BESTÅ/เบสตัว
Spend a minimum of 15,000 THB on BESTÅ storage combination in a single
receipt and get a 1,500 THB IKEA Gift Card*

รับบัตรของขวัญอิเกียมูลคา 1,500 บาท เมื่อมียอดซื้อชุดตูเก็บของ BESTÅ/เบสตัว รวม 15,000 บาท
ขึ้นไป ตอ 1 ใบเสร็จ*
Terms and Conditions
• The promotion is valid WHILE STOCKS LAST, for purchases made on BESTÅ from 13
July 2017 to 27 August 2017 (both dates inclusive)
• A valid receipt must be presented during redemption.
• Only original receipts from the check-outs and I-counter may be accepted. Credit card
slips or photocopies are not accepted.
• This promotion is only applicable to purchases of a min. value of 15,000 THB on BESTÅ
storage solutions within a single receipt, on the same day as the redemption.
• Promotion excludes use for purchases for services such as sewing services, picking,
installation/assembly, home delivery or purchase of IKEA Gift Cards.
• The Gift Card will be valid for purchases at IKEA Bangna and Pick-up & order point,
Phuket until 31 October 2017. There will not be any extension of validity.
• If a customer has redeemed the Gift Card but subsequently made the decision to
return and obtain a refund of any or all of the BESTÅ purchases resulting in the total
purchase of the BESTÅ storage solutions falling below 15,000 THB, then the customer
shall return the 1,500 THB Gift Card or the amount will be deducted from the refund.
• Ikano (Thailand) Limited reserves the right, on reasonable grounds, to reject the use
of the IKEA Gift Card at any time. Reasonable grounds include any abuse or attempted
abuse of the IKEA Gift Card; use or attempted use in a manner which is contrary to
these terms and conditions; and any reasonable suspicion or dishonesty in connection
with usage of the IKEA Gift Card.

ขอกําหนดและเงื่อนไข
•
•
•
•
•
•

ระยะเวลาโปรโมชัน
่ ตั้งแต 13 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2560 หรือจนกวาสินคาจะหมด
ตองนําใบเสร็จตัวจริงมาแสดงเพื่อรับบัตรของขวัญ
ใบเสร็จที่นํามาแสดงตองเปนใบเสร็จที่ไดจากจุดชําระเงินหรือเคานเตอรบริการ I-counter เทานั้น
ใบเสร็จบัตรเครดิตหรือสําเนาใบเสร็จไมสามารถนํามาแลกรับบัตรของขวัญได
แลกรับบัตรของขวัญภายในวันที่ซื้อสินคาเทานั้น
โปรโมชั่นนี้ไมรวมคาบริการตางๆ เชน บริการตัดเย็บ บริการหยิบสินคา บริการติดตั้งและประกอบ
เฟอรนิเจอร หรือบริการจัดสงสินคา และไมสามารถชําระดวยบัตรของขวัญอิเกีย
บัตรของขวัญสามารถใชไดถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่อิเกีย บางนา หรือศูนยบริการสั่งซื้อและรับ
สินคาอิเกีย จังหวัดภูเก็ตเทานั้น และจะไมมีการขยายระยะเวลาใชบัตรของขวัญ

•

หากนําสินคาใดก็ตามในชุดตูเก็บของ BESTÅ /เบสตัว ที่ซื้อไปมาคืนและรับเงินคืนภายหลังจากแลกรับ
บัตรของขวัญ ทําใหยอดซื้อหลังหักเงินที่รับคืนนอยกวา 15,000 บาท ตองนําบัตรของขวัญที่ไดรับ
กลับมาคืนดวย หรือใหหักมูลคาบัตรของขวัญ 1,500 บาท ออกจากเงินที่ตองไดรับคืน

•

อิเกีย ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ไมรับบัตรของขวัญ หากลูกคานํามาใชหรือพยายามใชอยางไมถูกตอง
หรือใชในทางที่ขัดกับขอกําหนดและเงื่อนไขนี้

