กิจกรรม:

โครงการแนะนาเพื่อนซื ้อรถยนต์ “มิตซูบิชิ แฮปปี ้ แฟน 2018” ครัง้ ที่ 1

ระยะเวลา:

1 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561

*เงื่อนไขและรายละเอียดการร่ วมรายการ
1. รายการชิงโชคนีจ้ ัดขึน้ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 หมดเขตร่ วมรายการในวันที่ 30 กันยายน
2561 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
2. ลูกค้ าปั จจุบนั ของรถยนต์มิตซูบิชิ (ผู้แนะนา) แนะนา เพื่อน หรื อญาติ กับที่ปรึกษาการขาย (โดยระบุ ชื่อ นามสกุล เบอร์
โทรศัพท์ ผู้ถกู แนะนา) ที่ปรึกษาการขายบันทึกรายชื่อผู้แนะนาเพื่อนของลูกค้ า กิจกรรม Mitsubishi Happy Fan ในระบบ
ADMS (Active Dealer Management System)
3. กิจกรรมนี ส้ าหรับลูกค้ ามิตซูบิชิ (ผู้แนะนา) ที่แนะนาเพื่อนหรื อคนใกล้ ชิด (ผู้ถูกแนะนา) ให้ มาซื ้อรถยนต์มิตซูบิชิ โดยผู้
แนะนาจะได้ รับสิทธิ์ชิงโชคจับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อการแนะนาให้ ซื ้อรถยนต์มิตซูบิชิรุ่น มิราจ แอททราจ หรื อไทรทัน 1 คัน และ
ได้ รับสิทธิ์ชิงโชคจับรางวัล 3 สิทธิ์ ต่อการแนะนาให้ ซื ้อรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ ตใหม่ 1 คัน
อนึง่ ผู้ถกู แนะนา ต้ องซื ้อรถยนต์จากผู้จาหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการทัว่ ประเทศ และได้ รับ
การอนุมตั ิสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรื อบริ ษัทผู้ให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ (ในกรณี ที่ ผ้ ูถูกแนะนามีความจาเป็ นต้ องขอ
สินเชื่อ) และต้ องรับรถยนต์มิตซูบิชิ ภายใน 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่จองรถ (ยกเว้ น กรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์
ให้ แก่ผ้ ถู กู แนะนาได้ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ถกู แนะนา) ขอสงวนสิทธิ์การจับรางวัลเฉพาะผู้แนะนาที่ผ้ ถู กู แนะนาที่ได้ รับ
การส่งมอบรถยนต์ไม่เกินวันที่จบั รางวัลเท่านัน้
4. รางวัลที่ผ้ แู นะนาได้ รับ ได้ แก่
 โชคต่อที่ 1 บัตรกานัลมิตซูบิชิ มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จานวน 150 รางวัล รวมมูลค่า 450,000 บาท บริ ษัทฯ จะ
รวบรวมสิทธิ์ของผู้แนะนาทุกเดือน เพื่อจับรางวัลทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ ครัง้ ละ 30 รางวัล
 โชคต่อที่ 2 แพ็คเกจทัวร์ กรุ งเทพฯ ประเทศญี่ปนุ่ มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท จานวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นงั่ )
รวมมูลค่า 2,000,000 บาท บริษัทฯ จะรวบรวมสิทธิ์ของผู้แนะนาทังหมด
้
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน
2561 เพื่อจับรางวัลทังสิ
้ ้น 10 รางวัล
5. บุคคลในครอบครัวและพนักงานของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด และบริษัทในเครื อ และคณะกรรมการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้ อง ไม่มีสทิ ธิ์ร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้

6. ผู้ร่วมกิจกรรมต้ องอนุญาตให้ บริ ษัทฯ ใช้ และ/หรื อให้ ตวั แทนของบริ ษัทฯ ใช้ ข้อมูลบางส่วนหรื อทังหมดในกิ
้
จกรรมนี ้ โดย
บริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรื อกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้ กบั ผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมยินยอมให้ บริ ษัทฯ ใช้ ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริ ษัทฯ
โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ รู ่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้ า
7. การจับรางวัลบริษัทฯ จะกระทาต่อหน้ าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
 โชคต่อที่ 1 จับรางวัลในวันที่ 9 มิถนุ ายน 2561, 14 กรกฎาคม 2561, 11 สิงหาคม 2561, 8 กันยายน 2561,
และ 6 ตุลาคม 2561
 โชคต่อที่ 2 จับรางวัลในวันที่ 6 ตุลาคม 2561
ณ โชว์รูมมิตซู รี พบั บลิค (สานักงานใหญ่) เลขที่ 67/5 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิ น ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี และ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จากัด (สาขาตลาดไท) 94/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
8. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาดและเป็ นที่สดุ
9. การประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะประกาศผ่านช่องทางการสื่อสารของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด ได้ แก่
 Website : http://www.mitsubishi-motors.co.th
 Facebook : https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 โชคต่อที่ 1 ประกาศผลรางวัลในวันที่ 22 มิถนุ ายน 2561, 26 กรกฎาคม 2561, 24 สิงหาคม 2561, 21 กันยายน 2561,
และ 26 ตุลาคม 2561
 โชคต่อที่ 2 ประกาศผลรางวัลในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
10. ผู้โชคดีจะได้ รับข้ อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากการ
ประกาศรางวัล
11. ใบอนุญาตจัดให้ มีการเล่นแถมพกหรื อรางวัลในการเสี่ยงโชค เลขที่ 62/2561 – 67/2561 ออกให้ ณ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

เงื่อนไขการติดต่ อรั บรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้ รับรางวัลต้ องเสียภาษี โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้ รับรางวัลต้ องนาหลักฐานมาติดต่อรับรางวัลที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด ดังนี ้
1. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. สาเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็ นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมลู ค่าเท่าเทียมกันหรื อสูงกว่าโดยที่ไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
และผู้โชคดีไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนรางวัลเป็ นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้ บคุ คลอื่นได้
5. ในกรณีที่ผ้ โู ชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริ ษัทฯ เพื่ อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริ ษัทฯ ประกาศผล บริ ษัทฯ ถือว่าผู้
โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. รางวัลนี ไ้ ม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้ อาทิ ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น เป็ นต้ น ผู้โชค
ดีต้องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายนี ้ด้ วยตนเอง
7. กรณีผ้ โู ชคดีและผู้ติดตามถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆ
้ ปฏิเสธการเข้ า -ออกเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็ น
เหตุผลและดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองประเทศนัน้ ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนื ออานาจและความรั บผิดชอบของทาง
บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นเกี่ยวกับการปฏิเสธการเข้ า -ออกเมืองดังกล่าว และบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ รับ
รางวัลแพ็คเกจทัวร์ ข้างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว
8. บริ ษัทฯ จะแจ้ งรายละเอียดและกาหนดการของแพ็คเกจทัวร์ ให้ ผ้ โู ชคดีทราบในภายหลัง โดยผู้โชคดีจะต้ องแจ้ งรายชื่อ
บุคคลที่จะร่วมเดินทางไปด้ วย 1 ท่าน พร้ อมส่งเอกสาร ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กาหนด
9. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทวั่ ประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500
เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้ นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

