
แคมเปญอนิไซเดอรส์ - หูฟงับลูทูธไรส้าย LG 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไข 
 

The Insiders – ตุลาคม 2563 

 

การเขา้ร่วมในแคมเปญนี้ ผูเ้ขา้ร่วมหรอือนิไซเดอรจ์ะตอ้งปฏบิัตติาม ดังต่อไปนี้: 

• ตอ้งท าการรวีวิผลติภัณฑแ์ละแบบสอบถามปิดแคมเปญใหเ้สร็จสมบูรณ ์

• โปรดทราบว่าไม่สามารถสง่คนืผลติภัณฑ ์

• ขอ้ตกลงทีส่ าคัญอืน่ ๆ ทัง้หมดทีท่ าโดยอนิไซเดอรเ์มือ่สมัครลงทะเบยีนสามารถพบไดใ้นสว่นที่

ระบุไวด้า้นล่าง 

 

การปฏบิตัใินแคมเปญ 

ในฐานะผูเ้ขา้ร่วมแคมเปญหูฟังบลูทูธไรส้าย LG ร่วมกับ The Insiders คุณมสีทิธพิเิศษในการเป็น

เจา้ของหูฟังบลูทูธไรส้าย LG Tone Free FN6 หรอืหูฟังบลูทูธไรส้าย LG Tone Free FL7 ในราคา

พเิศษเฉพาะ Insiders และในการแลกเปลีย่นการตกลงทีจ่ะท ากจิกรรมการตลาดแบบปากต่อปากตามที่

ก าหนดไวใ้นจดหมายหรอืคู่มือแคมเปญของคุณซึง่คุณจะไดร้ับพรอ้มกับอุปกรณ์ของคุณ 

นอกจากนี้ คุณจะตอ้งกรอกแบบสอบถามปิดแคมเปญใหค้รบถว้นเพือ่ใหคุ้ณไดส้ง่ความคดิเห็น

ขอ้เสนอแนะโดยรวมของคุณเกีย่วกับอุปกรณ์หูฟังไรส้าย LG เมือ่สิน้สดุแคมเปญ แบบสอบถามจะ

เผยแพร่ทางออนไลน์เมือ่สิน้สดุแคมเปญ คุณจะไดร้ับค าแนะน าทางอเีมล การท าแบบสอบถามปิด

แคมเปญจะตอ้งเสร็จภายในวันที่ก าหนด 

 
ก าหนดเวลา 

ระยะเวลาของแคมเปญระบุไวอ้ย่างชัดเจนบนเว็บไซตแ์ละผ่านบล็อกโพสต ์ผูเ้ขา้ร่วม Insiders จะตอ้ง

แบ่งปันความคดิเห็นต่อการใชง้านจรงิกับหูฟังไรส้าย LG ชว่งระหว่างเดอืนตุลาคมถงึพฤศจกิายน 2563 

เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์

 
การลงทะเบยีน 
คุณสามารถสมัครเขา้ร่วมแคมเปญนี้ไดท้างเว็บไซต ์The Insiders Thailand สามารถใชบ้ัญชเีดยีวต่อ

หนึง่ครัวเรอืนเท่านัน้ ในกรณีทีม่กีารน าขอ้มูลไปใชใ้นทางทีผ่ดิหรอือันเป็นเท็จ ผูเ้ขา้ร่วมหรอือนิไซเดอร์

ผูนั้น้จะถูกแบนจากแคมเปญโดยไม่มกีารแจง้เตอืนล่วงหนา้ ในการเขา้ร่วมแคมเปญของ The Insiders 

ผูส้มัครจะตอ้งตอบค าถามใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 

ขอ้มูลบตัรเดบติหรอืบตัรเครดติ 
เพือ่ทีคุ่ณจะไดม้สีว่นร่วมในแคมเปญนี้ เราจ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บเงนิมัดจ าทัง้นี้ในกรณีทีม่กีารสญูหาย ถูก

ขโมยหรอืเกดิความเสยีหายต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านธนาคารหรอืบัตรเครดติของคุณ 
 
เมือ่ผูส้มัครลงทะเบยีนสมัครในแคมเปญนี้ครัง้แรกจะไม่มกีารเรยีกเก็บเงนิมัดจ า เมือ่ปิดรับการสมัครเรา

จะพจิารณาผูส้มัครทีม่โีปรไฟลท์ีเ่หมาะสมส าหรับแคมเปญหูฟังบลูทูธไรส้าย LG นี้ จากนัน้จะสง่อเีมลแจง้ไป

ยังผูส้มัครทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกพรอ้มกับลงิคไ์ปยังหนา้ช าระเงนิโดยผูท้ีไ่ดร้ับคัดเลอืกจะตอ้งช าระเงนิส าหรับหู

ฟังรุ่นทีคุ่ณเลอืก จ านวนเงนิมัดจ าส าหรับแคมเปญนี้ คอื: 

• หูฟังบลูทูธไรส้าย LG TONE Free รุน่ FN6: ราคาปกต ิ4,990 บาท จ านวนมัดจ า 2,495 บาท  

• หูฟังบลูทูธไรส้าย LG Tone Free รุน่ FL7: ราคาปกต ิ6,990 บาท จ านวนมัดจ า 3,495 บาท 



บุคคลทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกทีช่ าระเงนิเรยีบรอ้ยจะไดร้ับเลอืกใหเ้ขา้ร่วมแคมเปญโดยอัตโนมัตแิละจะสง่หู

ฟังบลูทูธไรส้าย LG ไปตามทีอ่ยู่ของคุณ 

โปรดทราบว่าแคมเปญนี้ไม่มกีารสง่คนืสนิคา้ การช าระเงนิส าหรับอุปกรณ์หูฟังไรส้ายทีจั่ดท าในแคมเปญ

นี้จะไม่สามารถเรยีกคนืเงนิได ้และเมือ่การช าระเงนิของคุณถูกสง่ไปเรยีบรอ้ยแลว้จะไม่สามารถเรยีกคนื

เงนิได ้การจ าหน่ายทัง้หมดในแคมเปญ LG นี้ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาดูไดท้ีห่นา้เพจแคมเปญ 

จะตอ้งกรอกรายละเอยีดบัตรเดบติ / บัตรเครดติใหถู้กตอ้งและครบถว้นเมือ่ลงทะเบยีน 
  
หลงัจากจบแคมเปญ รายละเอยีดบตัรเดบติ / บตัรเครดติของคุณถูกลบออกจากระบบ 
 
เป็นแนวทางปฏบิัตมิาตรฐานส าหรับแคมเปญทีผู่เ้ขา้ร่วมแคมเปญมโีอกาสทดลองใชผ้ลติภัณฑแ์บบ 
พรเีมีย่ม (ในทีน่ี้คอืหูฟังบลูทูธไรส้าย LG Tone Free Earbuds) เงนิมัดจ าดังกล่าวจะครอบคลุมการ

สญูเสยี ความเสยีหาย และการโจรกรรมทีอ่าจเกดิขึน้นอกเหนือจากความเชีย่วชาญในการขนสง่ทีอ่าจ
จ าเป็นในกรณีทีอุ่ปกรณ์เกดิความเสยีหายในระหว่างแคมเปญ 
 
ขอ้มูลสว่นตวั 
รายละเอยีดทัง้หมดจะไดร้ับการปฏบิัตดิว้ยความลับสงูสดุ ขอ้มูลสว่นบุคคลเกีย่วกับผูเ้ขา้ร่วมจะถูกสง่
ต่อไปยังบุคคลทีส่ามเฉพาะที่ไดร้ับอนุญาตอย่างชัดเจน หากคุณไม่ไดถู้กเลอืก, ทางเราจะลบ
รายละเอยีดบัตรเดบติ / บัตรเครดติทัง้หมดของคุณออกจากระบบทันท ี
 

การคดัเลอืก 

ผูเ้ขา้ร่วมจะถูกเลอืกส าหรับแคมเปญนี้ตามเกณฑก์ารคัดเลอืกทีก่ าหนดโดยบรษัิท LG การคัดเลอืกนี้จะ
ด าเนนิการโดย The Insiders และจะมผีลผูกพันและสิน้สดุ หากไม่ไดร้ับเลอืกจะไม่มผีลต่อแอปพลเิค
ชันทีต่ามมาหรอืในการมสีว่นร่วมในแคมเปญอืน่ ๆ ทีด่ าเนนิการโดย The Insiders หรอืบรษัิทในเครอื 
การคัดเลอืกแบบนี้มคีวามจ าเป็นเนื่องจากจ านวนผูส้มัครเขา้ร่วมมักจะสงูกว่าจ านวนที่ก าหนดไว ้
 

 

ผลติภณัฑไ์มอ่นุญาตใหใ้ชเ้พือ่จ าหนา่ย 

หา้มท าการขายต่อผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับผ่านแคมเปญของ Insiders หรอืจัดหาโดยลูกคา้ของเราโดย

เด็ดขาด การละเมดิขอ้ก าหนดนี้ของสมาชกิจะถูกลบออกจากแคมเปญทันทแีละ/หรอืยุตกิารเป็นสมาชกิ 

ของ Insiders อย่างไม่มกี าหนดรวมทัง้อาจมกีารด าเนนิการทางกฎหมาย 

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขท ัว่ไป 
บรษัิท The Insiders จะไม่รับผดิชอบต่อปัญหาทางดา้นเทคนคิหรอืปัญหาอืน่ ๆ ในแคมเปญนี้ที่

เกีย่วขอ้งหรอืเกดิจากองคป์ระกอบทีน่อกเหนือการควบคุมของ The Insiders หรอื LG จะเป็นความ

รับผดิชอบของผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคนทีจ่ะตอ้งแน่ใจว่าทัง้ซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณไดร้ับ

การปกป้องและอยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดด้ ีการเขา้ร่วมในแคมเปญนี้แสดงถงึการยอมรับกฎเหล่านี้โดยไม่มี

เงือ่นไข 

บรษัิท The Grapevine ซือ้ขายภายใตช้ือ่ "The Insiders" และอา้งองิต่อขอ้ความดา้นล่างว่า The 

Insiders ไม่สามารถรับผดิชอบต่อความเสยีหายทัง้ทางตรงทางออ้มหรอืโดยบังเอญิอันเป็นผลมาจาก

การใชเ้ว็บไซตห์รอืขอ้มูลทีไ่ดร้ับผ่านทางเว็บไซต์ 

บรษัิท The Insiders ไม่สามารถรับผดิชอบต่อความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้โดยสมาชกิทีล่งทะเบยีนอัน

เป็นผลมาจากการใชผ้ลติภัณฑห์รอืบรกิารในระหว่างแคมเปญ 

ผูผ้ลติและผูจั้ดจ าหน่ายจะยังคงอยู่ตลอดเวลาร่วมกันและรับผดิชอบหลายประการต่อผลติภัณฑห์รอื

บรกิารทีส่มาชกิทีล่งทะเบยีนใชใ้นระหว่างแคมเปญ 



สมาชกิทีล่งทะเบยีนจะตอ้งปฏบิัตติามคู่มอืผูใ้ชง้านตลอดเวลาและ / หรอืปฏบิัตติามเอกสารค าแนะน า

ส าหรับผลติภัณฑห์รอืบรกิารอย่างเคร่งครัด 

เว็บไซตต์ลอดจนเนื้อหาของขอ้ความ รูปภาพ กราฟิก ไฟล์เสยีง ภาพเคลือ่นไหว การบันทกึวดิโีอ การ

จัดระเบยีบขอ้มูลและทีร่วมในฐานขอ้มูล (เชน่ ขอ้มูล) ยังคงเป็นทรัพยส์นิทางปัญญาของ The Insiders 

ขอ้มูลไดร้ับการคุม้ครองภายใตพ้ระราชบัญญัตวัินที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2537 ซึง่ครอบคลุมถงึลขิสทิธิ์

และสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งและตามขอ้บังคับทัง้หมดทีบ่ังคับใชกั้บทรัพยส์นิทางปัญญา 

คุณมสีทิธิท์ีจ่ะศกึษาขอ้มูลบนเว็บไซตเ์พือ่การใชง้านสว่นตัวและ / หรอืเพือ่ดาวน์โหลด การใชง้านอืน่ใด

รวมถงึแต่ไม่จ ากัด การท าซ ้า การเผยแพร่ การเปิดเผยต่อสาธารณะและ / หรอืการน ากลับมาใชใ้หม่ ใน

รูปแบบใด ๆ ทัง้หมดหรอืบางสว่นชั่วคราวหรอืถาวรหรอืรายละเอยีดของ The Insiders ซึง่ไม่ไดร้ับ

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหนา้จาก The Insiders 

 
เนือ้หาทีไ่ดจ้ดัท า 
เมือ่เขา้ร่วมในแคมเปญนี้คุณจะมโีอกาสแสดงกจิกรรมในการเป็นแอมบาสเดอรข์องผลติภัณฑข์องคุณ
ดว้ยการโพสตเ์นื้อหาบนพืน้ทีอ่อนไลน์ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัด ภาพ วดิโีอ ขอ้ความรวีวิ บทวจิารณ์ 

ขอ้ความทวตีและรูปแบบสือ่อืน่ ๆ (ต่อไปนี้เรยีกว่า "เนื้อหาออนไลน์") โดยการเขา้ร่วมในแคมเปญนี้คุณ
ยนิยอมใหบ้รษัิท LG สามารถใชห้รอืเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์ทัง้หมดหรือใด ๆ ในกจิกรรมทางการตลาด
ไม่ว่าจะส าหรับหรอืเกี่ยวขอ้งกับแคมเปญนี้หรอืเกีย่วขอ้งกับกจิกรรมการตลาดอืน่ ๆ และคุณจะไม่ถอืว่า
เป็นทรัพยส์นิทางปัญญาใด ๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากัดในลขิสทิธิข์องเนื้อหาออนไลน์ 
 

 

บรกิารช่วยเหลอื 

หากคุณมคี าถามหรอืขอ้สงสัยใด ๆ เกีย่วกับแคมเปญนี้หรอืขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใด ๆ ขา้งตน้ กรุณา

ตดิต่อ The Insiders ทางอเีมล: infothailand@theinsidersnet.com  

 

ขอ้มูลจดทะเบยีนบรษิทั 

The Insiders เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนตามทีอ่ยู่ต่อไปนี้:  

The Insiders Singapore 

5 Shenton Way 

UIC Building, #10-01 

Singapore 068808 

 

เลขทะเบยีนบรษิทั: KVK.55180361 

 

mailto:infothailand@theinsidersnet.com

