กฎเกณฑ์ และเงื่อนไข “โปรแกรมซื้อสินค้า Synnex แถมประกันสินค้าเพิม่ 1 เดือน”
1. ผูร้ ่ วมรายการส่งเสริ มการขายนี้ จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ไอทีหรื อสมาร์ทโฟนที่ร่วมรายการ* ซึ่งจัดจาหน่ายโดย บริ ษทั ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จากร้านค้าตัวแทนจาหน่าย
2. รายการส่งเสริ มการขายนี้ ขอสงวนสิ ทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เป็ น End user ที่ซ้ือเพื่อการใช้งานเท่านั้น ร้านค้า หรื อตัวแทน
จาหน่าย หรื อนิติบคุ คลใดที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปจาหน่ายต่อ ไม่สามารถร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายนี้ได้
3. สามารถลงทะเบียนรับสิ ทธิ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.synnex.co.th/SYNNEXxAIG
โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมระบุหมายเลข Serial Number ของสิ นค้าและแนบภาพถ่ายใบกากับภาษีเต็มรู ปแบบ หรื อ
ใบเสร็จรับเงินที่มีตราประทับร้านค้า รายการสิ นค้าและวันที่ซ้ือ ซึ่งระบุวนั ที่ต้งั แต่ 15 กรกฎาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
4. สิ นค้า 1 Serial Number สามารถลงทะเบียนรับสิ ทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
5. Serial Number สิ นค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ถูกต้องจะได้รับประกันสิ นค้าเพิ่มจาก บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) จานวน 1 เดือน โดยนับจากเงื่อนไขประกันสิ นค้าเดิมที่ผผู ้ ลิตให้ ซึ่งผูบ้ ริ โภคสามารถขอเข้ารับบริ การได้ที่ศนู ย์บริ การซินเน็ค
ทัว่ ประเทศ
6. การรับสิ ทธิ์ จะต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 เท่านั้น
7. ขอสงวนสิ ทธิ์การเข้าร่ วมรายการเฉพาะบุคคลสัญชาติไทย ที่พานักอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
8. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายการส่งเสริ มการขายหรื อการลงทะเบียนสิ นค้าได้ที่ Synnex Care Call Center 1251 กด1
ในวันและเวลาทาการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.30 น. เท่านั้น
9. บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับเงื่อนไขการคุม้ ครองของกรมธรรม์ โดยการ
รับประกันอุบตั ิเหตุจะเป็ นความรับผิดชอบของบริ ษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ทั้งหมด
10. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ ได้ที่ 02-649-1999 ในเวลาทาการ
11. ในกรณี ที่มีการทักท้วง คัดค้าน หรื อมีขอ้ พิพาทใดๆ คณะผูด้ าเนินการจะเป็ นผูต้ ดั สิ นชี้ขาด และ คาตัดสิ นของ
คณะผูด้ าเนินการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
12. บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เงื่อนไขการรับประกันสิ นค้า
เพิ่ม โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
13. เมื่อมีการการลงทะเบียน รับสิ ทธ์ประกันสิ นค้าฟรี นี้ ถือว่า ลูกค้ายินยอม ตกลง และรับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล และ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้กบั บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) สำมำรถนาไปใช้ดาเนินการ ตามวัตถุประสงค์ใดๆ ที่บริ ษทั
เห็นสมควร ภายใต้ พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
* สิ นค้าที่ไม่เข้าร่ วมรายการได้แก่ หมึกพิมพ์ INKJET, RIBBON, TONER, FLASH DRIVE, FLASH CARD, OPTION, SPARE
PART, สิ นค้าประเภทกระดาษ และสิ นค้าที่ไม่มี SERIAL NUMBER หรื อ IMEI
**สิ นค้า Brand APPLE ทุกประเภทสิ นค้า และสิ นค้ากลุ่ม SMARTPHONE & GADGET BRAND SAMSUNG สามารถลงทะเบียน
เพื่อรับสิ ทธิประกันอุบตั ิเหตุ AIG ได้เท่านั้น
***สิ นค้า Accessories Brand Logitech, Rapoo, Astro ไม่เข้าร่ วมรายการ
****ในกรณี ที่ลูกค้าซื้อสิ นค้าและในใบกากับภาษีมีสินค้าเข้าตามเงื่อนไขที่บริ ษทั แจ้ง มากกว่า 1 ชิ้น ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์การ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับประกันสิ นค้าเพิ่มจาก บริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้ แต่หา้ มลงทะเบียนซ้ าตามเงื่อนไขข้อ 4
และข้อ 5

