1
ผอน 0
ตอที่

1 - 31 มีนาคม 2562

%

สูงสุดนาน 24 เดือน

หรือผอน 0% นาน 3 เดือน
พรอมรับ Cashback 3%

EOS R Body EOS R (RF24-105mm f/4L Kit)

82,900.-

2
รับฟรี
ตอที่

!

EF-EOS R MOUNT
ADAPTER

122,900.-

EOS RP Body

48,900.-

EOS RP (RF24-105mm f/4L Kit)

3
รับสวนลดเงินคืน
ตอที่

!

4,400.-

88,690.-

ตอที่

4

ลงทะเบียน

รับเงินคืน!

สูงสุด 4,500 บาท เมือ่ ซือ้
กลองพรอมเลนสทร่ี ว มรายการ

เมือ่ ซือ้ EOS R/ EOS RP ชุดคิท
RF24-105mm f/4L IS USM
(รับคืน ณ จุดขาย)

มูลคา 3,890 บาท

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

เลนสที่รวมโปรโมชั่น

EF70-200MM f/4L IS II USM รับเงินคืน 4,500 บาท
EF70-200MM f/4L USM รับเงินคืน 2,500 บาท
EF85MM f/1.8 USM รับเงินคืน 1,500 บาท
RF35MM f/1.8 IS STM รับเงินคืน 1,500 บาท

สแกนเพื่อละทะเบียนรับเงินคืน

เงื่อนไข: ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่ม 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562
1. โปรโมชั่นผอน 0% เฉพาะบัตรเครดิตที่รวมรายการ และการรับเงินคืน (Cashback) เปนไปตามที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด 2. เมื่อซื้อกลอง EOS R หรือ EOS RP รุนใดก็ได ในราคาปกติ
สามารถติดตอรับของแถม EF-EOS R mount adapter ได ณ จุดขาย ที่เปนตัวแทนจำหนายอยางเปนทางการบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) 3. เมื่อซื้อกลอง EOS R หรือ EOS RP
ชุดคิท RF24-105mm f/4L IS USM ชุดใดก็ได ในราคาปกติ สามารถติดตอขอรับสวนลดเงินคืน 4,400 บาท ได ณ จุดขายที่เปนตัวแทนจำหนายอยางเปนทางการบริษัท แคนนอนฯ 4. ลงทะเบียนขอ
รับเงินคืนเมื่อซื้อกลอง EOS R หรือ EOS RP ชุดใดก็ไดรวมกับเลนสที่รวมรายการไดที่ https://life.canon.co.th/redeemcampaign/EOSR-RP-4PROMO 5.ตรวจสอบรายชื่อรานคาตัวแทน
จำหนายอยางเปนทางการของบริษัทแคนนอนฯ ที่รวมรายการ และรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://th.canon/th/consumer/promotions 6. รายการสินคาขางตนเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
หมายเหตุ: ทางบริษัทแคนนอนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และขอสงวนสิทธิ์ในความผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ

โปรโมชั่น

ซือ้ EOS R / EOS RP วัน นี ้ รับ ข้ อ เสนอสุด พิเ ศษ 4 ต่ อ

ข้ อ กําหนดและเงื่อ นไข
ระยะเวลาโปรโมชัน่
1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562
โปรโมชั่น ต่ อ ที่ 1
เมื่อ ซือ้ กล้ อ ง EOS R หรื อ EOS RP (ชุด ใดก็ไ ด้ ) รั บ สิท ธิผ่ อ น 0% สูงสุด นาน 24 เดือ น หรื อ เลือ กรั บ Cashback 3% และผ่ อ น 0% นาน 3 เดือ น (เฉพาะบัต รเครดิต ที่ร่ วมรายการ*)
ข้ อกําหนดและ
*รายการผ่อนชําระและรายชื่อบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขโปรโมชัน่ เบื ้องต้ น
(1) กรุงเทพ (BBL)
Price
Citi
No.
Model
BBL
SCB
Kbank UOB
KTC
KCC
(W
VAT7%)
bank
(2) ไทยพาณิชย์ (SCB)
(3) กสิกรไทย (KBank)
10 M
10 M
1 EOS R (Body)
82,900.00 10 M
10 M
10 M
10 M
10 M
(4) ยูโอบี (UOB)
10 M
10 M
2 EOS R RF24-105
122,900.00 10 M
10 M
10 M
10 M
10 M
10 M
10 M
10 M
10 M
10 M
10 M
(5) เคทีซี (KTC)
3 EOS RP BODY
48,900.00
/3M+ /3M+ /3M+
(6) กรุงศรี อยุธยา (KCC)
CB 3%
CB 3%
CB 3%
10 M
10 M
10 M
10 M
10 M
10 M
4 EOS RP (RF24-105IS USM)
88,690.00
(5) ซิตี ้แบงค์ (Citibank)
/3M+ /3M+ /3M+
CB 3%
CB 3%
CB 3%
(6) ซิตี ้เรดดี ้เครดิต (Citi Ready Creadit)
หมายเหตุ เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนให้ เป็ นไปตามแต่ละธนาคารกําหนด
โปรโมชั่น ต่ อ ที่ 2
ข้ อกําหนดและ
เงื่อนไขโปรโมชัน่

24 M
24 M
24 M

24 M

รั บ ฟรี Mount adapter EF-EOS R มูล ค่ า 3,890 บาท เมื่อ ซือ้ กล้ อ ง EOS R หรื อ EOS RP (ชุด ใดก็ไ ด้ ) ในราคาปกติ
รับของแถมได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 ณ จุดขาย ที่เป็ นร้ านตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการของบริษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติ ้ง (ไทยแลนด์) ที่ร่วมรายการ **
กล้ องรุ่นที่ร่วมรายการและราคาจําหน่ายปกติ (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
EOS R (เฉพาะตัวกล้ อง)

โปรโมชั่น ต่ อ ที่ 3
ข้ อกําหนดและ
เงื่อนไขโปรโมชัน่
โปรโมชั่น ต่ อ ที่ 4

Citi
Ready
Credit

ราคา 82,900 บาท

EOS R (ชุดคิทพร้ อมเลนส์ RF24-105 L) ราคา 122,900 บาท
EOS RP (เฉพาะตัวกล้ อง)
ราคา 48,900 บาท
EOS RP (ชุดคิทพร้ อมเลนส์ RF24-105 L) ราคา 88,600 บาท
รั บ ส่ วนลดเงิน คืน 4,400 บาท เมื่อ ซือ้ กล้ อ ง EOS R (ชุด คิท พร้ อ มเลนส์ RF24-105 L) หรื อ EOS RP (ชุด คิท พร้ อ มเลนส์ RF24-105 L) ในราคาปกติ
รับส่วนลดเงินคืน มูลค่า 4,400 บาท (เป็ นส่วนลดท้ ายใบเสร็จ หรื อ คืนเป็ นเงินสดทีหลัง) เมื่อซื ้อกล้ อง EOS R (ชุดคิทพร้ อมเลนส์ RF24-105 L) หรื อ EOS RP (ชุดคิทพร้ อมเลนส์ RF24-105 L) ในราคาปกติ
ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 ณ จุดขาย ที่เป็ นร้ านตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการของบริษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติ ้ง (ไทยแลนด์) ที่ร่วมรายการ ***
รั บ เงิน คืน สูงสุด 4,500 บาท เมื่อ ซือ้ กล้ อ ง กล้ อ ง EOS R หรื อ EOS RP (ชุด ใดก็ไ ด้ ) พร้ อ มเลนส์ ท่ รี ่ วมรายการ

ข้ อกําหนดและ
เงื่อนไขโปรโมชัน่

รับส่วนลดเงินคืน เมื่อซื ้อกล้ อง EOS R / EOS RP (ชุดใดก็ได้ ) และเลนส์ที่ร่วมรายการ (ดังแสดงด้ านล่างนี ้) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562
RF 35mm f/1.8 IS STM
รับเงินคืน 1,500 บาท
EF 85mm f/1.8 USM
รับเงินคืน 1,500 บาท
EF 70-200mm f/4L USM
รับเงินคืน 2,500 บาท
EF 70-200mm f/4L IS II USM
รับเงินคืน 4,500 บาท
ทังนี
้ ้ กล้ อง 1 ตัว สามารถใช้ สทิ ธิ์รับเงินคืนจากการซื ้อเลนส์ได้ 1 ตัว [1:1] และหมดเขตลงทะเบียนแลกรับเงินคืน 31 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.***

รายละเอียดการ
ลงทะเบียนเพื่อใช้ สทิ ธิ์
แลกรับโปรโมชัน่ เงินคืน

1. ต้ องเป็ นลูกค้ าที่ซื ้อกล้ อง EOS R หรื อ EOS RP (ชุดใดก็ได้ ) และซื ้อเลนส์ที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
2. ลูกค้ าจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มออนไลน์ เพื่อติดต่อขอรับโปรโมชัน่ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2562 เวลา 23.59น.***
ทังนี
้ ้ บริษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติ ้ง (ไทยแลนด์) ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับโปรโมชัน่ ในกรณีการส่งแบบฟอร์ มล่าช้ ากว่ากําหนด
ทังนี
้ ้ ที่อยู่ URL ของแบบฟอร์ มออนไลน์คือ https://life.canon.co.th/redeemcampaign/EOSR-RP-4PROMO
3. ลูกค้ าจะต้ องแสดงหลักฐานเพื่อแลกรับเงินคืนภายในวันที่ 31 มี.ค. 2562 ผ่านระบบแลกรับโปรโมชัน่ ตามรายการดังต่อไปนี ้
(1) สําเนาใบกํากับภาษี ที่ออกโดยร้ านค้ าตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการของแคนนอน ทังกล้
้ องและเลนส์
(2) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้ าที่แสดงข้ อมูลชื่อเจ้ าของบัญชีและเลขที่บญ
ั ชี และสําเนาบัตรประชาชน
>>> ทังนี
้ ้ ชื่อ-นามสกุลของผู้ยื่นแบบฟอร์ ม จะต้ องตรงกับใบกํากับภาษี และบัญชีเงินฝาก ด้ วย
4. บริษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติ ้ง (ไทยแลนด์) ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มออนไลน์
หรื อจากอีเมล หรื อจากการส่งข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต

ข้ อมูลและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการแลกรับ
โปรโมชัน่ เพิ่มเติม

หมายเหตุ

5. ร้ านค้ าปลีก หรื อตัวแทนจําหน่าย ไม่สามารถร่วมโปรโมชัน่ นี ้ได้
6. ลูกค้ าจะได้ รับเงินคืนผ่านช่องทางการโอนเข้ าบัญชีธนาคารตามที่ลกู ค้ าได้ แจ้ งมาในระบบ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผ้ ซู ื ้อลงทะเบียนถูกต้ องครบถ้ วน และทางบริษัทฯ ได้ ดําเนินการตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว
7. สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อได้ ที่ E-mail: canon@eventwhenwhere.com หรื อโทร.082-058-0880 (วันจันทร์ -ศุกร์ 08.30 - 17.00น)
1. โปรโมชัน่ นี ้ครอบคลุมเฉพาะสินค้ ารุ่นที่ร่วมรายการ และที่ซื ้อใหม่ จากร้ านค้ าตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการของแคนนอน ซึง่ นําเข้ าโดยบริษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติ ้ง (ไทยแลนด์) เท่านัน้
สินค้ าที่นําเข้ าโดยบริษัทหรื อบุคคลอื่นไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี ้ได้
2. บริษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติ ้ง (ไทยแลนด์) จะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลกู ค้ ากรอกในแบบฟอร์ ม เพียงเพื่อการแจ้ งเตือน ตรวจสอบความถูกต้ อง และการแสดงตัวตนเฉพาะสําหรับโปรโมชัน่ นี ้เท่านัน้
โดยจะดูแลข้ อมูลส่วนตัวเหล่านันตามกฎหมายคุ
้
้ มครองผู้บริโภคตามนโยบายของบริษัท ทังนี
้ ้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลของบริษัทฯ ได้ ที่
https://th.canon/th/consumer/web/privacy
3. ไม่สามารถใช้ งานโปรโมชัน่ นี ้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้
4. บริษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติ ้ง (ไทยแลนด์) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกโปรโมชัน่ นี ้ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ ้น การตัดสินใจของบริษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติ ้ง (ไทยแลนด์) ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. หากข้ อมูลรายละเอียดในส่วนของข้ อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ มีความขัดแย้ งหรื อไม่ตรงกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ ถือฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
**วันที่และเวลาเป็ นเวลา ตามเซิร์ฟเวอร์ ของบริษัท แคนนอน มาร์ เก็ตติ ้ง (ไทยแลนด์) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นประเทศไทย
*** ร้ านค้ าตัวแทนจําหน่ายที่ร่วมรายการ
- คาเมร่าแอนด์เลนส์
- คิงพาวเวอร์
- แคนนอนอิมเมจสแควร์
- เจเจโฟโต้ เซ็นเตอร์
- เจียคัลเลอร์ แลปส์
- บิก๊ คาเมร่า
- พาวเวอร์ บาย
- โฟโต้ บกั ส์
- โฟโต้ ไฟล์
- ภูเก็ตอัลฟ่ า
- เวิร์ลคาเมร่า
- อีสบอนด์

