
อนิไซเดอรส์แคมเปญ - Dyson V11TM 

ขอ้ตกลงและเงืBอนไข 
 

The Insiders – มถินุายน 2562 
 
การเขา้รว่มในแคมเปญนี3ตอ้งการการดําเนนิการตอ่ไปนี3 โดยผูเ้ขา้รว่มจะตอ้ง: 
 

• จําเป็นตอ้งทําการสํารวจใหเ้สร็จสมบรูณ์ ในบรรดาประเด็นอืJน ๆ ซึJงคณุจะตอ้งยนืยันในการ
ตดัสนิใจของคณุทีJจะสง่คนืหรอืเก็บผลติภณัฑ ์

• หากคณุเลอืกทีJจะสง่คนืผลติภณัฑ ์คณุจะตอ้งสง่คนืตามขั 3นตอนการสง่คนืทีJทางเราระบ ุ(ดหูวัขอ้
ดา้นลา่งหวัขอ้ ‘การสง่คนืผลติภณัฑ’์) 
 

การปฏบิตัใินแคมเปญ 
อนิไซเดอรส์ทกุคนทีJไดรั้บผลติภณัฑเ์พืJอทดลองใชเ้ป็นเวลาสีJสปัดาหจ์ากนั3นใหเ้ขยีนและโพสตค์วาม
คดิเห็นในเว็บไซตแ์ละสืJอสงัคมออนไลนท์ีJระบ ุ
 
คณุจะตอ้งทําแบบสํารวจใหเ้สร็จสมบรูณ์เพืJอใหค้ณุสามารถกําหนดตวัเลอืกของคณุเกีJยวกบัความ
ตอ้งการทีJจะเก็บหรอืสง่คนืผลติภณัฑเ์มืJอสิ3นสดุแคมเปญ การสํารวจจะแสดงทางออนไลนเ์มืJอเวลาสิ3นสดุ
แคมเปญคณุจะไดรั้บคําแนะนําทางอเีมล การสํารวจสิ3นสดุแคมเปญจะตอ้งเสร็จสิ3นภายในวนัทีJกําหนด 
 
กาํหนดเวลา 
มกีารระบรุะยะเวลาของแคมเปญอยา่งชดัเจนบนเว็บไซตแ์ละผา่นทางบล็อกโพสตบ์นเว็บไซต ์ อนิไซ
เดอรส์จะสามารถทดลองใชใ้นระหวา่ง วนัทีJ 05/06/2019 ถงึ 28/07/2019. 
 
การลงทะเบยีน 
คณุสามารถสมัครเพืJอเขา้รว่มในแคมเปญนี3ผา่นเว็บไซต ์The Insiders website ทางเราอนุญาตหนึJงบญัชี
ตอ่หนึJงครัวเรอืนเทา่นั3น ในกรณีทีJมกีารใหข้อ้มลูทีJเป็นเท็จหรอืนําไปใชใ้นทางผดิจะถกูแบนจากการเขา้
รว่มแคมเปญโดยไมม่กีารแจง้เตอืนลว่งหนา้ ในการเขา้มสีว่นรว่มในแคมเปญ Dyson V11 ™ ของ  
The Insiders ผูส้มัครจําเป็นจะตอ้งกรอกรายการคําถามตามความเป็นจรงิและครบถว้น 
 
ขอ้มลูบตัรเดบติหรอืบตัรเครดติ 
เพืJอใหค้ณุไดม้สีว่นรว่มในแคมเปญนี3เราจําเป็นตอ้งเรยีกเก็บเงนิมัดจําจากคณุผา่นธนาคารหรอืบตัรเครดติ
ของคณุ ทั 3งนี3ในกรณีทีJมกีารสญูหาย ถกูขโมยหรอืเกดิความเสยีหายตอ่ผลติภณัฑ ์
 
เมืJอผูส้มัครสมัครรับขอ้มลูแคมเปญนี3เป็นครั 3งแรกจะไมม่กีารเรยีกเก็บเงนิมัดจํา เมืJอระยะเวลาปิดรับการ
สมัคร เราจะพจิารณาผูส้มัครทีJเรารูส้กึวา่เหมาะสมทีJสดุทีJจําเป็นสําหรับแคมเปญ Dyson V11™ จากนั3น
อเีมลจะถกูสง่ไปยงัผูส้มัครทีJไดรั้บการคดัเลอืกซึJงจะมลีงิคไ์ปยังหนา้จอการชาํระเงนิของเรา ซึJงจะ
สามารถทําการชาํระเงนิมัดจําแคมเปญ จะไมม่กีารเรยีกเก็บเงนิมัดจําจนกวา่จะถงึขั 3นตอนนี3 จํานวนเงนิมัด
จําสําหรับแคมเปญนี3คอื: 

• เครืBองดดูฝุ่ นไรส้าย Dyson Cyclone V11™  : ราคาปกต:ิ 27,900 บาท จํานวนมัดจํากบั 
Insiders : 13,950 บาท 

อนิไซเดอรส์ทีJผา่นการคดัเลอืกคนแรก ๆ ทีJชาํระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้จะถกูเลอืกโดยอตัโนมัตสํิาหรับ
แคมเปญและจะไดรั้บ Dyson V11™ จัดสง่ไปทีJบา้นของพวกเขา หากคณุตอ้งการสง่คนืผลติภณัฑเ์มืJอ
แคมเปญสิ3นสดุ คณุสามารถสง่กลบัมาใหเ้ราโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยและทางเราจะคนืเงนิมัดจําใหค้ณุ 

สําหรับขอ้มลูเพิJมเตมิ กรณุาดทูีJหนา้แคมเปญ 
 
 



เมืJอตอนทา้ยของแคมเปญ, คณุจะสามารถเลอืกได ้2 ตวัเลอืก: 
• หากตอ้งการเก็บผลติภณัฑ ์ Dyson V11™; ทางเว็ป The Insiders จะเก็บเงนิมัดจําของคณุไว ้

เพืJอเป็นเงนิสําหรับการซื3อผลติภณัฑท์ีJคณุไดท้ดลองในราคาลดพเิศษจากราคาขายปลกีเต็ม 
• หากตอ้งการสง่คนืผลติภณัฑ ์Dyson V11™; โดยทีJคณุทําตามขั 3นตอนการสง่คนืดา้นลา่งนี3 โปรด

ทราบวา่หากอปุกรณ์ไมไ่ดถ้กูสง่คนืภายในระยะเวลาทีJกําหนดหลงัจากจบแคมเปญ (ดนูโยบาย
การคนืดา้นลา่ง) เงนิมัดจําจะไมส่ามารถเรยีกคนืได ้

 
รายละเอยีดของบตัรเดบติ / บตัรเครดติจะตอ้งกรอกใหถ้กูตอ้งและครบถว้นเมืJอลงทะเบยีน 
  
หลงัจากจบแคมเปญรายละเอยีดบตัรเดบติ / บตัรเครดติของคณุจะถกูลบออกไป 
นีJเป็นวธิปีฏบิตัทิีJเป็นมาตรฐานสําหรับแคมเปญตา่ง ๆ ทีJอนิไซเดอรส์ไดรั้บโอกาสทดลองผลติภณัฑส์ดุ
พเิศษทีJมมีลูคา่สงู (ในกรณีนี3คอืผลติภณัฑข์อง Dyson V11™) เงนิมัดจําดงักลา่วจะครอบคลมุถงึการ
สญูเสยี ความเสยีหายและการโจรกรรมทีJเป็นไปได ้ นอกเหนอืจากการขนสง่ทีJเชีJยวชาญซึJงอาจจําเป็นใน
กรณีทีJเกดิความเสยีหายตอ่อปุกรณ์ในระหวา่งทําแคมเปญ 
 
 
ขอ้มลูสว่นตวั 
รายละเอยีดทั3งหมดจะไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความลบัสงูสดุ ขอ้มลูสว่นบคุคลเกีJยวกบัผูเ้ขา้รว่มจะถกูสง่
ตอ่ไปยังบคุคลทีJสามเฉพาะทีJไดรั้บอนุญาตอยา่งชดัเจน หากคณุไมไ่ดถ้กูเลอืก, ทางเราจะลบ
รายละเอยีดบตัรเดบติ / บตัรเครดติทั 3งหมดของคณุออกจากระบบทันท ี
 
 
การคดัเลอืก 
ผูเ้ขา้รว่มจะถกูเลอืกสําหรับแคมเปญนี3ตามเกณฑก์ารคดัเลอืกทีJกําหนดโดยลกูคา้ การคดัเลอืกนี3จะ
ดําเนนิการโดย The Insiders และจะมผีลผกูพันและสิ3นสดุ หากไมไ่ดรั้บเลอืกจะไมม่ผีลตอ่แอปพลเิคชนั
ทีJตามมาหรอืในการมสีว่นรว่มในแคมเปญอืJน ๆ ทีJดําเนนิการโดย The Insiders หรอืบรษัิทในเครอื การ
คดัเลอืกแบบนี3มคีวามจําเป็นเนืJองจากจํานวนผูส้มัครเขา้รว่มมักจะสงูกวา่จํานวนทีJกําหนดไว ้
 
การดแูลรกัษาผลติภณัฑ ์
เป็นความรับผดิชอบของผูเ้ขา้รว่มในการดแูลรักษาผลติภณัฑ ์Dyson V11™ และอยูใ่นสภาพทีJทํางานได ้
ปกตใินขณะทีJอยูใ่นการครอบครองของพวกเขา ผูเ้ขา้รว่มไมส่ามารถจําหน่ายหรอืพยายามจําหน่าย
ผลติภณัฑใ์นชว่งระยะเวลาของแคมเปญไมว่า่ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ซึJงเป็นการเสีJยงตอ่การละเมดินโยบาย
คนืสนิคา้ตามทีJระบไุวด้า้นลา่ง 
 
การสง่คนืผลติภณัฑ ์
เมืJอแคมเปญสิ3นสดุ, คณุสามารถคนืผลติภณัฑโ์ดยทําตามขอ้ปฏบิตัขิา้งลา่งนี3: 

 
1. ตอบแบบสํารวจปิดทา้ยแคมเปญเพืJอยนืยันการตดัสนิใจทีJจะสง่คนืผลติภณัฑ ์ แบบสํารวจปิดทา้ย

แคมเปญจะมกีารแจง้ทางอเีมลในตอนทา้ยของแคมเปญจากเว็ปไซค ์The Insiders 
 

2. คณุจะไดรั้บคําแนะนําในการคนืผลติภณัฑโ์ดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย คําแนะนําจะถกูจัดเตรยีม
โดยเว็ปไซค ์The Insiders ในตอนทา้ยของแคมเปญ 
 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผลติภณัฑ ์ Dyson V11™ ไดถ้กูสง่คนืโดยไมม่คีวามเสยีหาย อยูใ่นสภาพทีJสะอาด
และสมบรูณ์ในบรรจภุณัฑเ์ดมิ (รวมถงึกลอ่งบรรจภุณัฑภ์ายในคูม่อืและอปุกรณ์เสรมิอืJน ๆ) 

 
หากอปุกรณ์ถกูสง่คนืโดยวธิทีีJแตกตา่งจากทีJตกลงกนัไว ้ผูส้ง่จะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยและความเสีJยง
ตา่ง ๆ คณุจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยหากผลติภณัฑส์ญูหาย และในกรณีนั3นเงนิมัดจําของคณุจะถกูรบิไว ้
 
 
 
 



ขอ้ตกลงและเงืBอนไขท ัBวไป 
บรษัิท The Insiders จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปัญหาทางเทคนคิหรอืปัญหาอืJน ๆ ในแคมเปญนี3ทีJเกีJยวขอ้งหรอื
เกดิจากองคป์ระกอบทีJไมส่ามารถควบคมุไดโ้ดยบรษัิท The Insiders หรอื Dyson ซึJงจะเป็นความ
รับผดิชอบของผูเ้ขา้รว่มแตล่ะคนเพืJอใหแ้น่ใจวา่ทั 3งซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรข์องพวกเขาไดรั้บการ
คุม้ครองและอยูใ่นสภาพการทํางานทีJด ี การเขา้รว่มในแคมเปญนี3แสดงถงึการยอมรับกฎเหลา่นี3อยา่งไมม่ี
เงืJอนไข 
 
บรษัิท The Grapevine ทําการคา้ภายใตช้ืJอ "The Insiders" และทีJอา้งถงึดา้นลา่งในชืJอ The Insiders 
จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายโดยตรงหรอืโดยออ้มทีJเกดิจากการใชเ้ว็บไซตห์รอืขอ้มลูทีJไดรั้บผา่น
เว็บไซต ์
 
The Insiders จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่ความเสยีหายทีJอาจเกดิขึ3นจากสมาชกิทีJลงทะเบยีนอนัเป็นผลมา
จากการใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารในระหวา่งการทําแคมเปญ  
 
ผูผ้ลติและผูจั้ดจําหน่ายยงัคงรว่มกนัและรับผดิชอบตลอดเวลาตอ่ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีJสมาชกิ
ลงทะเบยีนใชใ้นระหวา่งการทําแคมเปญ 
 
สมาชกิทีJลงทะเบยีนจะตอ้งปฏบิตัติามคําแนะนําของผูใ้ชแ้ละ / หรอืปฏบิตัติามคําแนะนําของผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารอยา่งเครง่ครัด 
 
เว็บไซตร์วมถงึเนื3อหาของขอ้ความ รปูภาพกราฟิก ไฟลเ์สยีง ภาพเคลืJอนไหว การบนัทกึวดิโีอ การจัด
ระเบยีบขอ้มลูและฐานขอ้มลูซึJงอาจรวมอยู ่ (เชน่ ขอ้มลู) ยังคงเป็นทรัพยส์นิทางปัญญาของบรษัิท The 
Insiders ขอ้มลูดงักลา่วไดรั้บการคุม้ครองภายใตพ้ระราชบญัญัตวินัทีJ 30 มถินุายน 2537 ซึJงครอบคลมุถงึ
ลขิสทิธิ�และสทิธิ�ทีJเกีJยวขอ้งและตามขอ้บงัคบัทั 3งหมดทีJใชบ้งัคบักบัทรัพยส์นิทางปัญญา 
 
คณุมสีทิธิ�ทีJจะปรกึษาขอ้มลูในเว็บไซตเ์พืJอการใชง้านสว่นตวัและทีJเป็นสว่นตวัและ / หรอืเพืJอดาวนโ์หลด 
การใชง้านอืJนใด รวมถงึ แตไ่มจํ่ากดั การทําซํ3าเผยแพร ่เผยแพรใ่หส้าธารณชนและ / หรอืนํากลบัมาใชใ้น
รปูแบบใด ๆ ทั 3งหมดหรอืบางสว่นชัJวคราวหรอืถาวรของเว็บไซตห์รอืรายละเอยีดของ The Insiders หา้ม
มใิหนํ้าไปใช ้โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก The Insiders 
 
เนืlอหาทีBสรา้งขึlน 
เมืJอเขา้รว่มในแคมเปญนี3คณุจะมโีอกาสแสดงใหเ้ห็นถงึกจิกรรมการเป็นแอมบาสเดอรผ์ลติภณัฑข์องคณุ
ดว้ยการโพสตเ์นื3อหาออนไลน ์ ซึJงรวมถงึ แตไ่มจํ่ากดั เฉพาะภาพวดิโีอ รวีวิ บทวจิารณ์ ขอ้ความรับรอง
ทวตีและรปูแบบสืJออืJน ๆ (ตอ่ไปนี3เรยีกวา่ "เนื3อหาออนไลน"์) โดยการเขา้รว่มในแคมเปญนี3คณุยนิยอมให ้
บรษัิท Dyson สามารถใชห้รอืใชเ้นื3อหาออนไลนทั์3งหมดหรอืใด ๆ ในกจิกรรมทางการตลาดไมว่า่จะ
สําหรับหรอืเกีJยวขอ้งกบัแคมเปญนี3หรอืเกีJยวขอ้งกบักจิกรรมการตลาดอืJน ๆ และคณุสละสทิธิ�ในทรัพยส์นิ
ทางปัญญาใด ๆ เพืJอรวมถงึ แตไ่มจํ่ากดั เพยีงลขิสทิธิ�ของเนื3อหาออนไลน ์
 
 
 


