ฟรี Starbucks e-Coupon 100 บาท เมื่อจ่ ายด้ วยบัตรเครดิต JBC ตัง้ แต่ 300 บาทขึน้ ไป
ผ่ านเว็บไซต์ ท่ รี ่ วมรายการ*

ง่ายๆ เพียงซื ้อประกันภัยการเดินทางหรื อประกันรถยนต์ MSIG กับเว็บไซต์ที่ร่วมรายการแล้ วชาระค่าเบี ้ยประกันภัยด้ วยบัตรเครดิต
JCB ทุกธนาคาร ตังแต่
้ 300 บาทขึ ้นไป


ระยะเวลากิจกรรม: เริ่ม 1 พ.ย. 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เวลา 24.00 น.



รายละเอียดของรางวัล: Starbuck e-Coupon มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จานวน 5,000 รางวัล



เงื่อนไขการเข้ าร่ วมกิจกรรม:
- ทารายการชาระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต JCB เพื่อชาระเงินค่าเบี ้ยประกันภัยผ่าน “เว็บไซต์ ท่ ีร่วมรายการ”
- ลูกค้ าที่ทา “รายการชาระเงินที่ทาสาเร็จ1” ด้ วยบัตรเครดิต JCB ที่ออกโดยสถาบันการเงินของธนาคาร ดังต่อไปนี ้
AEON, ธนาคารกรุ ง ไทย (KTC) ธนาคารกรุ งศรี อ ยุธ ยา และธนาคารกสิก ร เพื่ อ ช าระค่าสิ น ค้ าที่ มี มูล ค่าตัง้ แต่
300 บาทขึ ้นไป บนเว็บไซต์ที่กาหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม รับ Starbuck e-Coupon มูลค่า 100 บาท จานวน
1 รางวัล ต่อรายการชาระเงินที่ทาสาเร็จ 1 รายการ
- ลูกค้ า 1 ท่าน มีสิทธิได้ รับ 1 รางวัล / เว็บไซต์
- ลูกค้ าที่ทารายการสาเร็ จตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้ น ภายในระยะเวลากิจกรรม 5,000 อันดับแรกจะเป็ นผู้ได้ รับ
รางวัลตามเงื่อนไขที่บริ ษัทกาหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ ลกู ค้ าที่ทาตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนดไว้ ก่อน มีสิทธิ
ได้ รับรางวัลก่อน ทังนี
้ ้ บริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัลไม่เกินจานวน 5,000 รางวัล ตลอดทังระยะเวลากิ
้
จกรรม

1

“รายการชาระเงิน ที่ทาสาเร็ จ ” หมายถึ ง รายการชาระเงิ นด้วยบัตรเครดิ ต วีซ่า ที่ ทาผ่านฟั งก์ชั่น Visa Scan to Pay บน Mobile Banking Application ของธนาคารหรื อสถาบัน
การเงิ นผูอ้ อกบัตร โดยการสแกน QR Code เพื่อชาระเงินค่าสิ นค้าให้แก่ผูข้ ายสิ นค้า บนเว็บไซต์ที่กาหนด ซึ่ งธนาคารหรื อสถาบันการเงิน ผูอ้ อกบัตรอนุ มตั ิ การทารายการให้
สามารถดาเนิ นการตัดเงินจากบัญชี บตั รเครดิ ตเพื่อชาระให้แก่ผขู ้ ายสิ นค้าได้ ทั้งนี้ การอนุ มตั ิหรื อปฎิ เสธการทารายการเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารหรื อสถาบัน
การเงินผูอ้ อกบัตร



การประกาศผลและจัดส่ งของรางวัล:
-

บริ ษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้ รับรางวัลผ่านทาง http://www.facebook.com/2C2Pcompany และจัดส่งของรางวัล
ให้ ลกู ค้ าที่ได้ รับรางวัลทางอีเมล์ ไปยัง E-mail Address ที่ลกู ค้ าใช้ ในการทารายการชาระเงินที่ทาสาเร็จ ดังนี ้
o สาหรับลูกค้ าที่ทารายการชาระเงินที่ทาสาเร็ จระหว่างวัน ที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 บริ ษัทจะประกาศผลและ
จัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2561
o สาหรับลูกค้ าที่ทารายการชาระเงินที่ทาสาเร็ จระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2561 บริ ษัทจะประกาศผลและ
จัดส่งของรางวัลภายในวันที่ 1-6 ธันวาคม 2561
o สาหรับลูกค้ าที่ทารายการชาระเงินที่ทาสาเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561 บริ ษัทจะประกาศผลและจัดส่ง
ของรางวัลในวันที่ 16-19 ธันวาคม 2561
o สาหรับลูกค้ าที่ ทารายการชาระเงินที่ทาสาเร็ จ ระหว่างวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทจะประกาศผลและ
จัดส่งของรางวัลในวันที่ 1-3 มกราคม 2562

-



เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon:
-



ในกรณี E-mail Address ของลูกค้ าที่บริ ษัทได้ รับไม่ถูกต้ อง บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการมอบของรางวัลแก่ผ้ ูได้ รับ
รางวัล และนาของรางวัลไปใช้ ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด หรื อดาเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริ ษัท
เห็นสมควร โดยให้ เป็ นไปตามดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท 2C2P
สามารถใช้ Starbucks e-Coupon ได้ ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562

เงื่อนไขอื่นๆ:
-

ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรื อเปลี่ยน เป็ นเงินสด หรื อสิ่งของอย่างอื่น รวมทัง้ ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้ บคุ คล
หรื อนิตบิ คุ คลอื่นใดได้

-

เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้ กิจกรรมนี ้ให้ เป็ นไปตามที่บริษัทกาหนด

-

หากมีกรณีเป็ นที่สงสัยหรื อข้ อโต้ แย้ งใดๆ ให้ ยดึ ถือดุลพินิจและคาตัดสินชี ้ขาดของบริ ษัทฯเป็ นที่สดุ

-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี ้ หรื อเงื่อนไขใดๆ ภายใต้
กิจกรรมส่งเสริมการขายนี ้ได้ โดยแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า 7 วัน ผ่านทาง
http://www.facebook.com/2C2Pcompany และ/หรื อเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ

-

บริษัทถือว่าลูกค้ าทุกรายที่เข้ าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี ้ได้ ตกลงยอมรับข้ อกาหนด
ตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี ้แล้ วทุกประการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ ท่ :ี
บริษัท ทูซีทพู ี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-026-3000 หรื อ http://www.facebook.com/2c2pcompany

