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เรียน

ลูกค้าหมึกพิมพ์สาหร ับเครือ
่ งพิมพ์เอชพีองิ ค์เจ็ตปริน
้ เตอร์

เรือ
่ ง

้ ยิง่ คุม
รายการส่งเสริมการขาย HP Rewards “ยิง่ ซือ
้ ” สาหร ับลูกค้า End User
่ ั : ว ันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาโปรโมชน

บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จากัด มีความยินดีทจ
ี่ ะแจ ้งรายการส่งเสริมการขายสาหรับ
้ ยิง่ คุ ้ม สาหรับลูกค ้า เมือ
้ หมึกพิมพ์แท ้เอชพี HP (Ink)
ลูกค ้า (End User)โปรแกรม HP Rewards ยิง่ ซือ
่ ซือ
้ ส่วนสติ๊ กเกอร์รับประกัน
ทุกยกเว ้นหมึกพิมพ์สาหรับรุ่นเครือ
่ ง Designjet ส่งใบเสร็จ (Invoice) พร ้อมตัดชิน
้ สะสมคะแนน (ยอดซือ
้ 25
คุณภาพ (Sticker Security) บนกล่องหมึกพิมพ์แท ้ HP (Ink) เพือ
่ สะสมยอดซือ
บาท เท่ากับ 1 คะแนน) เพือ
่ แลกรับของรางวัล ฟรี !!!! โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
คะแนนสะสม

รายการของรางวัล….แลกรับฟรี!!!

30

กล ้องถ่ายรูปกันน้ า Camera Water Proof Aquapix LOMO มูลค่า 399 บาท

50

ชุดผ ้าเช็ดตัว จานวน 2 ผืน มูลค่า 1,290 บาท

200

หม ้อสุกอ
ี้ เนกประสงค์ 3in1 Imarflex EP-743 มูลค่า 1,399 บาท

600

เตาอบไมโครเวฟ SHARP 22 ลิตร รุ่น R-220 มูลค่า 1,990 บาท

800

กระเป๋ าสะพายเดินทางสุดเทห์ Roxy มูลค่า 2,190 บาท

1,500

รูปภาพ

บัตรกานัลแทนเงินสด Swensen มูลค่า 1,200 บาท
บัตรกานัลแทนเงินสด MK มูลค่า 2,500 บาท
เครือ
่ งรีดผ ้าไอน้ า รุ่น DGS05TM มูลค่า 3,990 บาท

2,000
เครือ
่ งม ้วนผม Lesasha Power 4 Plus มูลค่า 4,190 บาท

กระเป๋ าเดินทางล ้อลาก Trolley BENNETON มูลค่า 3,990 บาท

3,500

พัดลมไอน้ า Clarte รุ่น CT100WAC มูลค่า 4,900 บาท

4,000

บัตรกานัลแทนเงินสด Big C/ Lotus/ Central มูลค่า 9,500 บาท

้ สะสมจากราคากลางทีบ
้ หมึกพิมพ์องิ ค์
***ทางบริษัทฯคานวนยอดซือ
่ ริษัทฯกาหนดขึน
้ เท่านัน
้ และไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ยอดซือ
เจ็ต 25 บาทมีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน
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วิธก
ี ารเข้าร่วมโครงการ และ ขอแลกร ับของรางว ัล
1.ทางออนไลน์ : ล็อกอินทีเ่ ว็บไซด์ www.hp.com/th/ink เพือ
่ ขอแลกของรางวัลทาง online และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
้ สะสมและข ้อมูลรายละเอียดและรายการของ
เข ้าร่วมโปรแกรมและแบบฟอร์มขอแลกรับของรางวัล รวมถึง ตรวจสอบยอดซือ
รางวั
2.ทางไปรษณีย ์ : โดยกรอกแบบฟอร์มเข ้าร่วมโปรแกรม หรือ แบบฟอร์มขอแลกของรางวัล พร ้อมแนบสาเนาใบกากับภาษี
ั ตงิ้ จาก ัด เลขที่ 41 อาคารเลิศ
(Invoice) ส่งมาที่ HP Supplies Promotion Center (บริษ ัท เอสเอ็นวี คอนซลท์
ั้ 15 ห้อง 1507 ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ปัญญา ชน
้ หมึกพิมพ์แท ้เอชพี พร ้อมสแกน (scan) สาเนาใบกากับภาษี ส่งมาที่
3.ทางอีเมล์: โดยกรอกแบบฟอร์มสะสมยอดซือ
hpinkpromo@hporiginalsupplies.com
้ หมึกพิมพ์แท ้เอชพี พร ้อมแนบสาเนาใบกากับภาษี ส่งมาที 02-642-7293
4.ทางแฟกซ:์ โดยกรอกแบบฟอร์มสะสมยอดซือ

ข้อกาหนดและเงือ
่ นไขโครงการส่งเสริมการขาย
่ สาหรับสมาชิกของโครงการ Supplies MVC (Most Valued Customers)
บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเข ้าร่วมโปรโมชัน
้ ทีส
ยอดซือ
่ ะสมในโครงการคานวนจากราคาต่อหน่วยตามราคากลางทีท
่ างบริษัทฯกาหนดขึน
้ เท่านัน
้ และไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่
้ สะสมในการแลกรับของรางวัลระหว่างช่วงโปรโมชัน
่ ได ้โดยทางบริษัทฯจะดาเนินการตัดยอดซือ
้ ทีใ่ ช ้
ลูกค ้าสามารถใช ้ยอดซือ
่ จากนัน
้ ได ้ใหม่อก
ในการแลกของรางวัล โดยเป็ นไปตามเงือ
่ นไขโปรโมชัน
้ ลูกค ้าสามารถสะสมยอดซือ
ี ครัง้
่ นีจ
4. โปรโมชัน
้ ัดขึน
้ สาหรับผู ้ทีใ่ ช ้ผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์แท ้เอชพี (Ink) รุน
่ ทีร่ ว่ มรายการเท่านัน
้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปฎิเสธการแลกของรางวัล สาหรับสมาชิกทีส
่ ่งเอกสารไม่ครบถ ้วนสมบูรณ์หรือปฏิบัตไิ ม่ถูกต ้อง
ตามเงือ
่ นไข
6. ร ้านค ้าตั ว แทนจ าหน่ า ย (Dealer) หรือ ผู ้ซื้อ สิน ค ้าเพื่อ จ าหน่ า ยต่อ ไม่ส ามารถท าการแลกของรางวั ล แทนลูก ค ้า และไม่
่ ส่งเสริมการขายแทน/ในนามลูกค ้าได ้
สามารถเข ้าร่วมโปรโมชัน
้ เดือนทีส
7. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให ้กับลูกค ้าตามทีอ
่ ยูท
่ รี่ ะบุไว ้ ภายใน 21 วันทาการ โดยนั บจากสิน
่ มาชิกทารายการแลก
่ ได ้รับเอกสารหลักฐานครบถ ้วน
ของรางวัล หรือทางศูนยฺโปรโมชัน
8. ในการจั ดส่งของรางวัล เมือ
่ ศูนย์โปรโมชั่นได ้รับใบตอบรับกลับทางไปรษณียแ
์ ล ้ว บริษัทฯ ถือว่าลูก ค ้าได ้รับของรางวัล
้
ครบถ ้วน และการจัดส่งของรางวัลครบถ ้วน ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆทัง้ สิน
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาเปลีย
่ นของรางวัลทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าเทียบเท่า รวมทัง้ เปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ โดยมิ
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลีย
่ นมือได ้ และไม่สามารถเปลีย
่ นเป็ นเงินสดได ้
้
ิ
10. คาตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็ นทีส
่ นสุด
1.
2.
3.

ขอแสดงความนับถือ

ประกายแก ้ว ชานินาวากุล
Marketing Development Manager
Inkjet Supplies Product
Hewlett–Packard (Thailand) Ltd.
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ิ
ใบสม ัครสมาชก
ื้ ยิง่ คุม
HP Rewards (ยิง่ ซอ
้ )
่ -สกุล (นาย/ นาง/ น.ส.)........…………………………………............ หมายเลขบัตรประชาชน: …………………………………
ชือ
วัน/เดือน/ปี เกิด: ……………………………..……………..……. สัญชาติ: …………………………….. อายุ: …………….…………….
เพศ: …………………….ทีอ
่ ยู่…………………………………………………………………………………………………………………………
อาชีพ:

 พนักงานบริษัท

 ข ้าราชการ

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 ธุรกิจส่วนตัว

 นักเรียน/นักศึกษา

 รับจ ้างทัว่ ไป

 เกษตรกรรม

 อืน
่ ๆ

่ บริษัท/หน่วยงาน/โรงเรียน/องค์กร (อังกฤษ) …..........................................……สาขา: ....................................
ชือ
่ บริษัท/หน่วยงาน/โรงเรียน/องค์กร (ไทย) …...........................................................สาขา:...............…………….
ชือ
ประเภทธุรกิจ ……………………………จานวนพนักงาน………………เลขทีจ
่ ดทะเบียนบริษัท: ..........................................

สถานทีจ
่ ัดส่งของรางว ัล ยึดตามใบกาก ับภาษี (Invoice) เป็นหล ัก
ทีอ
่ ยู่ .......................................................…………………….....................……..…............................................
จังหวัด….............................................. รหัสไปรษณีย…
์ ……….……..… หมายเลขโทรศัพท์: ………………….…………
หมายเลขแฟกซ์: …………….………………………… อีเมล์: …………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ: ….......……………...........................
รุ่นหมึกพิมพ์สาหรับเครือ
่ งพิมพ์เอชพีองิ ค์เจ๊ตทีใ่ ช ้……………………………………รุ่นเครือ
่ งพิมพ์เอชพีทใี่ ช ้………………………..
่ ตัวแทนจาหน่ายทีส
้ ผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์เอชพี………………………………………………………..………………
ชือ
่ งั่ ท่านซือ

้ ยิง่ คุ ้ม) และขอรับรองว่าข ้อมูลข ้างต ้นถูกต ้องและเป็ นจริง
ข ้าพเจ ้ามีความประสงค์เข ้าร่วมโครงการ HP Rewards (ยิง่ ซือ
ทุกประการ

่ : …………………………………..................................................
ลงชือ
ว ันที…
่ ……..…………..….…….…............................
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กรุณากรอกแบบฟอร์มให ้ครบถ ้วนชัดเจนกรุณาส่งกลับมาที่ ทางไปรษณีย ์ HP Promotion Center (บริษัท เอสเอ็น
้ 15 ห ้อง 1507 ซอยเลิศปั ญญา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
วี คอนซัลท์ตงิ้ จากัด) 41 อาคารเลิศปั ญญา ชัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ ทางแฟกซ์: 02-642-7293 และ ทางอีเมล์:
hpinkpromo@hporiginalsupplies.com

่ -สกุล (นาย/ นาง/ น.ส.)........…………………………………............ หมายเลขบัตรประชาชน: …………………………………
ชือ
วัน/เดือน/ปี เกิด: ……………………………..……………..……. สัญชาติ: …………………………….. อายุ: …………….…………….
เพศ: …………………….ทีอ
่ ยู่…………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์: ………………….…………หมายเลขแฟกซ์: …………….……………………………………………………………..
อีเมล์: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ: ….......……………................................................................................................

ื้ หมึกพิมพ์แท้เอชพีสาหร ับ
ข้าพเจ้ามีความประสงค์สะสมคะแนนจากยอดยอดซอ
ื้ ยิง่ คุม
เครือ
่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ท โครงการ “HP Rewards (ยิง่ ซอ
้ )” ทงนี
ั้ ไ้ ด้แนบเอกสารด ังนี้

ลาดับ

ื้
วันทีซ
่ อ

เลขทีใ่ บกากับภาษี

รหัสสติ๊ กเกอร์รับประกันคุณภาพ
(Sticker Security Number)

่ ร ้านตัวแทนจาหน่าย
ชือ

1.
2.
3.
4.

่ (ตัวบรรจง)………………………………………….…………………
ลงชือ
วันที่ …………………………………………………………………..

ศูนย์บริการลูกค้า HP Promotion Center ได้ทห
ี่ มายเลข 02-642-7800 ทุกว ันจ ันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-17:30 น ในว ันและเวลา
ราชการ

Hewlett-Packard (Thailand) Ltd.
2nd-3rd Floor, U Chu Liang Building,
968 Rama IV Road, Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand
Tel: 66 2353 9500
Fax: 66 2637 5245

กรุณากรอกแบบฟอร์มให ้ครบถ ้วนชัดเจนกรุณาส่งกลับมาที่ ทางไปรษณีย ์ HP Promotion Center (บริษัท เอสเอ็นวี
้ 15 ห ้อง 1507 ซอยเลิศปั ญญา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
คอนซัลท์ตงิ้ จากัด) 41 อาคารเลิศปั ญญา ชัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ ทางแฟกซ์: 02-642-7293 และ ทางอีเมล์:
hpinkpromo@hporiginalsupplies.com

่ -สกุล (นาย/ นาง/ น.ส.)........…………………………………............ หมายเลขบัตรประชาชน: …………………………………
ชือ
วัน/เดือน/ปี เกิด: ……………………………..……………..……. สัญชาติ: …………………………….. อายุ: …………….…………….
เพศ: …………………….ทีอ
่ ยู่…………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์: ………………….…………หมายเลขแฟกซ์: …………….……………………………………………………………..
อีเมล์: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ: ….......……………................................................................................................

ื้ ยิง่ คุม
ข้าพเจ้ามีความประสงค์แลร ับของรางว ัลฟรี สาหร ับโครงการ HP Rewards (“ยิง่ ซอ
้ ”)
ลาด ับ

รายการของรางว ัลทีต
่ อ
้ งการแลก

จานวนคะแนน

้
จานวนชิน

1.
2.
3.
4.
**ทางโครงการจะจัดส่งของรางวัลให ้แก่บค
ุ คลและทีอ
่ ยูต
่ ามรายละเอียดทีไ่ ด ้ลงทะเบียนในการสมัครเข ้าร่วมโปรแกรมเท่านัน
้
ข ้าพเจ ้าขอยืนยันไมเปลีย
่ นแปลงรายการของรางวัลทีต
่ ้องการแลก และ ยอมรับในเงือ
่ นไขโครงการของทางบริษัทฯทุกประการ

่ (ตัวบรรจง): ………………………………………………………………….
ลงชือ
ผู ้ติดต่อขอแลกรับของรางวัล
วันที.่ ................................................. .........

