
 

 

ข้อเสนอจากแคมเปญ “Passport to Freedom” โดย HARLEY-DAVIDSON 
 
 

วิธีการขอรบัสิทธ์ิ 
 

ข้อก าหนดการรบัสิทธ์ิ โปรดอ่านโดยละเอียด 
 

ผูท้ีม่สีทิธิข์อรบับตัรก ำนัล (Voucher) จะตอ้งมคีณุสมบตัติ่อไปนี้: 
 

• เป็นผูอ้ยู่อาศยัในประเทศไทย 

• มอีายมุากกวา่ 18 ปี 

• ไดร้บัใบอนุญาตขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซคใ์นระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 

และ 
 

• ซื้อรถมอเตอรไ์ซค ์Harley-Davidson รุ่น MY20 จากผูจ้ าหน่าย Harley-Davidson ทีเ่ขา้ร่วมรายการในประเทศไทย 
ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 (หรอืตามทีก่ าหนดโดย Harley-Davidson – ดูวรรค 8 ทีด่า้นล่าง)   

 
 

 
วิธีการขอรบับตัรก ำนัล:  
 
ผูข้อรบัสทิธิจ์ะตอ้งด าเนินการต่อไปนี้ภายในระยะเวลาขอ้เสนอ: 

• ซื้อรถมอเตอรไ์ซค ์Harley-Davidson รุ่นใหม่ จากผูจ้ าหน่าย Harley-Davidson ที่เขา้ร่วมรายการในประเทศไทย และ  
• แสดงใบอนุญาตขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซคท์ีไ่ดร้บัในระหว่างวนัที ่01 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 เมื่อซื้อรถมอเตอรไ์ซค์ 
• กรอกและสง่แบบฟอรม์ขอ้มลู (“การขอรบัสทิธิ”์) รวมถงึชื่อ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อระหว่างวนั วนัเกดิ และอเีมลของผูข้อรบั 

สทิธิ ์เมื่อซื้อรถมอเตอรไ์ซค ์
 
 
การขอรบัสทิธิท์ีส่่งหลงัจากทีส่ ิน้สุดระยะเวลาขอ้เสนอจะไม่ไดร้บัการอนุมตัิ 
 
การขอรบัสทิธิท์ัง้หมดจะต้องระบุชื่อ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อระหว่างวนั วนัเกดิ และอเีมลของผูข้อรบัสทิธิ ์
 
 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 
1. ขอ้มลูเกีย่วกบั “วธิกีารขอรบัสทิธิ”์ ขา้งตน้เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก าหนดและเงื่อนไข การเขา้ร่วมรบัขอ้เสนอนี้ถอืเป็นการยอมรบัขอ้ก าหนด 

และเงื่อนไขเหล่านี้ 
   
 
2. ผูจ้ดัรำยกำรขอ้เสนอคอืบรษิทั Harley-Davidson (ประเทศไทย) จ ำกดั ตัง้อยู่ที ่500/38 หมู่ 3 ต ำบลตำสทิธิ ์อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

21140  
 
3.  ขอ้เสนอนี้มอบใหส้ าหรบับคุคลทีม่คีุณสมบตัติรงตามขอ้ก าหนดการรบัสทิธิแ์ละปฏบิตัติามค าแนะน าขอ้เสนอตามทีอ่ธบิายในขอ้ก าหนดและ 

เงื่อนไขเหล่านี้ พนักงาน (และสมาชกิครอบครวั) ของผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ ผูจ้ าหน่าย และหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มรายการทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 
กบัขอ้เสนอนี้ไม่มสีทิธิข์อรบัขอ้เสนอนี้  สมาชกิครอบครวัหมายถงึผูใ้ดกต็ามดงันี้ คู่สมรส คู่สมรสโดยพฤตนิยั บุตรหรอืบุตรบุญธรรม  
(ไม่ว่าจะเป็นบุตรโดยสายเลอืดหรอืจากการรบัเลีย้ง) บดิามารดา บดิามารดาบุญธรรม ปู่ ยา่ตายาย ปู่ ยา่ตายายบญุธรรม ลุง ป้า หลานสาว 
หลานชาย พีช่าย พีส่าว พีช่ายบญุธรรม พีส่าวบุญธรรม หรอืญาตใินล าดบัที ่1 ทัง้หมด 
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4. ผูจ้ดัรายการขอ้เสนอขอสงวนสทิธิทุ์กเมื่อในการตรวจสอบยนืยนัการขอรบัสทิธิแ์ละผูข้อรบัสทิธิ ์(รวมถงึตวัตน อายุ ทีอ่ยู่ และสถานะ 
ใบอนุญาตขบัขีข่องผูข้อรบัสทิธิ)์ และตดัสทิธิผ์ูข้อรบัสทิธิท์ีป่ลอมแปลงการขอรบัสทิธิห์รอืไม่มคีณุสมบตัติรงตามขอ้ก าหนด และเงื่อนไข 
หรอืกฎหมายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูท้ีแ่ทรกแซงกระบวนการขอรบัสทิธิ ์ในการขอรบัของขวญันี้ ผูข้อรบัสทิธิย์นิยอมใหผู้จ้ดัรายการ 
ขอ้เสนอใชส้ทิธิภ์ายใตว้รรคนี้ ผูข้อรบัสทิธิจ์ะตอ้งเกบ็ส าเนาทีช่ดัเจนของใบเสรจ็การซื้อสนิคา้ตวัจรงิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานการซื้อสนิคา้ที่ 
ถูกตอ้ง 
 

5. การขอรบัสทิธิท์ีไ่ม่สมบูรณ์ ไม่สามารถอ่านได ้หรอืไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายจะถอืเป็นโมฆะ  ตวัอย่างเช่น การขอรบัสทิธิท์ีไ่ม่ไดร้ะบุ 
รายละเอยีดชื่อ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่ระหว่างวนั วนัเกดิ และอเีมลของผูข้อรบัสทิธิ ์จะไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ 
 

6. อนุญาตใหร้บับตัรก ำนลัไดห้นึ่ง (1) ชิน้ต่อหนึ่งคนเท่านัน้ ไม่สามารถใชข้อ้เสนอรว่มกบัส่วนลด ขอ้เสนออื่น ๆ สทิธพิเิศษ รายการส่งเสรมิ 
การขาย บตัรก านัล คูปองส่งเสรมิการขาย บตัรสว่นลด สนิคา้ลดราคา โปรแกรมสะสมคะแนนอื่นๆ ได ้ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารระบุไวเ้ท่านัน้  
 

7. หากมขีอ้พพิาทเกีย่วกบัตวัตนของผูข้อรบัสทิธิ ์ผูจ้ดัรายการขอ้เสนอขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตวัตนของผูข้อรบัสทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีว 
 

8. ขอ้เสนอเริม่ตน้ ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 2563 เวลา 0.01 น. ตามเวลาประเทศไทย และสิน้สุดในวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เวลา 23.59 น. 
ตามเวลาประเทศไทย หรอืจนกว่าบตัรก ำนัลจะหมด (แลว้แต่วา่กรณีใดเกดิก่อน) (“ระยะเวลาขอ้เสนอ”) ผูจ้ดัรายการขอ้เสนออาจพจิารณา 
ขยายระยะเวลาขอ้เสนอตามทีร่ะบุไวใ้นเครื่องมอืการขายใดๆ หากยงัมบีตัรก ำนลัเหลอือยู่เมื่อใกลส้ิน้สุดระยะเวลาขอ้เสนอ หากมกีารขยาย 
ระยะเวลาขอ้เสนอ ขอ้มลูทัง้หมดทีอ่า้งองิถงึระยะเวลาขอ้เสนอในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขนี้จะไดร้บัการแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาขอ้ 
เสนอทีข่ยายออกไป 

 
9. บตัรก ำนัลประกอบดว้ยเครดติมลูค่า 15,000 บาท ส าหรบัรถมอเตอรไ์ซค ์Harley-Davidson รุ่นใหม่ สามารถใชเ้ครดติไดท้ีผู่จ้ าหน่าย 

Harley-Davidson ในประเทศไทยทีเ่ขา้รว่มรายการจนกว่าบตัรก ำนัลจะหมด  
 

10. ผูข้อรบัสทิธิจ์ะตอ้งขอแลกรบับตัรก ำนลั ณ เวลาทีซ่ื้อรถมอเตอรไ์ซค ์Harley-Davidson รุ่นใหม่ หรอื ภายใน 60 วนัหลงัจากวนัทีซ่ื้อสนิคา้ 
หากผูข้อรบัสทิธิไ์ม่ไดด้ าเนินการภายในเวลาทีก่ าหนดจะถอืเป็นการเลอืกสละสทิธิ ์โดยบตัรก ำนัลจะถูกรบิคนืและไม่น ามามอบใหอ้กี 
 

11. หากไมส่ามารถมอบบตัรก ำนลัไดโ้ดยมเีหตุผลอนัอยู่เหนือการควบคุมของผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ 
ผูจ้ดัรายการขอ้เสนอขอสงวนสทิธิแ์ตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการมอบบตัรก ำนัลทีม่มีลูค่าเทยีบเท่าแทนบตัรก ำนลัเดมิ 
ผูข้อรบัสทิธิจ์ะไม่มสีทิธิไ์ดร้บัการชดเชยเพิม่เตมิใด ๆ ในกรณีทีม่กีารมอบ 
บตัรก ำนัลทีม่มีลูค่าเทยีบเท่าหรอืมากกวา่บตัรก ำนัลเดมิ  
 

12. บตัรก ำนัล หรอืบตัรก ำนลับางส่วนทีไ่ม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถโอนหรอืแลกหรอืเปลีย่นเป็นเงนิสดได้ 
 

13. บุคคลอื่นใด (นอกเหนือจากผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ บรษิทัในเครอืของผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ และผูข้อรบัสทิธิ)์ ไม่มสีทิธิบ์งัคบัใชห้รอืรบั 
ประโยชน์ใดๆ ภายใตข้อ้ก าหนดนี้   
 

14. หากขอ้เสนอนี้ถูกแทรกแซงดว้ยวธิใีดๆ กต็าม หรอืไมส่ามารถด าเนินการไดต้ามทีไ่ดค้าดการณ์ไวอ้ย่างสมเหตสุมผล อนัเนื่องมาจาก 
เหตุผลใดๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมทีส่มเหตสุมผลของผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ ผูจ้ดัรายการขอ้เสนอขอสงวนสทิธิแ์ตเ่พยีงผูเ้ดยีวตาม 
ทีก่ฎหมายอนุญาตอยา่งเตม็ขอบเขต ทีจ่ะ (ก) ตดัสทิธิผ์ูข้อรบัสทิธิใ์ดๆ หรอื (ข) แกไ้ข ระงบั สิน้สุด หรอืยกเลกิขอ้เสนอตามสมควร 
 

15. ผูข้อรบัสทิธิจ์ะไดร้บัสทิธภิายใต ้พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยขอ้สญัญาทีไ่มเ่ป็นธรรม และ พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค และขอ้กฎหมายอื่น 
ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนัซึง่ไม่สามารถจ ากดัหรอืละเวน้ได ้
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไมแ่ละไม่มจีุดประสงคท์ีจ่ะละเวน้หรอืจ ากดัสทิธติามกฎหมาย 
ใด ๆ อย่างไรกต็าม ตามขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาตใหส้ามารถท าได ้ผูจ้ดัรายการขอ้เสนอไม่ถอืเป็นผูน้ าเสนอหรอืรบัประกนัคณุภาพหรอื 
ความเหมาะสมของบตัรก ำนัลทีม่อบใหผ่้านขอ้เสนอนี้ ไม่วา่จะในทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ขอรบัผดิชอบต่อการละเมดิการน าเสนอหรอื 
รบัประกนัใด ๆ   
 

16. ผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ (รวมถงึเจา้หน้าที ่พนักงาน และตวัแทน) ไม่ขอรบัผดิชอบต่อ  
ก. การบาดเจบ็ทีเ่ป็นเหตุสว่นบคุคล  
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ข. ความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย (รวมถงึการเสยีโอกาส ผลก าไร ความตัง้ใจทีด่ ีรายไดใ้นธุรกจิ และความสญูเสยีในกรณพีเิศษอื่น ๆ 
ทัง้ทางตรงหรอืทีไ่ดร้บัผลกระทบ) ทีเ่กดิจากขอ้เสนอ ซึง่รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีง การบาดเจบ็ ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายซึง่ 
เป็นผลมาจากกรณีใดๆ ต่อไปนี้  
(๑) ปัญหาทางเทคนิคหรอืการท างานผดิพลาดของอุปกรณ์ซึง่มาจากสาเหตุใดๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมทีส่มเหตุสมผลของ 

ผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ  
(๒) ขอ้ผดิพลาดจากอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสห์รอืของมนุษยท์ีเ่กดิขึน้ในกระบวนการจดัการดแูลขอ้เสนอ หรอืการประมวลผลรายการ 

ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุอนัสมเหตุสมผลของผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ 
(๓) การแทรกแซงดว้ยการโจรกรรมหรอืเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาตของบคุคลภายนอกซึง่ส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารขอ้เสนอ 

และอยู่นอกเหนือการควบคมุทีส่มเหตุสมผลของผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ  
(๔) การขอรบัสทิธิท์ีล่่าชา้ สญูหาย ถูกขโมย แกไ้ข สรา้งความเสยีหาย หรอืส่งผดิช่องทาง (ไม่ว่าจะก่อนหรอืหลงัทผีูจ้ดัรายการ 

ขอ้เสนอไดร้บัขอ้มลู) ซึง่มาจากสาเหตุใด ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุทีส่มเหตสุมผลของผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ  
(๕) การเปลีย่นแปลงบตัรก ำนลัทีร่ะบุในขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเหล่านี้  
(๖) ควำมรบัผดิชอบดำ้นภำษใีดๆ ทีเ่กดิจำกผูข้อรบัสทิธิ ์หรอื เกดิจำก 
(๗) การใชบ้ตัรก ำนัล  

ยกเวน้ในกรณีทีก่ารบาดเจบ็ สญูเสยี เสยีหาย เกดิจากการละเลยหรอืการจงใจประพฤตมิชิอบของผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ หรอืไม่สามารถ 
ละเวน้โดยกฎหมายตามทีอ่า้งองิในวรรค 15 ดา้นบน 
 

17. ผูจ้ดัรายการขอ้เสนอรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของผูข้อรบัสทิธิเ์พื่อใหบ้รกิารขอ้เสนอและเพื่อจุดประสงคด์า้นการส่งเสรมิการขาย  
การตลาด การเผยแพร่ การคน้ควา้วจิยั และการรวบรวมขอ้มลู ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขโดยการใหข้อ้มลูเหล่านี้ ยกเวน้ใน 
กรณีทีม่กีารระบุไวใ้นการเขา้รว่มรบัขอ้เสนอนี้ผูข้อรบัสทิธิย์นิยอมใหผู้จ้ดัรายการขอ้เสนอ  
ก. ใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของผูข้อรบัสทิธิเ์พื่อการใหบ้รกิารขอ้เสนอตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเพื่อจุดประสงคด์า้นการส่งเสรมิ 

การขาย การตลาด การเผยแพร่ การคน้ควา้วจิยั และการรวบรวมข้อมลู รวมถงึเพื่อส่งขอ้ความอเิลก็ทรอนิกสห์รอืโทรศพัทห์า 
ผูข้อรบัสทิธิ ์และ  

ข. เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูข้อรบัสทิธิใ์หก้บับุคคลภายนอก ซึง่รวมถงึแต่ไม่ใชเ่พยีงแค่ตวัแทน ผูร้บัจา้งรายสญัญา ผูใ้หบ้รกิาร 
และผูม้อบบตัรก ำนัล เพื่อจุดประสงคใ์นการใหบ้รกิารขอ้เสนอ 

ผูข้อรบัสทิธิส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบัตนเองทีผู่จ้ดัรายการขอ้เสนอเกบ็ไว ้และควรรอ้งขอการเขา้ถงึ อปัเดต หรอืแกไ้ขขอ้มลู 
ต่อผูจ้ดัรายการขอ้เสนอโดยตรงตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุในวรรค 2 ของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขนี้ ผูข้อรับสทิธิส์ามารถขอรบัส าเนานโยบายความ 
เป็นส่วนตวัของผูจ้ดัรายการขอ้เสนอไดท้ี ่h-d.com/ptof หรอืตดิต่อผูจ้ดัรายการขอ้เสนอผ่านทีอ่ยู่ทางไปรษณียท์ีร่ะบุในวรรค 2 ขา้งตน้  
การขอรบัสทิธิถ์อืเป็นกรรมสทิธิข์องผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ   
 

18. การเขา้ร่วมรบัขอ้เสนอถอืว่าผูข้อรบัสทิธิย์นิยอมใหผู้จ้ดัรายการขอ้เสนอใชช้ื่อนามสกลุ ความชื่นชอบ และความคดิเหน็ของผูข้อรบัสทิธิ ์
(รวมถงึภาพวดิโีอการรบับตัรก ำนัลและการใชบ้ตัรก ำนลัของผูข้อรบัสทิธิอ์ย่างไม่มขีอ้จ ากดั) บนเวบ็ไซต์ของผูจ้ดัรายการขอ้เสนอหรอืเพื่อ 
จุดประสงคใ์นการสง่เสรมิการขาย การท าการตลาด และการเผยแพร่สูส่าธารณะโดยไมม่กีารช าระค่าจา้งใด ๆ จากผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ 
ผูข้อรบัสทิธิต์กลงยนิยอมลงลายมอืชื่อในเอกสารใดๆ ทีผู่จ้ดัรายการขอ้เสนอรอ้งขอเพื่อใหข้อ้ตกลงนี้มผีลบงัคบัใช ้โดยถอืเป็นเงื่อนไขก่อน 
การรบับตัรก ำนลัขา้งตน้ 
 

19. หากมกีารยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นขอ้เสนอใด ๆ จะมกีารแจง้ใหท้ราบบนเวบ็ไซต์ของผูจ้ดัรายการขอ้เสนอ h-d.com/ptof โดยสามารถรบั 
ส าเนาขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถงึขอ้มลูรายละเอยีดบตัรก ำนัลบนเวบ็ไซต์ขา้งตน้ไดเ้ช่นกนั   

 
20. หากขอ้ก าหนดและเงื่อนไขบางส่วนหรอืทัง้หมดไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ดจ้รงิ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขขา้งตน้จะถูกตดัออก และขอ้ก าหนดและ 

เงื่อนไขทีเ่หลอืจะยงัคงมผีลและบงัคบัใชอ้ย่างเตม็อตัรา 
 
21. ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใตก้ฎหมายของประเทศไทยและผูข้อรบัสทิธิทุ์กคนเหน็ชอบทีจ่ะเสนอคดตี่อศาลไทยทีม่เีขตอ านาจใน 

การตดัสนิคดทีัว่ไป 
 

22. การไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ของผูจ้ดัรายการขอ้เสนอหรอืผูข้อรบัสทิธิจ์ะไม่จ ากดัฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งจากการบงัคบัใช้ 
บทบญัญตันิัน้ๆ หรอืบทบญัญตัอิื่นๆ ในภายหลงั 

 
 


