
เงื่อนไขโปรโมชั่น 

 ลกูค้าสามารถลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy S20 หรือ S20+ หรือ S20 Ultra 5G ลว่งหน้าผา่นทาง 

https://www.samsung.com/th/smartphones/galaxy-s20/ ระหวา่งวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2563 – 5 มีนาคม 2563 

สทิธ์ิการลงทะเบยีนซือ้มจี านวนจ ากดั  

 ลกูค้าที่ลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy S20+ หรือ S20 Ultra 5G รับฟรี Galaxy Buds+ มลูคา่ 4,990 บาท  

 พิเศษ ลกูค้าที่ลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy S20+ 300 ทา่นแรก รับฟรี Kakao friends smart cover for 

Galaxy Buds Apeach มลูคา่ 590 บาท 

 พิเศษ ลกูค้าที่ลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 100 ทา่นแรก รับฟรี Kakao friends smart cover for 

Galaxy Buds Ryan มลูคา่ 590 บาท 

 พิเศษ ลกูค้าที่ลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy S20 500 ทา่นแรก รับฟรี Kakao Wireless charger มลูคา่ 1,690 

บาท 

 ล าดบัการลงทะเบียนซือ้และการได้รับของสมนาคณุนบัจากค าสัง่ซือ้ที่ช าระเงินเสร็จสมบรูณ์เทา่นัน้ 

 ลกูค้าที่ลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy S20 หรือ S20+ หรือ S20 Ultra 5G รับสทิธ์ิสว่นลด 25% ส าหรับซือ้สนิค้า 

Eco System ที่ร่วมรายการบน https://shop.samsung.com/th/ สว่นลดสามารถใช้ได้เพียงสนิค้า 1 ชิน้ ตอ่ 1 ค าสัง่

ซือ้เทา่นัน้  โดยจะลดสนิค้าทีม่ีมลูคา่น้อยที่สดุในค าสัง่ซือ้ 

 การจดัสง่สนิค้า และของสมนาคณุ 

o บริษัทฯ จะเร่ิมจดัสง่ Samsung Galaxy S20 หรือ Samsung Galaxy S20+ พร้อมของสมนาคณุ (ถ้ามี) 

ให้แก่ทา่นตัง้แตว่นัท่ี 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

o ส าหรับลกูค้าที่ลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G  ตัง้แตว่นัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2563 – 29 

กมุภาพนัธ์ 2563 บริษัทฯ จะเร่ิมจดัสง่สนิค้าพร้อมของสมนาคณุ (ถ้ามี) ให้แก่ทา่นตัง้แตว่นัท่ี 6 มนีาคม 

2563 เป็นต้นไป สว่นลกูค้าที่ลงทะเบียนซือ้ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2563 

– 5 มีนาคม 2563 บริษัทฯ จะเร่ิมจดัสง่สนิค้าพร้อมของสมนาคณุ (ถ้ามี) ให้แก่ทา่นตัง้แตว่นัท่ี 14 มีนาคม 

2563 เป็นต้นไป 

o ผู้ขนสง่ของบริษัทฯ จะติดตอ่ลกูค้าเพื่อนดัหมายการสง่สนิค้า หากไมส่ามารถติดตอ่ลกูค้าได้ บริษัทฯ ขอ

ยกเลกิค าสัง่ซือ้ และคืนเงินให้แกท่า่น และถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิการรับของสมนาคณุ และสทิธิพิเศษตา่งๆ อีก

ทัง้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมช่ดเชยให้ในทกุกรณี และหากทา่นต้องการสนิค้า ทา่นจะต้องท ารายการ

สัง่ซือ้เข้ามาใหม ่

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือวา่การ

พิจารณา และค าตดัสนิของบริษัทฯ เป็นท่ีสิน้สดุ 

http://www.samsung.com/th/smartphones/galaxy-s20/
https://shop.samsung.com/th/


 หากบริษัทฯ ตรวจพบวา่มีการทจุริต หรือมีการกรอกรายละเอียดท่ีผิดพลาด หรือท าผิดเง่ือนไข จะถือวา่ทา่นหมดสทิธ์ิ

ในการรับของสมนาคณุและสทิธิพิเศษอื่น ๆ  

 สขีอง Samsung Galaxy S20 หรือ S20+ หรือ S20 Ultra 5G ในแตล่ะรุ่นมีความแตกตา่งกนั โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดก่อนลงทะเบียนซือ้ 

 กรุณาตรวจสอบจ านวนเงินคา่สนิค้าและจ านวนของสมนาคณุกอ่นช าระสนิค้า 

 หลงัจากยืนยนัลงทะเบียนซือ้แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมลูใด ๆ ได้  

 สทิธิพิเศษ และของสมนาคณุไมส่ามารถเลอืกส ีแลก หรือเปลีย่นเป็นเงินสดหรือสิง่ของอื่นได้ 

 โปรโมชัน่นีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อื่นได้ 

 เมื่อทา่นท าการลงทะเบยีนซือ้สนิค้า ถือวา่ทา่นยินยอมให้บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั (บริษัทฯ) เก็บ

รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจดัเก็บข้อมลูของทา่น และสง่ข้อมลูขา่วสารผา่นทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียน

ไว้ การด าเนินการเก่ียวกบัข้อมลูของทา่นจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของซมัซุง ตรวจสอบรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/ 

 หากมีข้อสงสยัหรือสอบถามเก่ียวกบัโปรโมชัน่ ติดตอ่ผา่นช่องทาง Live Chat บน Samsung Online Shop หรือ call 

center 02-689-2323 

https://www.samsung.com/th/info/privacy/

