิธิรับประกันจอแตกนาน 1 ปี ในกรณีตก แตก ร้าว 

- ลกูค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิรับประกันหน้าจอผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift ระหว่างวนัท่ี 22 สิงหาคม 

2562 – 15 กนัยายน 2562 เท่านัน้ 

-   ประกนัจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนกระจกหน้าจอฟรี ที่ศนูย์บริการซมัซุงท่ีร่วมรายการ ในกรณี ตก แตก 

ร้าว รวมค่าบริการ มลูค่าสงูสดุ 6,500 บาท โดยไม่รวมชิน้ส่วนอ่ืนๆ เช่น เมนบอร์ด แบตเตอร่ี ฟิลม์กนัรอย 

กระจกฝาหลงั เลนส์กล้อง หรือความเสียหายอ่ืนๆ เช่น การขีดข่วน เสียดสี สีซีดจาง หรือความเสียหายต่อ

โปรแกรม ข้อมลู และอปุกรณ์เสริม 

-  การเปลี่ยนกระจกหน้าจอไมคุ่้มครองในกรณีสญูหาย หรือเสียหายจากการลกัทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

-  สามารถรับสิทธิเปลี่ยนกระจกหน้าจอเพียง 1 ครัง้ภายใน 1 ปี เท่านัน้ โดยจะอ้างอิงจากวนัท่ีกดรับสิทธิบน 

Galaxy Gift หากไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในเวลาท่ีก าหนด ถือว่าท่านสละสิทธิและทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ

ในการไมช่ดเชยให้ในทกุกรณี  

-  สิทธิประกนัหน้าจอ ไมส่ามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวลัอ่ืนได้ 



-  หากบริษัทฯ ตรวจพบวา่มีการทจุริต หรือมีการกรอกรายละเอียดท่ีผิดพลาด หรือท าผิดเง่ือนไข จะถือวา่ทา่น

หมดสิทธิในการได้รับสทิธิการประกนัหน้าจอ 

- หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบั Galaxy Gift หรือไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิประกนัหน้าจอได้ ติดต่อ Buzzebee 

Call Center ท่ีเบอร์ 02-645-1212 กด 2 วนัจนัทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวนัหยดุนักขัต

ฤกษ์ หรือ ติดต่อฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทฯ โทรฟรี 1800-29-3232 (ส าหรับโทรศพัท์บ้านเท่านัน้) หรือ

โทร 02-689-3232  

 

เงื่อนไขในการใช้สิทธิเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ (Trade-in) 

- ลูกค้าท่ีลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy Note10+  บน https://www.samsung.com/th/tradeup/ 

ระหว่างวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 – 23 สิงหาคม 2562 สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ได้โดยขาย

โทรศพัท์มือถือหรือแท็บเลต็ท่ีใช้แล้วย่ีห้อและรุ่นไหนก็ได้ตามท่ีก าหนดไว้ ให้กบับริษัทรับซือ้ท่ีบริษัท ไทยซมั

ซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด ก าหนด เพ่ือใช้เป็นส่วนลดในการซือ้เคร่ือง Samsung Galaxy Note10+  บน 

https://shop.samsung.com/th/ 

- เฉพาะลูกค้าท่ีมีท่ีอยู่ในการรับเคร่ืองเก่าและจัดส่งเคร่ืองใหม่ท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร , ปทุมธานี, 

สมุท รปราการ , นครปฐม  และนนทบุ รี  เท่ านั น้  มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ วม โปรแกรม เก่ าแลกใหม่ ผ่ าน 
https://shop.samsung.com/th/   

- จ ากดัสิทธิในการขายเคร่ืองเก่า 1 เคร่ืองตอ่การซือ้ Samsung Galaxy Note10+ ได้ 1 เคร่ืองเท่านัน้  

- ราคาท่ีปรากฏบนหน้าเวบ็ไซต์เป็นเพียงราคาประเมินเบือ้งต้นเทา่นัน้ หากบริษัทผู้ รับซือ้ตรวจพบวา่ สภาพ

เคร่ืองเก่าไมต่รงกบัรายละเอียดท่ีระบบุนเวบ็ไซต์ บริษัทผู้ รับซือ้ขอปฏิเสธการรับซือ้เคร่ืองเก่า และทา่นจะสิน้

สิทธิในการเข้าร่วมโปรโมชัน่เก่าแลกใหมร่ายการนัน้ในทนัที  

- เคร่ืองเก่าท่ีขายสามารถใช้เป็นสว่นลดในการซือ้ Samsung Galaxy Note10+  1 เคร่ือง โดยต้องซือ้เคร่ือง

ใหมบ่น https://shop.samsung.com/th/  และต้องเป็นคราวเดียวกบัท่ีท ารายการขายเคร่ืองเก่าเทา่นัน้ 

- สิทธิในการขายเคร่ืองเก่าและซือ้เคร่ืองใหม ่ รวมถงึราคาขายเคร่ืองเก่าและสว่นลดพิเศษเพิ่มเติม เป็นสิทธิ

เฉพาะตวั ไมส่ามารถโอนสทิธิให้ผู้ อ่ืนได้ 

- การประเมินราคารับซือ้ จะเป็นไปตามราคาท่ีผู้ ซือ้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั ไมไ่ด้

มีสว่นในการรับซือ้เคร่ืองโทรศพัท์ใช้แล้ว แตอ่ยา่งใด 

- ราคาสว่นตา่งของราคาขายโทรศพัท์มือถือท่ีใช้แล้วซึง่เกินกวา่ราคาซือ้โทรศพัท์เคร่ืองใหมไ่มส่ามารถแลก 

หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 

https://www.samsung.com/th/tradeup/
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https://shop.samsung.com/th/


- บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั ขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า การพิจารณาและตดัสินของบริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

- สามารถตรวจสอบราคารับซือ้ได้ท่ี Call Center 090-601-8877 ทกุวนั เวลา 09.00 น. – 21.00 น. และ

https://kaitorasap.com/tradeinprogram/ 

- หากมีข้อสงสยัหรือสอบถามเก่ียวกบัโปรแกรมเก่าแลกใหม ่ ติดต่อผ่านช่องทาง Live Chat บน Samsung 

Online Shop เทา่นัน้ 


