ข้ อตกลงการใช้ งาน
ในการเข้ าร่ วมกับสวารอฟสกีค้ ลับ
ฉบับ 1 มกราคม 2020
กรุณาอ่านข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี ้อย่างละเอียด เมื่อท่านเข้ าถึงหรื อเข้ าร่ วมในสวารอฟสกี ้คลับ (SWAROVSKI CLUB) ก็เท่ากับว่าท่านตกลงว่าจะปฏิบตั ิตามข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี ้
รวมทั ้งข้ อตกลงอื่นทั ้งหมดที่ถกู อ้ างอิงถึงแล้ ว
1.

การใช้ งานและขอบเขต
1.1. ข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี ้จะมีผลบังคับใช้ กบั การเข้ าถึงและการเข้ าร่ วมของท่านในโครงการสวารอฟสกี ้คลับ (“สวารอฟสกี ้คลับ” หรื อ “โครงการ”) ที่ดาเนินงานโดย
สวารอฟสกี ้ (สวารอฟสกี ้ (ประเทศไทย) จากัด, 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 16 ห้ อง 1601-1602 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
ประเทศไทย) และจุดติดต่อ customer_relations.th@swarovski.com, +66 2016 1899 (“สวารอฟสกี ้”) สวารอฟสกี ้มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลง แก้ ไข
และ/หรื อยกเลิกสวารอฟสกี ้คลับและ/หรื อบางส่วนหรื อทั ้งหมดของข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี ้หรื อนโยบายใดๆ ส่วนถามตอบ
หรื อแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสวารอฟสกี ้คลับเมื่อใดก็ได้ และตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
การเปลีย่ นแปลงหรื อการแก้ ไขใดจะมีผลบังคับใช้ ทันทีเมื่อประกาศการแก้ ไขดังกล่าวไว้ ที่ www.swarovski.com/club
1.2. เมื่อเข้ าร่ วมสวารอฟสกี ้คลับ ก็เท่ากับว่าท่านยอมรับข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี ้ รวมทั ้งการเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขใดๆทุกประการ ดังนั ้น ท่านควรอ่านข้ อตกลงการใช้ งาน
รวมทั ้งนโยบายและส่วนถามตอบที่เกี่ยวข้ องอย่างถี่ถ้วน เพื่อทาความเข้ าใจข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับสวารอฟสกี ้คลับ
ฉบับล่าสุดของข้ อตกลงการใช้ งานและบริ การจะประกาศไว้ ที่ www.swarovski.com/clubสวารอฟสกี ้จะแจ้ งท่าน (ณ จุดติดต่อที่สมาชิกให้ ไว้ ) อย่างน้ อย 30
วันก่อนการเปลีย่ นแปลงจะมีผล (เมื่อสวารอฟสกี ้มีความเห็นตามสมควรว่าอาจจะส่งผลทางด้ านลบอย่างมากต่อท่านได้ ) ทั ้งนี ้
ถ้ าท่านไม่ใช้ สทิ ธิ์ของท่านที่จะยกเลิกสมาชิกตามข้ อ 5.1 เมื่อท่านไม่เห็นด้ วยกับการเปลีย่ นแปลงภายใน 30 วันหลังจากได้ รับการแจ้ งข้ างต้ น
ก็เท่ากับว่าท่านยอมรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวแล้ ว นอกจากนี ้ ท่านมีสทิ ธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกตามข้ อ 5.1 ได้ ตลอดเวลาถ้ าท่านไม่เห็นด้ วยกับการเปลีย่ นแปลงใดๆ
1.3. สวารอฟสกี ้คลับมีไว้ เพื่อการใช้ งานส่วนตัวเท่านั ้น ห้ ามนาไปใช้ งานในเชิงการค้ า
เฉพาะบุคคลธรรมดาที่เป็ นผู้อยู่อาศัยที่บรรลุนิติภาวะแล้ วในประเทศที่สวารอฟสกี ้ดาเนินการอยู่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้บริ โภคขั ้นสุดท้ ายตามกฎ ระเบียบ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของเขตอานาจดังกล่าวเท่านั ้นที่จะมีสทิ ธิ์เข้ าร่ วมในสวารอฟสกี ้คลับ (“สมาชิก” หรื อ “ท่าน”)

1.4. บริ การ ข้ อเสนอ เนื ้อหา รวมทั ้งผลประโยชน์และโครงการริ เริ่ มทั ้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับสวารอฟสกี ้คลับ (“บริ การ” หรื อ “รางวัล”)
นั ้นถูกจัดหาให้ โดยสวารอฟสกี ้เท่านั ้นอย่างสอดคล้ องกับข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี ้ โดยจะถูกจัดหาให้ ที่ร้านค้ าที่เข้ าร่ วมในโครงการเท่ นั ้น
ตามทีจ่ ะกาหนดโดยสวารอฟสกี ้เป็ นระยะๆ (“ร้ านค้ าที่เข้ าร่ วม”) ทั ้งนี ้ ตัวอย่างร้ านค้ าที่เข้ าร่ วมมีดงั นี ้ (ยกตัวอย่างเท่านั ้น) ร้ านค้ าที่ดาเนินงานโดยสวารอฟสกี ้
ร้ านออนไลน์ของสวารอฟสกี ้ ร้ านย่อย ร้ านค้ าที่ดาเนินงานโดยพันธมิตรการขายของสวารอฟสกี ้ รวมทั ้งผู้ขายเฉพาะทางที่ได้ รับอนุญาตอื่นๆ
ตามดุลพินิจของสวารอฟสกี ้แต่เพียงผู้เดียว ท่านสามารถดูรายชือ่ ของร้ านค้ าที่เข้ าร่ วมในปัจจุบนั ได้ ทางอินเทอร์ เน็ตที่ www.swarovski.com/club
2.

การเข้ าร่ วมสวารอฟสกีค้ ลับ
2.1 ช่องทางการสมัครเข้ าร่ วมสวารอฟสกี ้คลับมีดงั นี ้:
(a) กรอกแบบฟอร์ มการสมัครออนไลน์ที่ www.swarovksi.com/club หรื อ
(b) กรอกแบบฟอร์ มการสมัครทีร่ ้ านค้ าที่เข้ าร่ วม หรือ
(c) (ถ้ าเกี่ยวข้ อง) ดาวน์โหลดแอพมือถือของสวารอฟสกี ้เข้ าสูอ่ ปุ กรณ์ Android™ หรื อ iPhone® ของท่าน แล้ วกรอกแบบฟอร์ ม (ทางอิเล็กทรอนิกส์)
2.2. ขั ้นตอนการสมัครอาจกาหนดว่าท่านต้ องแจ้ งข้ อมูลดังต่อไปนี:้ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน อีเมลแอดเดรส (ต้ องมีและต้ องใช้ ในการรับรางวัลที่มีสทิ ธิ์ทั ้งหมด) เบอร์ มือถือ เพศ
ที่อยู่ทางกายภาพ วันเกิด ชื่อ และความชอบด้ านการตลาด
2.3. กรุณาอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัว ของสวารอฟสกี ้คลับที่เป็ นส่วนประกอบที่แยกจากกันไม่ได้ ของข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี ้อย่างละเอียด เพื่อทาความเข้ าใจว่า
สวารอฟสกี ้เก็บรวบรวม ใช้ งาน และเปิ ดเผยข้ อมูลของสมาชิกอย่างไร และเราอัปเดตหรื อแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร และสวารอฟสกี ้สื่ อสารกับท่านอย่างไร
2.4. เมื่อสวารอฟสกี ้ได้ รับแบบฟอร์ มการสมัครของท่านแล้ ว
ท่านก็จะได้ รับเลขสมาชิกส่วนตัวสาหรับสวารอฟสกี ้คลับที่เราจะออกให้ ท่านและท่านจะได้ รับบัตรสวารอฟสกี ้คลับแบบดิจิตอล โดยเราจะส่งไปยังอีเมลแอดเดรส (ที่ใช้ ได้ )

ที่ท่านได้ ให้ สวารอฟสกี ้ไว้ ตอนที่สมัคร ความเป็ นสมาชิกสวารอฟสกี ้คลับของท่านจะเริ่ มต้ นเมื่อสวารอฟสกี ้ได้ รับแบบฟอร์ มการสมัครของท่าน
การเข้ าร่ วมสวารอฟสกี ้คลับนั ้นฟรี ไม่มีค่าใช้ จ่ายและไม่ต้องมีการซื ้อสินค้ าใดๆมาก่อน
3.

บริการ
ในฐานะสมาชิกสวารอฟสกี ้คลับ ท่านอาจได้ รับผลประโยชน์จากบริ การที่สวารอฟสกี ้มีให้ เป็ นระยะๆ บริ การเหล่านี ้อาจได้ แก่ (ตัวอย่างบางส่วนเท่านั ้นและอาจมีอนั อื่นอีก)
ข่าวและข้ อมูลเกี่ยวกับสวารอฟสกี ้คลับ สวารอฟสกี ้ รวมทั ้งผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา คาเชิญสมาชิก (ที่มีสทิ ธิ์) เข้ าร่ วมในกิจกรรมและโปรโมชัน่ พิเศษ อย่างเช่น
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อส่วนลดและโปรโมชัน่ อื่นๆ ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ ตรงกับตัวท่าน รวมทั ้งข้ อเสนอพิเศษและ/หรื อบริ การ ตัว๋
การเข้ าถึงเนื ้อหาหรื อกิจกรรมพิเศษ ข่าวและอัปเดตที่เกี่ยวข้ องกับสมาชิก นอกจากนี ้ บริ การของเราอาจจะครอบคลุมถึงคาปรึกษาส่วนตัว ในร้ านค้ าที่เข้ าร่ วมบางแห่ง
ซึง่ ท่านในฐานะสมาชิกอาจจะได้ รับประโยชน์จากคาปรึกษาสาหรับลูกค้ าแบบเสริ มพิเศษจากพนักงานของเราที่เมื่อท่านได้ แสดงเลขสมาชิกให้ ดู
พนักงานก็จะสามารถเข้ าถึงประวัติการซื ้อของสมาชิกได้ และจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ โดยดูจากข้ อมูลการซื ้อสินค้ าของท่านในอดีต
ท่านสามารถอ่านบริ การในปัจจุบนั และข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ องได้ ที่ www.swarovski.com/club และในภาคผนวกของข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี ้
ที่ประกอบด้ วยเวอร์ ชนั ล่าสุดที่เกี่ยวข้ องและเราอาจสือ่ สารให้ ท่านทราบเป็ นระยะๆผ่านทางจุดติดต่อที่ท่านได้ แจ้ งไว้ ในแบบฟอร์ มการสมั ครหรื อที่ท่านได้ อปั เดตไว้

4.

ภาระหน้ าที่ของสมาชิก
4.1. เลขสมาชิกสวารอฟสกี ้คลับส่วนตัวที่เราออกให้ นั ้นเป็ นของท่านเท่านั ้น ห้ ามโอนให้ บคุ คลอื่น
บริ การและผลประโยชน์อื่นของการเป็ นสมาชิกที่ท่านมีสทิ ธิ์หรื อสามารถรับได้ นั ้นก็ห้ามโอนให้ บคุ คลอื่นใด
4.2. ท่านต้ องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากนาเลขสมาชิก/แอคเคาท์ของท่านไปใช้ งานแบบฉ้ อโกงที่มีสาเหตุทางตรงหรื อทางอ้ อมมาจากท่าน
4.3. ท่านต้ องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการจัดหาและดูแลรักษาข้ อมูลสมาชิกอย่างแม่นยาและครบถ้ วน ตัวอย่างบางส่วนเช่น ข้ อมูลการติดต่อ อย่า งเช่น อีเมล เบอร์ โทร
และ/หรื อที่อยู่ทางกายภาพ หากข้ อมูลเหล่านี ้ไม่แม่นยา ก็อาจทาให้ ท่านไม่สามารถรับบริ การของเราได้ ซึง่ จะเป็ นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว
ท่านจะมีสทิ ธิ์ได้ รับบริ การก็ต่อเมื่อท่านแจ้ งเลขสมาชิกและข้ อมูลอื่นตามที่สวารอฟสกี ้กาหนด เพื่อการยืนยันตัวตนและเพื่อให้ มีสทิ ธิ์รับบริ การ

5.

การยกเลิกสมาชิก
5.1. ท่านมีสทิ ธิ์ยกเลิกสมาชิกสวารอฟสกี ้คลับของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีระยะเวลารอล่วงหน้ า ด้ วยการแจ้ งสวารอฟสกี ้ที่จดุ ติดต่อที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.1 ทั ้งนี ้
เมื่อท่านยกเลิกสมาชิก ผลประโยชน์ บริ การ และส่วนประกอบอื่นทั ้งหมดของสมาชิกจะถูกยกเลิกทันที
5.2. สวารอฟสกี ้มีสทิ ธิ์ยกเลิกสมาชิกสวารอฟสกี ้คลับของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าสาม (3) เดือน
5.3. นอกจากนี ้ สวารอฟสกี ้ยังมีสทิ ธิ์ยกเลิกสมาชิกของท่านทันทีเมื่อมีเหตุผลอันควร ตัวอย่างของเหตุผลอันควรได้ แก่ เมื่อท่านแจ้ งข้ อมูลเท็จมายังสวารอฟสกี ้
ตัวอย่างบางส่วนเช่น ข้ อมูลการติดต่อที่ใช้ ไม่ได้ การใช้ งานผิดวัตถุประสงค์ (รวมทั ้งการใช้ เพื่อฉ้ อโกง) ของการเป็ นสมาชิกและ/หรื อบริ การของท่าน
โดยจะเป็ นไปตามดุลพินิจของสวารอฟสกี ้แต่เพียงผู้เดียว

6.

การจากัดขอบเขตความรับผิด
6.1. สวารอฟสกี ้ไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดจากการทาหรื อไม่ทาสิง่ ใดที่เกี่ยวข้ องกับโครงการนี ้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้
6.2. สวารอฟสกี ้จะพยายามส่งการติดต่อกับสมาชิกที่ยงั เปิ ดใช้ งานอยู่เพื่อแจ้ งเกี่ยวกับเรื่ องน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม
ทั ้งสวารอฟสกี ้และผู้ขายปลีกที่เข้ าร่ วมเป็ นพันธมิตรในโครงการนี ้จะไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อการติดต่อไม่สาเร็ จ
และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดของการพิมพ์ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่แม่นยา
รวมทั ้งปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรื อการเขียนโปรแกรมใดที่เกี่ยวข้ องกับสมาชิกหรื อใช้ งานโดยสมาชิก รวมทั ้งความผิด พลาดของมนุษย์ ความขัดข้ อง การลบ การตกหล่น
การเสีย หรื อปัญหาของสายส่งข้ อมูลของเครื อข่ายโทรศัพท์หรื อการส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์
การไม่สามารถเข้ าถึงบริ การของเว็บไซต์หรื อออนไลน์ ความผิดพลาดหรื อ การทางานผิดพลาดทางเทคนิคหรื อไม่ใช่เทคนิคอื่นใด รวมทั ้งความสูญหาย ล่าช้ า ถูกขโมย
อ่านไม่ออก ไม่ครบถ้ วน ไม่ชดั เจน ส่งผิด และความเสียหายของไปรษณีย์ที่ติดแสตมป์ ไม่ครบหรื อไปรษณีย์อื่นใดไม่ว่าจะด้ วยเหตุผลใด
ยกเว้ นแต่ความผิดที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ตามกฎหมาย

7.

เรื่องอื่นๆ
7.1. การสละสิทธิ์ข้อสัญญาใดเหล่านีโ้ ดยสวารอฟสกี ้จะไม่มีผล ยกเว้ นจะเขียนไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยชัดแจ้ ง นอกจากนี ้ การไม่ใช้ หรื อความล่าช้ าในการใช้ สทิ ธิ์
การเยียวยา อานาจ หรื อสิทธิ์พิเศษใดก็ตามในข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี ้จะไม่กลายเป็ นหรื อถูกตีความว่าเป็ นการสละสิทธิ์โดยสวารอฟสกี ้ นอกจากนี ้ การใช้ สทิ ธิ์
การเยียวยา อานาจ หรื อสิทธิ์พิเศษใดก็ตามเพียงครัง้ เดียวหรื อบางส่วนตามข้ อตกลงฉบับนี ้จะไม่ทาให้ เป็ นการตัดสิทธิ์ การเยียวยา อานาจ
หรื อสิทธิ์พิเศษข้ ออื่นหรือที่จะทาในอนาคตของสวารอฟสกี ้

7.2. ถ้ าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ข้ อกาหนดใดในข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี ้ถูกตัดสินว่าผิดกฎหมาย ใช้ ไม่ได้ หรือไม่สามารถบังคับใช้ ได้ โดยศาลหรื อ ผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้ อง
ก็ให้ ตดั และลบเฉพาะในขอบเขตของข้ อกาหนดดังกล่าวที่ผิดกฎหมาย ใช้ ไม่ได้ หรือไม่สามารถบังคับใช้ ได้ ของข้ อตกลงการใช้ งานฉบับนี ้เท่านั น้
โดยส่วนที่เหลือจะยังคงอยู่ต่อไป มีผลอย่างเต็มที่ และยังมีผลผูกมัดและบังคับใช้ ได้
7.3. ทั ้งสวารอฟสกี ้ บริ ษัทแม่ บริ ษัทลูก บริ ษัทในเครื อ พันธมิตร ผู้ได้ รับแต่งตั ้ง ตัวแทน หรื อพนักงานของเราไม่ได้ ให้ การรับรองหรื อรับประกันใดๆในทุกลักษณะ
ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงการใช้ งานหรื อสวารอฟสกี ้คลับ รวมทั ้งรางวัลหรื อผลประโยชน์ใดก็ตามที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้
ตัวอย่างบางส่วนเช่น
การรับประกันความสามารถทางการค้ า การไม่ละเมิด หรื อความเหมาะสมสาหรับจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ยกเว้ นในกรณีที่เราไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับรองและการรับประกันได้ ทางกฎหมาย
7.4. ข้ อตกลงการใช้ งานและความสัมพันธ์ทางกฎหมายทั ้งหมดระหว่างสวารอฟสกี ้กับท่านในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสมาชิกสวารอฟสกี ้คลับนั ้นจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยส
ถานที่พิจารณาคดีของสวารอฟสกี ้ ข้ อพิพาททางกฎหมายใดจะต้ องอยู่ภายใต้ เขตอานาจแต่เพียงผู้เดียวของเมืองที่สวารอฟสกี ้กาหนดสถานที่พิจ ารณาคดีไว้
หากมีคาถาม ข้ อสงสัย และข้ อมูลการติดต่อ กรุณาดูที่ข้อ 1.1
ภาคผนวก
รางวัลสวารอฟสกี ้คลับ – วันที่ 1 มกราคม 2020
การรับสถานะชัน้
รางวัลสวารอฟสกี ้คลับจะคานวณตามมูลค่าการซื ้อขั ้นต่าที่ท่านได้ รับจากการซื ้อของท่าน
(“มูลค่าขั ้นต่า”)
ทั ้งนี ้
คาว่า
‘การซื ้อ’
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับรางวัลสวารอฟสกี ้คลับนั ้นหมายถึงแต่ละครัง้ ที่ท่านใช้ เลขสมาชิกสวารอฟสกี ้คลับที่ลงทะเบียนไว้ และเปิ ดใช้ งานที่ ร้านค้ าที่เข้ าร่ วมในประเทศที่ท่านพักอาศัยอยู่ที่ท่านมีสม
าชิกอย่างถูกต้ อง ทั ้งนี ้ การซื ้อที่ไม่นบั เป็ น “มูลค่าขั ้นต่า” นั ้นได้ แก่: สินค้ าเสริ ม (ผลิตภัณฑ์ดแู ลและทาความสะอาด) อะไหล่ บริ การซ่อม การซื ้อและการใช้ บตั รของขวัญ
การซื ้อในประเทศอื่นที่ไม่ได้ กาหนดว่าเป็ นประเทศที่ท่านพักอาศัย รวมถึง ค่าสมัครสมาชิก ชมรมคริ สตัลสวารอฟสกี ้ และของส่งคืน
รางวัลสวารอฟสกี ้คลับประกอบด้ วยสาม (3) ระดับชั ้นตามมูลค่าขั ้นต่าที่ท่านสะสมไว้ ในแอคเคาท์ของท่าน ด้ วยการลงทะเบียนที่สวารอฟสกี ้คลับ ท่านจะลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในรางวัล
สวารอฟสกี ้ครับที่ระดับชั ้น “Bronze” ถ้ าท่านซื ้อครบหนึง่ หมื่นบาท (10,000 บาท) ภายในช่วงสิบสอง (12) เดือนหลังจากวันลงทะเบียน ท่านจะได้ เลือ่ นไปเป็ นระดับชั ้น “Silver”
เมื่อท่านซื ้อครบสองหมื่นห้ าพันบาท (25,000 บาท) ภายในช่วงสิบสอง (12) เดือนหลังจากวันอัพเกรดระดับชั ้นของท่าน ท่านก็จะได้ เลือ่ นเป็ นระดับชั ้น “Gold”
เมื่อท่านได้ รับระดับชั ้นอันใดอันหนึง่ แล้ ว
ท่านจะอยู่ในระดับชั ้นดังกล่าวเป็ นเวลาสิบสอง
(12)
เดือนต่อเนื่อง
หลังจากผ่านสิบสอง
์
ท่านจะมีสทิ ธิกลับมาสูร่ ะดับชั ้นเดิมและรักษาระดับชั ้นเดิมของท่านได้ ก็ต่อเมื่อท่านซื ้อตามมูลค่าขั ้นต่าที่เกี่ยวข้ องของระดับชั ้นดังกล่าว
ถ้ าท่านไม่ได้ ซื ้อสินค้ าตามมูลค่าขั ้นต่าของช่วงสิบสอง (12) เดือนต่อเนื่อง ระดับชั ้นก็จะถูกปรับตามความเหมาะสม
ถ้ าท่านส่งคืนส่วนใดส่วนหนึง่ ของสินค้ าที่ท่านซื ้อไป
และระดับชั ้นของท่านก็จะถูกปรับตามความเหมาะสม

(12)

เดือนไปแล้ ว
ทั ้งนี ้

ยอดการซื ้อของส่วนที่คืนก็จะถูกหักออกจากมูลค่าขั ้นต่าที่สะสมไว้ ในแอคเคาท์สวารอฟสกี ้คลับของท่าน

ทันทีที่ท่านได้ ระดับชั ้นหนึง่ ของสวารอฟสกี ้คลับ ท่านจะได้ รับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องของระดับชั ้นดังกล่าวเป็ นเวลาสิบสอง (12) เดือน นอกจากนี ้ท่านยังได้ รับรางวัลระดับชั ้นหนึง่ ครัง้
ซึง่ ท่านจะมีสทิ ธิ์ได้ รับอีกครัง้ เมื่อเวลาผ่านไปครบสิบสอง (12) เดือนแล้ ว
ท่านสามารถดูและติดตามดูระดับชั ้นของท่าน ยอดในระดับชั ้น รวมทั ้งสิทธิประโยชน์และรางวัลที่มีได้ ที่ www.swarovski.com/club สวารอฟสกี ้มีสทิ ธิ์ที่จะเพิ่ม เปลีย่ นแปลง แก้ ไข จากัด
หรื อยกเลิกกฎ
ระเบียบ
รางวัล
ระดับรางวัล
สิทธิประโยชน์ของระดับชั ้น
และ/หรื อคุณสมบัติต่ างๆของโครงการนี ้ได้ ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
เมื่อใดก็ได้
โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบหรื อไม่ก็ได้
ตัวอย่างบางส่วนเช่น
การเพิ่มระดับชั ้น
หรื อมูลค่าขั ้นต่าที่จะรับรางวัล
การเปลีย่ นแปลงรางวัล
การเปลีย่ นแปลงร้ านค้ าที่เข้ าร่ วม
การยกเลิกสิทธิประโยชน์ใดก็ตาม ซึง่ อาจส่งผลให้ รางวัลบางรายการหายไป

เทรนด์ของคอลเลคชัน่ และข่าวเกี่ยวกับสไตล์
คาเชิญสูก่ ารพรี เซลล์
ตัว๋ วันเกิด 15%
(ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนด)
การเข้ าถึงผลิตภัณฑ์เพชรพลอยแบบพิเศษ

Bronze

Silver

Gold

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

กิจกรรม VIP

✓

✓

การส่งแบบมาตรฐานฟรี (ถ้ าเกี่ยวข้ อง)

✓

✓

รางวัลระดับชั ้น

ตัว๋ (20% ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนด)

ของขวัญ

